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Hamarosan kopogtatnak a számlálóbiztosok
Október 1-jétôl 31-éig népszámlálás – ez már a tizenötödik

– Hogyan zajlik majd a 
népszámlálás?

– Tekintettel arra, hogy 
korábban sosem volt 
lehetôség az elektronikus 
úton történô válaszadásra, 
az idei népszámlálás kicsit 
más lesz, mint az eddigiek. 
A folyamat október 1-jén in-
dul és egészen 31-éig tart, 
de a számlálóbiztosok már 
szeptember végén kézbe-
sítik a lakosoknak azokat a 
népszámlálási csomagokat, 
amelyekbôl mindenki részle-
tesen megtudhatja, mi lesz a 
dolga. Ez a levél tartalmazza 
azt a személyes, lakcímhez 
kötött kódot is, amelynek se-
gítségével bárki interneten 
teljesítheti adatszolgáltatási 
kötelezettségét a virtuális 
kérdôív kitöltésével. Fontos, 
hogy ezek a népszámlálási 
csomagok név nélkül érkez-
nek. A kérdôíven sem kell 
nevet megadni, sôt az ösz-
szeírók és számlálóbiztosok 
címjegyzékén sem szere-
pelnek nevek. A cím viszont 
nagyon fontos, hiszen az 
alapján tudjuk azonosítani a 
lakásokat, és a címjegyzék-
hez képest állapítjuk meg a 
népszámlálás teljességét is.

– Hogyan számláljuk meg 
a fedél nélkülieket?

– Minden települést szám-
lálási körzetekre bontottunk, 
és minden lakóhelyen kije-
löltünk egy úgynevezett haj-
léktalankörzetet, ahol ôket 
is számba vesszük. Ebben 
nyilván számítunk az önkor-
mányzatok szociális ellátó-
rendszerének segítségére, 
amelynek köszönhetôen a 
lakcímmel nem rendelkezô 
állampolgárok adatait is 
begyûjthetjük. 

– Meddig van lehetôség 
az egyéni kitöltésre vagy az 
on-line válaszadásra?

– Nagyon fontos, hogy 
csak a népszámlálás elsô 
két hetében, vagyis október 
16-áig lehet élni az elekt-
ronikus adatszolgáltatás 
lehetôségével. Ez nem je-
lenti azt, hogy az összeírók 
csak 16-a után kezdik meg 
a személyes adatgyûjtést. 
A népszámlálás folyamatá-
nak része egy igen komp-
lex monitoring, vagyis 
ellenôrzési rendszer is. Ha 
valaki idôben él on-line vá-
laszadási lehetôségével, 
arról a felülvizsgáló azonnal 
értesül, és az összeíróval 
fennálló napi kapcsolatának 
köszönhetôen tájékoztat-
hatja az adatgyûjtôket arról, 
hogy a rájuk esô körzet mely 

lakcímeirôl érkeztek on-line 
válaszok, vagyis hova nem 
kell személyesen bekopog-
tatniuk. Azok tehát, akik 
elektronikus úton tesznek 
eleget adatszolgáltatási kö-
telezettségüknek, kikerülhe-
tik az összeírók látogatásait. 

– Vannak-e elôzetes elvárá-
sok az on-line adatszolgálta-
tás hatékonysága kapcsán? 

– Ez az elsô alkalom, hogy 
ilyen lehetôség is a lakosok 
rendelkezésére áll. Nyilván-
valóan lesz eltérés a kisebb 
és nagyobb települések kö-
zött, de én úgy tudom, hogy 
az összes adat mintegy 10 
százalékának elektronikus 
úton történô beérkezésével 
számolnak elôzetesen.

– Hogyan azonosíthatjuk 
az összeírókat, ha mégis be-
kopogtatnak hozzánk?  

– Ez is nagyon fontos, hi-
szen a bizalmatlanság nagy-
ban nehezítheti az adatfel-
vételt. Minden összeíró kap 
egy azonosító számmal 
ellátott igazolványt, amely 
csak az összeíró személyi 
igazolványával együtt lesz 
érvényes. Az adatszolgálta-
tóknak, vagyis a lakosoknak 
elôzetesen eljuttatott nép-
számlálási tájékoztató cso-
magban, amirôl korábban 
beszéltem, mindenki elôre 
megkapja az ôt felkeresô 
számlálóbiztos nevét és 
népszámlálási igazolványá-
nak azonosítószámát. Ez 
alapján még könnyebben 
azonosítható a számlálóbiz-
tos, de bárki bármikor kérhe-
ti, hogy igazolja magát sze-
mélyét azonosító hivatalos 
igazolvánnyal is.

– Milyen kérdések szere-
pelnek a kérdôíven? Minden-
re kötelezô válaszolni?

– A kérdôívek, hasonló-
an a tíz évvel ezelôttiekhez, 
alapvetôen két részre osz-
lanak: a lakásokra és a sze-
mélyi adatokra kérdezô 
egységekre. A lakásokra 
vonatkozóan válaszolni kell 
többek között a lakcím eset-
leges pontosítására, az épü-
lettípusra, az építés évére. A 
személyi kérdôíven a szü-
letési hely és idôpont meg-
jelölésén kívül ki kell tölte-
ni azt is, hogy a válaszadó 
élt-e életvitelszerûen kül-
földön, van-e házastársa, il-
letve élettársa, milyen isko-
lázottsággal rendelkezik, és 
milyen nyelven beszél. Ide 
tartoznak a munkahellyel 
kapcsolatos kérdések is. A 

személyi kérdôív egy részén 
olyan, úgynevezett szenzi-
tív kérdések szerepelnek, 
amelyekre nem kötelezô vá-
laszolni. Ilyenek a nemzeti-
ségi hovatartozásra, anya-
nyelvre, baráti közösségben 
használt nyelvre és vallási 
felekezetre vonatkozó kér-
dések. 

– Mikorra várhatók az elsô 
eredmények?

– Az év végére már szá-
míthatunk elôzetes adatokra 
a népességre és a lakás-
számra vonatkozóan. A tel-
jes kiértékelés roppant ösz-
szetett és aprólékos munka 
eredménye lesz, s ebbôl ki-
folyólag idôigényes is. Rész-
letes eredmények várhatóan 
2012 végére állhatnak majd 
rendelkezésünkre.

Kárász-Kiss Péter

A Központi statisztikai Hivatal 1870 óta tízévenként tart 
népszámlálást. Az adatgyûjtés célja, hogy megbízható 
képet kapjunk a népesség és a lakosok számáról, legfon-
tosabb jellemzôikrôl. A részletes információk nagyban 
segítik a döntéshozókat a hazai életkörülményeket érintô 
döntések elôkészítésében, de a piaci élet vagy éppen a 
civil szféra szereplôi is sokrétûen használhatják az ered-
ményeket üzleti lépéseik, illetve a lakosság érdekében 
kifejtett tevékenységük tervezéséhez. A népszámlálási 
törvény szerint az adatszolgáltatás mindenki számára 
kötelezô, tehát nem árt elôzetesen tájékozódni az eljárás 
részleteirôl. A 2011-ben elôször on-line adatszolgáltatási 
lehetôséget is biztosító népszámlálás legfontosabb tud-
nivalóiról nádasné Uhrin györgyit, a KsH békéscsabai 
kirendeltségének vezetôjét kérdeztük.

év végére megtudhatjuk a népességre és lakásszámra vonatkozó adatokat

Hirdetmény a 2011. évi népszámlálásról
A 2009. évi CXXXIX. 

törvény alapján Magyar-
ország területén a 2011. 
október 1-jén 0 órakor fenn-
álló állapot alapulvételé-
vel NÉPSZÁMLÁLÁST kell 
tartani, amelynek sikeres 
végrehajtásához kérjük az 
Önök együttmûködését.

Az adatfelvételre 2011. 
október 1-je és október 
31-e között a településen 
található lakásokban, lakott 
üdülôkben, lakott egyéb la-

kóegységekben és a közös-
ségi szálláshelyeken kerül 
sor. A népszámlálás során 
kérdôívet kell kitölteni a 
lakóhelyrôl és mindenkirôl, 
aki ott életvitelszerûen él. Az 
adatszolgáltató a népszám-
lálási kérdôívet kitöltheti önál-
lóan interneten vagy papíron, 
valamint a számlálóbiztosnak 
válaszolva. Az internetes és a 
papír alapú önkitöltésre 2011. 
október 1. és 2011. október 
16. között van lehetôség.

Az adatszolgáltatás név 
nélkül történik, és a válasz-
adás kötelezô, kivéve a nem-
zetiségre, az anyanyelvre, a 
vallásra, a tartós betegségre 
és a fogyatékosságra vonat-
kozó kérdéseket. A kitöltött 
kérdôívek adatai csak sta-
tisztikai célra használhatók.

A számlálóbiztosok egyedi, 
névre szóló, a személyi igazol-
vánnyal együtt érvényes igazol-
vánnyal rendelkeznek, hivatalos 
személynek kell tekinteni ôket.

Kérjük, hogy akik adat-
szolgáltatási kötelezettsé-
güknek a fent meghatározott 
idôszak alatt nem tesznek 
eleget, azok 2011. november 
1. és 8. között jelentkezzenek 
a polgármesteri hivatalban.

A népszámlálás sikere 
mindannyiunk közös érdeke. 
Együttmûködésüket köszön-
jük.

Dr. Szvercsák Szilvia, 
Békéscsaba Megyei Jogú 

Város jegyzôje



2 Csabai Mérleg

Nemrégiben írták alá az 
Agóra-projekt kivitelezési 
szerzôdését. Az MSZP bé-
késcsabai szervezete – mint 
minden csabai polgár – örül 
annak, hogy Békéscsaba 
lehetôséget kap az épülés-
re, fejlôdésre, hogy az Eu-
rópai Uniótól külsô források 
érkeznek a városba. Nem 
hallgathatjuk el azonban, 
hogy véleményünk szerint 
más jellegû beruházásokra 
volna szükség.

Az Agóra nem teremt 
olyan új munkahelyeket, 
amelyek termelô tevékeny-
séget végeznének, amelyek 
a város gazdasági fellendü-
lését szolgálnák. Újra fel kell 
tennünk a kérdést: vajon a 
szûkös anyagi helyzetben 
biztos erre a beruházásra 
van a legnagyobb szüksé-
günk? Kérdésünk azért is 
különösen aktuális, mert a 
kormány jelenlegi elképzelé-
sei szerint Békéscsaba fenn-
tartásába kerül számos kul-
turális intézmény, amelyek 
lehetôségeit kihasználva ki 
tudnák elégíteni a város kul-
turális igényeit – ilyen lehet 

a színház, a múzeum és a 
könyvtár. Ha a nemrég elké-
szült Ibsen-házat is belevesz-
szük, akkor a város dúskálni 
fog a rendezvények megva-
lósítására alkalmas épüle-
tekben. Ez mindenképp Bé-
késcsaba elônyére válik, de 
nem szabad megfeledkez-
nünk arról, hogy mindennek 
ára van! Nem elég átvenni 
vagy megépíteni a helyszíne-
ket, azokat fenn is kell tarta-
ni, meg is kell tölteni színvo-
nalas programokkal. Vajon 
mibôl fogja kigazdálkodni 
az önkormányzat az újon-
nan kezébe került intézmé-
nyek fenntartását? Az idén 
mûködési hitelbôl gazdálko-
dó, eladósodott város hon-
nan fogja elôteremteni az in-
tézmények mûködtetéséhez 
szükséges több száz millió 
forintot? Csak nem újabb 
hitelek felvételét vagy kötvé-
nyek kibocsátását tervezi a 
városvezetés? 

Az MSZP békéscsabai 
szervezete nevében: 

Hrabovszki György 
alelnök, önkormányzati 

képviselô

A Jobbik békéscsabai 
szervezetének álláspontja 
szerint Magyarország és Bé-
késcsaba önrendelkezése 
szempontjából elengedhe-
tetlen, hogy a lakosság minél 
szélesebb hányada legyen 
aktív részese a közügyeket 
érintô döntéshozatalnak. 
Gajdos László, a párt helyi 
alelnöke szerint nagy szük-
ség lenne egy olyan városi 
testületre, amely kizárólag 
az erzsébethelyi polgárok-
kal foglalkozik. – Lakossági 
visszajelzésekre hivatkozva 
állítjuk, hogy a helyi politika 
messzemenôen nem foglal-
kozik oly módon és mérték-
ben a jaminai problémákkal, 
ahogyan az elvárható lenne, 
miközben a város népessé-
gének jelentôs részét képe-
zik a szóban forgó település-
részen élôk – hangsúlyozta 
az egyébként jaminai alel-
nök.

Az újabb településrészi 
önkormányzat javaslata mel-
lett a Jobbik helyi képviselôi 

beszámoltak arról az egy 
hónapos aláírásgyûjtési ak- 
cióról is, amelyet Vona Gá-
bor, a párt országos el-
nöke hirdetett meg még 
szeptember elején. A város 
több pontján azok aláírá-
sát tervezik begyûjteni, akik 
egyetértenek azzal, hogy 
a devizahiteleket a felvétel 
idôpontjában érvényes árfo-
lyamon váltsák át forinthitel-
re, az ezzel járó különbözetet 
pedig a hitelt folyósító bank-
nak kelljen viselnie. Szabóné 
Kocziha Tünde a városi piac 
hamarosan lejáró üzemelte-
tési szerzôdése kapcsán is 
kifejtette véleményét. Esze-
rint a jövôben a városnak 
kell átvenni az üzemeltetés 
feladatát. Ahogy fogalma-
zott: – A helyi gazdák szem-
pontjából különösen fontos 
a békéscsabai piac jövôbeni 
sorsa, amelyet ésszerûen 
mûködtetve sikeresen vehet-
jük fel a harcot a városunkba 
települô multikkal szemben.

Kárász-Kiss 

Tízévenként tartanak nép-
számlálást Magyarországon. 
Október elsejétôl várhatjuk a 
számlálóbiztosokat otthona-
inkban, és aki akarja, az on-
line is kitöltheti a kérdôíveket. 
Most errôl kérdeztük olvasó-
ink véleményét.

Ligeti 
Nikoletta:
– Igen hasz-
nosnak tar- 
tom a nép-
számlá lás t , 
hisz az összeírás során 
összegyûlt adatokból ké- 
sôbb többen tudnak majd 
dolgozni, nemcsak a KSH 
munkatársai, de a döntés-
hozók is. Várom, hogy mi-
lyen képet kapunk Békés-
csaba lakosságáról, annak 
összetételérôl.

Mácsai 
Sándor:
– Jó lenne, ha 
minél többen 
lennénk, ép-
pen ezért én 
John Lennon után szabadon 
csak arra biztatnám a fiatalo-
kat, hogy szeretkezzenek, ne 
háborúzzanak! Segítsük a 
számlálóbiztosok munkáját, 
minél többen válaszoljunk a 
kérdésekre!

Szikora 
Sára:
– Hallottam 
már a nép-
számlálásról. 
Tudom, hogy 
az utolsó éppen tíz évvel 
ezelôtt volt. Érdekes ada-
tok, információk szûrhetôk le 
belôle. Nem mindegy példá-
ul, hogy hányan mennek el 
városunkból, illetve hányan 
születtek, haltak meg az 
utóbbi tíz évben...

Tisztázni kell, hogy az 
Agóra nem valami mellett, 
hanem valami helyett meg-
valósuló beruházás. A volt 
ifjúsági ház több mint negy-
venéves épülete nagyon ko-
moly építészeti és mûszaki 
felújításra szorul, ennek 
költsége becslések szerint 
a 400 milliót is elérhette vol-
na. Az uniós pályázat segít-
ségével viszont 250 milliós 
önrésszel lesz egy modern, 
minden igényt kielégítô 
multifunkcionális közösségi 
központunk, amelynek kiala-
kításával lehetôség nyílhat 
a Körös Hotel környezeté-
nek rendezésére is – reagált 
dr. Ferenczi Attila az MSZP 
Agórával kapcsolatos közle-
ményére.

A Fidesz békéscsabai 
szervezetének alelnöke hang- 

súlyozta, hogy a speciáli-
san közösségi központok 
kialakítására kiírt pályázat 
jóvoltából több mint 1,7 milli-
árd forint támogatás érkezik 
Békéscsabára, így a felújí-
tásra szántnál mintegy 150 
millióval kisebb összegbôl 
egy közel kétmilliárdos in-
tézménye lesz a városnak. 
Dr. Ferenczi Attila szerint az 
épület fenntartása nem kerül 
majd többe, mint amennyibe 
az átalakított ifjúsági házé 
került volna. Megjegyezte, 
hogy az MSZP által említett 
kormányzati tervek napi ak-
tualitással bírnak, míg az 
Agóra három-négy éve napi-
renden van, megvalósítása 
egy folyamat vége.

– Úgy gondolom, a koráb-
bi szabaddemokrata–szoci-
alista vezetés nem követett 

el mindent a munkahelyek 
megtartásáért. Ezzel szem-
ben Békéscsaba jelenlegi 
vezetése mindent megtesz 
ezért és új munkahelyek 
megteremtéséért – szögezte 
le dr. Ferenczi Attila. A ta-
nácsnok felhívta a figyelmet 
arra, hogy az önkormányzat 
közvetlen módon az új mun-
kahelyek létrehozásának 
támogatásával, a mikro- és 
kisvállalkozásoknak nyúj-
tott – munkahelyteremtést 
és technológiai fejlesztést 
szolgáló – támogatásával, 
a bérletidíj-kedvezménnyel, 
közvetetten pedig a mun- 
kahelyteremtô vállalkozások 
feltételeinek megteremtésé-
vel segít a mai nehéz gazda-
sági és pénzügyi helyzetben 
is.

M. E. 

Az összességében csak-
nem 680 milliós városi 
kintlévôség legalább egy 
részének behajtásával ke-
rülné el az önkormányzati 
költségvetésbe tervezett 
mûködési hitel felvételét a 
Lehet Más a Politika békés-
csabai szervezete – derült 
ki a párt szeptember 8-ai 
sajtótájékoztatóján.

Takács Péter arra hívta 
fel a figyelmet, hogy a szá-
mos jogcímen megjelenô 
követelések között igen 
komoly mértékû, mintegy 
245 milliós tétel a 2010. de-
cember 31-éig be nem folyt 
iparûzési és gépjármûadó. 
– Ha csak ennek egy részét 
sikerülne behajtani még az 
idén, már akkor nagyobb 
eséllyel kerülné el a város a 
mûködési hitel igénybevé-

telét – szögezte le az LMP-s 
önkormányzati képviselô. 
Takács Péter hozzátette: 
az önkormányzati követe-
lések behajtási hatékony-
ságát növelni kell, ha nem 
így történne, az méltány-
talan lenne az egyébként 
többségben lévô azon bé-
késcsabaiakkal szemben, 
akik, példás adófizetési 
morált tanúsítva, idôben 
rendezik köztartozásaikat. 
– A kintlévôségek kezelé-
se abból a szempontból is 
különös jelentôsséggel bír, 
hogy Békéscsaba adósság-
állománya mára mintegy 13 
milliárd forintra nôtt, így a 
megyeszékhely a megyei 
jogú városok közül már a 
nyolcadik leginkább eladó-
sodott város – egészítette ki 
a korábbiakat az ellenzéki 

politikus, majd hozzátette: 
– A rendszerváltás óta most 
elôször válhat szükségessé 
a jelen állás szerint akár 300 
milliós mûködési hitel felvé-
tele, amely elkerülhetô len-
ne a város kintlévôségeinek 
behajtásával.

Az LMP békéscsabai 
önkormányzati képviselôje 
kezdeményezte, hogy az 
ügyben illetékes pénz-
ügyi, gazdasági és város-
fejlesztési bizottság már a 
következô, vagyis a szep-
tember 23-ai közgyûlésen 
terjesszen a testület elé egy 
tájékoztatót legalább az em-
lített két jogcímen felmerülô 
kintlévôségek részleteirôl, 
amelyben már akár intézke-
dési javaslatokat is megfo-
galmaznának.

K. K. P. 

Nemcsak az volt a titok, 
hogy az új színházi évadban 
milyen darabok kerülnek 
színre a titokfejtés jegyé-
ben, hanem az is, hogy a 
szeptember 9-ei, évadnyitó 
gálamûsor a színház im-
pozáns elôterében mit hoz 
ajándékba az évadról évadra 
lelkesebb csabai közönség-
nek. A kora este hûvösre vál-
tott hangulatában jókedvû 
másfél óra volt az új évad 
elsô színházi élménye, a 
gála. Miután Fekete Péter 
direktor az elmúlt négy színi 
évad sikereit is megidézte és 
kellô titokzatossággal ismer-
tette az új évad mûsortervét, 
melyben a nyitó díszelôadás 
Pozsgai Zsolt és Szomor 
György Monte Cristo grófja 
címû musicalje lesz októ-
ber 7-én, további titokfelde-
rítésre hívta a publikumot. 
Bevezetônek Kálmán Imre 
vendégei voltunk Marica 
grófnô kolozsvári kastélyá-
ban, majd a tavalyi dráma-
író verseny egyik darabjá-
ról, a Csörtérôl tudhattuk 
meg, hogy az új évadban 
„valóságshow” lesz, és egy 
ország-világ végi kis telepü-
lésen játszódik. Dürrenmatt 

is vendégszerepel Az öreg 
hölgy látogatásával, Fodor 
Zsókával a címszerepben, 
majd Feydeau Bolha a fülbe, 
Neil Simon Kapj el! címû mu-
sicalje, és lesz porondszín-
házi bemutató, de az még a 
legnagyobb titok a direkció 
elôtt is...

Néhány másféle titokról 
azonban „lehullott a lepel”. 
Például arról, hogy mit ke-
res hét kincsesláda a szín-
padon? A válasz: a hét láda 
Monte Cristo kincseit rejti, 
aki majd megtalálja, elvihe-

ti. Könyvek, bérletek, szín-
házi kellékek a ládák kin-
csei. A közönség közben 
meglepôdve látta, hogy a 
hét veretes ládát egy óri-
ási munkagéppel azonnal 
el is szállítják, és a titkos 
megbízottak megkezdik 
azok elrejtését a város hét 
pontján. A másik leleple-
zett titok, hogy miért alakult 
meg a közönségszervezôk 
baráti köre, a harmadik, 
hogy miért indul az új évad-
ban kétszer is ingyenes 
belépôket sorsoló színész-

trupp hetven Békés megyei 
településre, a negyedik pe-
dig, hogy miért volt az est 
legnagyobb sikere az alkal-
mi trió, Lapis Erika, Gerner 
Csaba és Katkó Ferenc pro-
dukciója?

Amikor a finálét követô 
tûzijáték színes fényei is ki- 
hunytak, az évadnyitó gála 
közönsége még jó ideig 
együtt maradt. A színház 
fényárban úszott, meg- 
kezdôdött az ötvenhetedik 
évad.

Sass Ervin       

Kincs, ami van – mit keres hét kincsesláda a színház elôtt?

Egy aláírás margójára

Jaminai részönkormányzatot 
hozna létre a Jobbik

Széljegyzet az Agóra margóján 

Mûködési hitel helyett behajtás

Monte Cristo kincsesládái a városban

Olvasóink 
szerint

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

120 Ft/kg

120 Ft/kg
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Háromállomásos, komoly 
érdeklôdés mellett zajló 
fórumsorozat keretében, 
szeptember második és har-
madik hetében tájékoztatták 
a békéscsabaiakat a helyi 
tömegközlekedés várható 
változásairól. 

A Lencsési Közösségi 
Házban tartott elsô fórum 
egy rövid közbiztonsági tá-
jékoztatással is kiegészült. 
A házigazda, dr. Ferenczi At-
tila tanácsnok meghívására 
megjelent Hajdú Antal csa-
bai rendôrkapitány vázolta 
fel a településrész rendésze-
ti helyzetét. Ezután Csiaki 
Tamás, a városüzemeltetési 
osztály vezetôje beszélt a 
tömegközlekedés tervezett 
változtatásairól. Mint mond-
ta, a helyi közlekedés iga-
zodik a városban zajló fej-
lesztésekhez, ugyanakkor a 
megszervezésénél figyelem-
be kell venni, hogy az utasok 
száma jelentôsen csökkent, 
ma Békéscsabán a kerékpár 
mellett autóval járnak a leg-
többen. A tömegközlekedé-
si struktúra módosításának 
lehetôségeirôl Gémes Tibor, 
a Körös Volán Zrt. személy-
szállítási igazgatója referált a 
lakosoknak. A megjelentek a 
reggeli járatok idôzítését és 
a buszok esetenként lassab-
ban nyíló hátsó ajtajainak 
problémáját feszegették. 
Nehezményezték, hogy Fé-
nyesre ritkán járnak buszok, 
ráadásul az ott élôk szerint 
az egyik legrégebbi és leg-
kényelmetlenebb autóbusz 
megy arra. 

A második fórumot a 
Jaminai Közösségi Házban 
tartották. Itt többek kö-
zött az Orosházi úton lévô 
buszmegállók áthelyezé-
sét javasolták a lakosok, 
elsôsorban a megállóhe-
lyek veszélyes, a forgalmas 

útszakaszokon esetenként 
nehéz megközelíthetôsége 
miatt. Ehhez kapcsolódóan 
új zebra telepítésének igé-
nyét is megfogalmazták, 
de volt, aki a jaminaiak kór-
házig tartó útjának nehéz-
ségeit firtatta. A fórumso-
rozat állomásain felmerült 
a hétvégén éjszakánként 
közlekedô „diszkójáratok” 
ügye is, amellyel kapcso-
latban Gémes Tibor megje-
gyezte, hogy ez gazdasági 
értelemben továbbra is ráfi-
zetéses. 

A harmadik fórum a város-
háza dísztermében zajlott, 
ahol a tájékoztatást követôen 
Kiss Tibor alpolgármester és 
Csiaki Tamás válaszolt a kér-
désekre. Igényként merült 
fel a jobb utastájékoztatás, a 
gerlai járatok sûrítése, a szol-
gáltatás minôségének javí-
tása, többek között az, hogy 
ne legyen olyan „szaunás 
busz”, amelynek ablakait a 
nyári hôségben sem lehet ki-
nyitni. Az egyik felszólaló ki-
fogásolta, hogy Jaminában 
az átlagos ötszáz méternél 
jóval többet kell gyalogol-
ni egy-egy buszmegállóig. 
Felvetôdött az is, hogy a 
belváros revitalizációja miatt 
változik a buszok útvonala, 
és hogy „bedugulhat” a Lu-
ther utca. Csiaki Tamás el-
mondta, hogy a Szent István 
tér forgalmát a József Attila 
utca, a Derkovits sor és az 
Árpád sor felé terelik el, és 
kiszélesítik a Luther utcát, 
hogy gyorsabban vezesse el 
a forgalmat. 

A helyi buszközlekedés 
tényleges változásairól az 
utasforgalom, az új beruhá-
zásokkal együtt járó igények 
és a fórumokon elhangzot-
tak figyelembevételével dön-
tenek majd.

P.–E. 

A csabai belváros reha-
bilitációs fejlesztésének tá-
mogatásáról május 27-én 
döntött a bírálóbizottság – 

Békéscsaba belváros reha-
bilitációja I. ütem, pályázati 
azonosító: DAOP-5.1.2/C-09-
2f-2010-0001 –, a támogatá-
si szerzôdést szeptember 
12-én írták alá. A projekt 
megvalósításának összkölt-
sége: 1 923 185 860 forint, 
ehhez 1 098  295 330 forint 
támogatást nyert a város. Az 
eredményes közbeszerzési 
eljárásokat követôen a kivi-
telezési munkálatok azonnal 
elkezdôdnek, a felújítás be-
fejezése 2013. június 30-ára 
várható.

A Dél-alföldi Operatív 
Program keretében a DAOP-
5.1.2/C kódszámú „Megyei 
jogú városok integrált fej-
lesztése” címû pályázat ré-
vén újul meg Békéscsaba 

belvárosa. A pályázati konst-
rukció célja a megyei jogú
városok komplex, nagylép-
tékû rehabilitációja. Egy-

részt a város(rész) központi 
területeinek funkcióbôvítô és 
erôsítô fejlesztése, másrészt 
a leromló vagy leromlott vá-
rosrészek szociális célú re-
habilitációja révén:  

– a városi vonzerô növe-
lése a város és városrész 
központi területeinek fenn-
tartható funkcióbôvítô fej-
lesztésével (elônyt élveznek 
a kistérségi székhelyek és 
térségszervezô funkciókkal 
rendelkezô városok); 

– központi térrel nem 
rendelkezô városok esetén 
központi tér kialakítása a 
városi jelleg fokozása érde-
kében;

– a város életében meg-
határozó, városszervezô 
funkcióval rendelkezô törté-

nelmi városrészek és az épí-
tett örökség részét képezô 
városrészek értékmegôrzô 
revitalizációja.

 A sikeres pályázat ke-
retében az alábbi önkor-
mányzati fejlesztések való-
sulnak meg:

– a Szent István tér 
revitalizációja (térrendezés, 
felszíni csillapított forgalmi 
rend kialakítása);

– Kossuth téri csomópont 
(a Luther utca–Kossuth tér–
Kiss Ernô utca–Baross utca 
közlekedési csomópont ki-
alakítása a Magyar Közút 
NZrt. bevonásával);

– Luther utca (a Kossuth 
téri csomóponttól az Irányi 
utcai keresztezôdésig út- és 
járdaburkolat-fejlesztés, ke-
rékpárút-építés;

– Irányi utca (teljes út- és 
járdaburkolat, kerékpárút 

építése, parkolók létesítése, 
parkosítás);

– a Szabadság téri busz-
forduló és buszmegállók át-

alakítása, területrendezés, 
parkosítás;

– Andrássy út (a Szent Ist-
ván tér és az Irányi utca kö-
zötti szakasz átalakítása, a 
városháza, a Szent István tér 
8. és 10. szám alatti épületek 
homlokzatának felújítása).

Magántôke révén meg-
valósuló fejlesztések a kö-
vetkezôk: 

– az Univerzál Zrt., az 
Élésker Kft. és a Varsányi 
vállalkozás udvara: 204 
férôhelyes, ötszintes parko-
lóház építése (a Csaba Bel-
városi Parkolóház Kft. beru-
házásában);

– a fôtéri Sas patika épüle-
tének homlokzat-felújítása.

A szennyvízberuházás 
elôrehaladásával egyre 
több család csatlakozhat a 
bôvülô hálózatához. A rá-
kötés lehetôségérôl az ön-
kormányzati projektszerve-
zet hivatalos értesítésébôl 
tájékozódhatnak az érintett 
lakosok. Ezt a csatorna-
vezeték megépülését és a 
minôségi ellenôrzéseket 
követôen kapják kézhez. 
Cikkünkbôl megtudhatják, 
mire érdemes odafigyelni a 
rákötés során, és miért éri 
meg mihamarabb csatlakoz-
ni a hálózatra.

Részletes információk a 
rákötési engedélyben

Az önkormányzati pro-
jektszervezet hivatalos érte-
sítésében részletes tájékoz-
tató és útmutató olvasható 
a rákötés egyes lépéseirôl, 
pontos menetérôl. Szigo-
rú szabályai vannak a házi 

szennyvízhálózat kiépítésé-
nek, valamint a hálózat városi 
csatornára való rákötésének 
is. A mûszaki elôírások pon-
tos betartását, a házi szenny-
vízrendszer megfelelôségét 
a közcsatorna-hálózat üze-
meltetését végzô Békés 
Megyei Vízmûvek szakem-
berei helyszíni szemlén is 
ellenôrzik. 

Fontos tudni, hogy a la-
kosok csak az értesítést 
követôen csatlakozhatnak a 
megépülô csatornára. Mind-
azok, akik ezt megelôzôen 
kötnek rá a hálózatra, sza-
bálytalanságot követnek 
el és komoly szankciókra 
számíthatnak. A szolgáltató 
minden olyan esetet sza-
bálytalan rákötésnek értel-
mez, amikor a tisztítóidom 
bemeneti oldaláról – az en-
gedélyezést megelôzôen 
– eltávolítják az azt lezáró 
vaksapkát.

Mikor jár a kedvezmény?
Azok a csabai ingat-

lantulajdonosok, akik a 
névre szóló értesítés kéz-

hezvételét követôen 3 hó-
napon belül az elôírásoknak 
megfelelôen rákötnek a há-
lózatra és ezt bejelentik az 
üzemeltetô vízmûveknek, 
a szerzôdéskötést követô 
5 hónapon át ingyenesen 
használhatják a szolgálta-
tást, vagyis nem kell csator-
nadíjat fizetniük. 

Azok, akik ennél is gyor-
sabban, az értesítést követô 
egy hónapon belül végzik el
és jelentik be a rákötést, az 5 
hónapos ingyenesség mellett 
sorsjegyet is kapnak, amely-
lyel értékes háztartási gépe-
ket nyerhetnek. Az akció rész-
leteirôl további információ a 
Békés Megyei Vízmûvek hon-
lapján, a www.bekesvizmu.hu 
oldalon olvasható. Aki viszont 
az értesítés elôtt ráköt a háló-
zatra – eltávolítja a vaksapkát 
– nem kaphat kedvezményt.

Kényelmes, környezetba-
rát, gazdaságos – megéri 
csatlakozni!

A szennyvízhálózatra 
való csatlakozás számos 
elônnyel jár. Amellett, hogy 
a csatlakozóknak többé nem 
kell számolniuk a szippan-
tással járó kényelmetlensé-
gekkel és annak költségei-
vel, az újonnan csatornázott 
ingatlanok komfortfokozata, 
piaci értéke megnövekszik. 
Fontos szempont emellett 
a környezetvédelem: a szik-
kasztókból szivárgó szenny-
víz többé nem károsítja Bé-
késcsaba talajvizét, élôvizeit, 
ivóvízbázisait.

Ingatlanja rákötésével 
tehát Ön is hozzájárulhat 
ahhoz, hogy élete kényel-
mesebb, Békéscsaba pedig 
még zöldebb város legyen!

Kétszáznégy férôhelyes, ötszintes parkolóház épül a Közgé és az Univerzál szomszédságában

Fórumok a helyi 
közlekedési változásokról

Hirdessen nálunk!
Új helyen, a régi áron

Két éven belül megújul a belváros
Aláírták a támogatási szerzôdést

Hasznos tudnivalók rákötés elôtt

 Értesítjük tisztelt olvasóinkat, hirdetôinket, hogy 
szeptember 8-ától a régi árakon, de új helyen, a 
Csabai Mérleg szerkesztôségében, a Szabadság 
tér 1–3. számú épület I. emeleti irodájában (bejárat 
a régi posta mögött, a buszmegállóval szemben) 
adhatják fel hirdetéseiket. 
Hirdetéseik kéthetente 28 000 családhoz, több mint 
63 000 emberhez jutnak el. Állandó hirdetôinknek 
rövidesen meglepetéssel készülünk. 

Információ hétköznapokon 8–16 óráig
a 66/527-490-es vagy a 20/226-2920-as telefonszámon,
illetve a csabai.merleg@bekescsaba.hu e-mail címen 

vagy személyesen a szerkesztôségben kérhetô. 
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Komplex wellness-rész- 
leget alakítottak ki a bé-
késcsabai Fenyves Hotel- 
ben, ahol egy tízszer öt 
méteres, 120 centiméter 
mély felnôttmedence mel-

lett egy gyermekmedence 
is helyet kapott az újon-
nan kiépített wellness-
szárnyban. – Már most na-
gyon népszerû a szintén 
itt található hatszemélyes 
pezsgôfürdô, de a beru-
házásnak köszönhetôen a 
vendégek rendelkezésére 
áll egy teljesen új finn- és 
infraszauna is, csakúgy, 
mint az új masszázshelyi-
ség – összegezte a legfon-
tosabb wellness-funkciókat 

Ancsin Ákos ügyvezetô, aki 
hozzátette, hogy a szálló 
három épületének 43 szo-
bájában 90 ember elhelye-
zésére nyílik lehetôség. A 
kibôvített létesítmény ün-

nepélyes átadásán bemu-
tatták azt az új érkeztetô 
és reggelizôhelyiséget is, 
amely – a tulajdonosok sze-
rint – korábban nagyon hi-
ányzott a szállodából.

Az igazgató elmondta: 
a beruházás egy koráb-
bi nyertes pályázat ered-
ményeként jöhetett létre, 
amelynek keretében 63 
milliós vissza nem térítendô 
uniós támogatást nyertek. 
Ezt saját erôvel és kedvez-

ményes banki hiteltôkével 
egészítették ki a fejlesztés 
egészének finanszírozásá- 
hoz. Az ünnepélyes átadá-
son Vantara Gyula polgár-
mester gratulált a hotel 

tulajdonosainak a nagysza-
bású beruházáshoz, amely 
az életképes elképzelések 
és a megvalósításig vezetô 
kitartó munka egyértelmû 
bizonyítéka. A város elsô 
embere hangsúlyozta: pont 
az ehhez hasonló sikerek-
nek köszönhetô, hogy a 
város továbbra is kiemelten 
kezeli a helyi vállalkozások 
támogatását és elkerüli a 
helyi adók emelését.

Kárász-Kiss 
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• Szeptember 23–25.:
17. Országos Makettkiállítás 
és Verseny a Csaba Honvéd 
Kulturális Egyesületben 
• Szeptember 24.: 
harcmûvészeti fesztivál 
(Budo-gála) a sportcsarnok-
ban
• Szeptember 30. 1800:
az LMP Klub (Petôfi u. 2.) 
vendége Szilágyi Péter 
országgyûlési képviselô. 
Téma: Az önkormányzatok 
helyzete és az LMP önkor-
mányzati koncepciója
• Szeptember 26–30.:
„150 éves a közoktatás 
Gerlán” – rendezvénysoro-
zat
• Szeptember 26–30.:
Csabai Garabonciás Napok
• Szeptember 29.:
a Munkácsy Mihály híd név-
adó ünnepsége
• Szeptember 30.:
III. Békés Megyei 
Képzômûvészeti Szabad-
egyetem az Ibsen Házban
• Október 2-áig:
„Gyöngytyúktól a 
strandkendôig” – kiállítás 
a múzeumban
• Október 7.: 
Megvilágosodás napja – 
kerékpáros akció a látható-
ság jegyében (információ: 
523-723)
• Október 9.: 
Halász Judit-koncert a 
sportcsarnokban
• Október 11. 1800: 
Békéscsabai Irodalmi Estek 
a Phaedrában
• Október 11-éig:
Barátok Békéscsabáról – 
kiállítás a Jankay Galériában
• Október 15.:
Frankó Fesztivál a Csaba 
Centerben
• Október 15-éig:
Pauli Anna textilmûvész 
kamarakiállítása a Mun-
kácsy Emlékházban
• Szeptember 30.– 
október 26.: Farkas Zsuzsa 
grafikus kiállítása a Jankay 
Galériában

medencék, pezsgôfürdô, szauna és masszázs is várja a vendégeket

Programajánló

A magyar gasztronómia 
mércéjének tartott Alexand-
ra Étteremkalauz negyedik 
éve veszi górcsô alá a ha-
zai kínálatot és állítja össze 
a legjobbak listáját. A kiad-
vány idén a Gyóni Géza utcá-
ban található, százharminc 
férôhelyes, a legmodernebb 
konyhatechnikával felsze-

relt Brill bisztrót (korábban 
Pipacs vendéglô) és annak 
tulajdonosát, Gabnai Csabát 
is elismerésben részesítette. 
A több sikeres vállalkozást – 
köztük az éttermet és a Jókai 
utcai Brill Hotelt – üzemeltetô  
Gabnai Csaba elnyerte az év 
étteremtulajdonosa címet. 
Vele együtt a családbarát, 

hangulatosan berendezett 
és friss, helyi alapanyagok-
ból dolgozó Brill bisztró is 
bekerült a legjobbak közé. 
A sétálóutca és a Csaba 
Center szomszédságában 
elhelyezkedô étterem ár-
érték arányban országelsô 
lett, messze kiemelkedve a 
mezônybôl.

Wellness-részleggel bôvült a Fenyves
170 milliós csabai szállóberuházás

Békéscsabai az év étteremtulajdonosa

***
A tízévenkénti népszámlálás átfogó képet ad – többek kö-

zött – Magyarország lelki erônlétérôl is. A vallási hovatarto-
zást tisztázó kérdés esélyt ad számunkra, hogy megvalljuk 
hitünket, esetleg újra felfedezzük éltetô gyökereinket. 
A népszámlálás lehetôséget teremt, hogy megvalljuk élô re-
ménységünket. A Magyarországi Evangélikus Egyház püs-
pöki tanácsa bátorít minden hazánkban élô evangélikus hit-
testvért, hogy éljen ezzel a lehetôséggel.

***
Újra kapható az Üdvözlet Békés-Csabáról címû könyv. 

A város hajdani arculatát megörökítô, régi fotókat, térképe-
ket tartalmazó kötet Barabás Ferenc, Dobrotka Pál, Gécs 
Béla és Zsibrita Pál munkáját dicséri. Emellett Békéscsa-
ba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala gondozásá-
ban megjelent új Békéscsaba zsebtérképeket is vásárolhat 
az érdeklôdô a Tourinform Irodában, a Munkácsy Emlékház-
ban és a Csaba Centerben, a Jankay Galériában.

***
A Körösök Völgye Vitézi Bandérium adományokat – 

elsôsorban tartós élelmiszert és oktatási eszközöket – gyûjt 
a bélfenyéri (http://kolpingbelfir.5mp.eu) árva gyerekek szá-
mára. Az adományokat Mezômegyeren, az Arany János 
Mûvelôdési Házban fogadják.

***
Rendhagyó helyszínen, a jaminai Sirály presszó udvarán 

mutatta be nemrégiben a Féling színház Czakó Gábor Disz-
nójáték címû mûvének groteszk átiratát. A Steinwender Jó-
zsef rendezte darabban Skorka Tibort, Csipke Sándort, Fejes 
Istvánt és Petényi-Skorka Balázst láthattuk.

***
A nyárbúcsúztató, ôszköszöntô családi napon, a Mese-

házban elôkerült a dagasztóteknô és a sütôlapát, a kenyér-
sütés elengedhetetlen kellékei. A búbos kemencében finom 
kenyérlángos készült, a mustot pedig – kis prés segítségével 
– maguk állíthatták elô azok, akik kedvelik e nemes italt. 

***
Kilenc járás lesz Békés megyében 2013. január elsejétôl Bé-

kés, Békéscsaba, Gyomaendrôd, Gyula, Mezôkovácsháza, 
Orosháza, Sarkad, Szarvas és Szeghalom székhellyel. Ez 
mindennapi életünkre is pozitív befolyást gyakorol majd – 
gondoljunk csak a hivatali ügyek intézési idejének rövidülé-
sére vagy az utazási távolság csökkenésére.

A Magyar–Lengyel Baráti Kulturális Egyesület és Bé-
késcsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkor-
mányzata kéri mindazokat, akik lengyel nemzetiségûnek 
vallják magukat vagy lengyel gyökerekkel rendelkeznek, 
hogy az októberi népszámláláson ne feledjenek el vála-
szolni a nemzetiségre vonatkozó kérdésre!

***
A Békéscsabai Románok Szövetsége, BMJV Ro-

mán Kisebbségi Önkormányzata kéri, hogy kultúránk 
megôrzése, ezáltal emberi méltóságunk és nemzetisé-
günk védelme, több száz éves jelenlétünk, hagyománya-
ink, ôseink tisztelete miatt a népszámlálás során vállalja, 
hogy a román nemzetiséghez tartozik.

Röviden

Kiállítás
Az Aradi Fotóklub kiállítása szeptember 30-áig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig 
tekinthetô meg a közösségi ház nagytermében.

Családi játszóház

Szeptember 24-én, szombaton 9-tôl 11.30-ig: „Ôszi termések, ôszi játékok” – a 
foglalkozást Ujj Éva vezeti.

Tanfolyam
Angol alapfokú nyelvvizsgára felkészítô tanfolyam indul október 5-én 18 óra-
kor. A 60 órás és 30 foglalkozásból álló képzésre teljesen kezdô, illetve újrakezdô 
felnôtt hallgatók jelentkezhetnek. A foglalkozásokat szerdai napokon tartjuk 18 
órai kezdettel. A részvételi díj 30 000 Ft/fô. Vezeti: Baráthné Kutasi Györgyi nyelv-
tanár. Jelentkezni szeptember 30-áig lehet 20 000 Ft elôleg befizetésével a kö-
zösségi házban.
Ayurvédikus életmód és testformáló kajakalp jóga tanfolyam indul október 
12-én 18 órai kezdettel. A képzés 20 órás. 10 foglalkozásból áll, amelyek szerdai 
napokon 18-tól 20 óráig tartanak. Vezeti: dr. Huszár Ildikó orvos-természetgyógy-
ász, ayurvéda- és jógaoktató.  Részvételi díj: 10 000 Ft/fô. Jelentkezni a helyszí-
nen lehet október 11-éig a részvételi díj befizetésével.
Fotósuli indul diákoknak és felnôtteknek október 13-án 17 órakor. A képzés 20 
órás, 10 foglalkozásból áll, amelyeket csütörtöki napokon 17-tôl 19 óráig tartanak. 
Célja a digitális fotózás technikájának elsajátítása. A részvételi díj 5000 Ft/fô. A 
tanfolyamot a Márvány Fotómûhely tagjai vezetik. Jelentkezni október 11-éig le-
het a részvételi díj befizetésével a közösségi házban.

Tornák
Nyugdíjastorna: minden kedden 8.15-tôl 9.15-ig. Vezeti Abonyiné Cseke Éva 
gyógytornász-testnevelô.   
Baba-mama torna: minden kedden 9.30-tól 10.30-ig egyéves 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 kedden és csütörtökön 18.30-tól 19.30 óráig. Vezeti 
Kvasz Edit aerobikoktató.

Szent Mihály-napi vigasságok Mezômegyeren, 
az Arany János Mûvelôdési Házban

Október 1. 

800–1300: Szent Mihály-napi fôzôverseny 
900–1300: „Mezômegyer tököse” – tökszépségverseny 
1000: Hégely László népdalénekes mûsora 
1430: „Megyeri kézmûvesfalu” – mûvelôdési ház kézmûvesmûhelyében 

készült nemezmunkák kiállításának megnyitója. Köszöntôt mond: 
Erdôsi Géza muzeológus. Közremûködik: Vígh Zsuzsanna 

1500: Szent Mihály-napi körmenet a körforgalomban 
1540: Betyárötpróba – játékos ügyességi megmérettetés a Körösök 

Völgye Vitézi Bandérium szervezésében 
1600: a Fô utcai óvoda nagycsoportosainak bemutatója 
1620: a Dobszerda ütôscsapat mûsora 
1800: a Szent Mihály-napi fôzôverseny díjainak átadása 

Október 2. 

700: megyeri (bolha)piac és zsibvásár 
1000–1100: látogatás egy megyeri füstölôben 
1000: nagy közös slambucfôzés Miklós Sándorral, a Panoráma 

Wellness Hotel és Étterem fôszakácsával, majd az elkészült 
remekmû jókedvû elfogyasztása a Baiczer zenekar muzsikája 
mellett 

1200: Szent Mihály-napi megemlékezés 
900–1200: ugrálóvár, kézmûves-játszóház 

A fôzôverseny kiírását, a nevezési lapot és a slambucfôzéssel kapcsolatos 
tudnivalókat keressék az Arany János Mûvelôdési Házban, szórólapjainkon 
vagy a honlapon (www.ajmh.hu). 

Szeretettel várjuk vendégeinket! 

A rendezvényt támogatja: Békéscsaba MJV Közgyûlésének 
Közmûvelôdési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Ne feledje! Az ifiház csapata az Andrássy Úti Társaskörben (Andrássy út 38., 
volt óvoda) szolgáltatásaival továbbra is szeretettel várja vendégeit, ügyfele-
it, régi barátait: Patent diákklub és iroda, civil iroda, felnôttképzési szolgálat, 
valamint rendezvényszervezés és terembérlési lehetôség!

Szeptember 26-án 14 órakor: a Patent diákklub babzsákos, pattogatott ku-
koricás megnyitója a társaskörben (negyven négyzetméter kényelem a csa-
bai DÖK tagjaival és önkéntesekkel suli után, lyukasórában, barátokkal vagy 
egyedül az Andrássy út 38-ban).
Kismamák! A nyári szünet után ismét várunk a bergengócia babaklub foglal-
kozásaira új idôpontban, minden szerdán 9.30-tól a társaskörben
Szeptember 21-én: Nóri és a kígyója – Kerepeczki Nóra óvodapedagógus 
interaktív gyermekmûsora
Szeptember 28-án: „Cserebere fogadom, többet vissza nem adom!” – baba-
ruhák, játékok és egyebek börzéje
Balettkurzus indul a társaskörben 14 éves kortól (érd.: Somogyvári Csilla, 
20/219-5056)
Érdekel a bábkészítés, a bábjáték? Jelentkezz a Tücskök bábcsoportba 
(érd.: Nemesné Nagy Éva, 20/495-8160)

Új!
Csütörtökönként a Munkácsy Emlékházban: „Kis festôk képzômûvész 
szakkör” – vezeti Baji Miklós Zoltán festômûvész (bôvebben, illetve további 
szakköri kínálatunkról: Varga Anna, tel.: 66/527-920)

Idôszaki kiállításaink
A mûvészkávézóban: Szecskó Attila Magyar tájakon címû tárlata
A Munkácsy Emlékházban: Pauli Anna textilmûvész kamarakiállítása

Önkénteseket keresünk!
Ha szívesen bekapcsolódna az Andrássy Úti Társaskör (ifiház) programjaiba, 
ha nemcsak résztvevô kíván lenni, hanem érdekli, mi van a háttérben, ha 
kipróbálná magát egy fesztivál közremûködôjeként, akkor várjuk önkéntes 
programunkba! A jelentkezôk 30 órás felkészítésen vesznek részt november 
és január között, ezután szerzôdést kötünk velük. Információ: www.ifihaz.hu, 
zsotermaria@ifihaz.hu, személyesen: 8 és 16 óra között Zsótér Máriánál a 
társaskörben (Andrássy út 38., volt ovi, úttörôház)



Tuska Györgyné a napok-
ban ünnepelte 95. születés-
napját. Balogh Sándorné 
Róza néni és Krizsán 
Jánosné Marika néni most 
töltötte be a 90. életévét. 
Isten éltesse Békéscsa-
ba sokat megélt, sokat lá-
tott szépkorú polgárait! Jó 
egészséget, sok örömet, 
boldogságot és szép ôszi 
éveket kívánunk nekik. A 
születésnaposokat a város 
vezetôi is felköszöntötték. 

Ezúttal nem az ólban 
röfögô négylábúra gon-
doltam. Egészen másra. A 
polcon terpeszkedik egy 
fényes-mázas, jókora cse-
répdisznó, amolyan persely-
féle. Ahogy megemelem, jó 
nehéz. Nem akármilyen tör-
ténete van az állatnak. Úgy 
kezdôdött, hogy vásárolni 
indult a család. Az egyik 
nagyobb élelmiszer-áruház-
ban kiválasztották a vasár-
napi ebédnek valót, tudatos 
vásárlók lévén, az akciósból, 
mert nagyon megnézik min-
den forintnak a helyét. Aztán 
mire a kasszához értek, va-
lahogy mégsem volt akciós 
az az akciós. Ez a fizetés 
után derült ki, anyuka – igen 
udvariasan – szóvá is tette, 
a különbséget visszakapták, 
s ekkor született az ötlet: 
minden ilyen „talált” pénzt 
a disznóba dobnak. Majd 
év végén, karácsony táján 
megszámolják, és elköltik 
valamire, amit egyébként 
nem vennének meg.

Az eset – mármint a 
zsebünket érintô téve-
dés – sajnos nem egyedi. 
Mindannyiunkkal elôfordul 
ez néha, és nemcsak a  bolt-
ban. Egyszer-kétszer még 
csak elviseljük, bosszan-
kodunk és megfogadjuk: 

az adott üzletbe többé nem 
tesszük be a lábunkat, azt 
a szerelôt nem hívjuk, abba 
a bankba, abba a turkálóba 
nem térünk be. De aztán 
mégis odamegyünk, mert jó 
az akció, mert úgysem tehe-
tünk ellene semmit...

Pedig tehetünk. Tudom, 
nehéz, de ne szokjuk meg, 
ne törôdjünk bele, hogy – vé- 
letlenül vagy szándékosan – 
átvágnak bennünket! Tegyük 
szóvá a legcsekélyebbnek 
tûnô disznóságot, még ak-
kor is, ha ki vagyunk téve a 
kasszánál a sorban mögöt-
tünk állók megjegyzéseinek. 
Mert most ott tartunk, hogy 
egy disznó talán nem is lesz 
elég az idén a tôlünk kicsalt, 
majd visszaszerzett „apró-
pénznek”. S arra már nem 
is gondolok, mennyit nem 
tudunk visszaszerezni...

Gubucz Zsuzsa

5Csabai Mérleg

Szépkorúak Új üzemcsarnok az Északi Ipartelepen
Háromezer négyzetmétert kínálnak hasznosításra
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Tuska györgyné 95 éves

Balogh sándorné 90 éves

Krizsán jánosné 90 éves

vantara gyula polgármester és dr. nagy ágnes, a munkaügyi központ vezetôje 
együtt vágták át a szalagot

Az önkormányzat 250 
millió forint vissza nem 
térítendô támogatást nyert 
az Északi Ipartelep fejlesz-
tésére. Az összesen mint-
egy 600 millió forint értékû 
fejlesztés megvalósítá-
sában ez az összeg 42,18 
százalékos támogatottsá-
got jelent. 

Az új üzemcsarnokot 
Vantara Gyula részvételé-
vel ünnepélyes keretek kö-
zött avatták fel a napokban. 
– Útban ide mindannyian 

láthattuk a Balassa utca 
nemrég elkészült, több mint 
hétszáz méter hosszú, hat 
méter széles szilárd burko-
latát, valamint az út mellett 
újonnan kiépített teljes inf-
rastruktúrát: a közvilágítást, 
az ivóvíz-, szennyvíz-, gáz-, 
villamos- és telefonhálóza-
tot – jelentette be örömmel 
a polgármester. Opauszki 
Zoltán kabinetfônöktôl meg-
tudtuk, hogy a város keresi a 
legoptimálisabb megoldást 
a megye legnagyobb, ön-
kormányzati forrásból meg-

valósult üzemcsarnokának 
hasznosítására. Folynak a 
tárgyalások egy olyan cso-
magolóipari céggel, amely 
bérbe venné a területet, bár 
ez ügyben még nem szüle-
tett konkrét megállapodás. A 
háromezer négyzetméteres 
csarnokot Marik Tibor pro-
jektmenedzser mutatta be, 
dr. Nagy Ágnes, a megyei 
kormányhivatal munkaügyi 
központjának vezetôje pedig 
a szakképzés várható átala-
kításáról szólt.

Vándor Andrea



iKözélet

– Még a vizsgálat elején 
járunk, konkrétumokat nem 
tudok mondani – nyilatkozta 
Budai Gyula. – Ami a doku-
mentumokból kiderül: Hogy 
az alapítvány Bécsben van 
bejegyezve. Nagyon gya-
nús, hogy ilyen sok forrással 
rendelkezik a Négy Mancs, 
és ekkora lejárató kampányt 
tud finanszírozni. Kivizsgál-
juk, hogy milyen forrásból 
tették mindezt – magyarázta 
Budai. 

Nemrégiben egy német 
élelmiszer-ipari kiállítás 
szervezôi úgy döntöttek, 
hogy kitiltják a libamáj ter-
mékeket az ôszi rendezvény 
területérôl. Lapunk megke-
reste a Négy Mancs magyar-
országi szervezetét, akik 
megerôsítették, hogy ôk 

is lobbiztak annak érdeké-
ben, hogy a libamáj készít-
ményeket kitiltsák az adott 
rendezvényrôl. – Nem fenye-
gettük a szervezôket, hiszen 
az bûncselekmény lenne 
– mondta Marcus Müller 
kampányfelelôs. – Hang-
súlyoznánk, nem egyedül 
vagyunk a törekvésünkkel, 
és több állatvédô szervezet 
ugyancsak részt vesz az ak-
cióban. Világméretû szövet-
ség mûködik, amely a hízott-
liba-máj ellen küzd, amely 
csak az állatok szenvedése 
árán állítható elô.

A Négy Mancsot azokról 
a módszerekrôl is kérdeztük, 
amellyel a hízottliba-máj ellen 
küzdenek. – A távirányítható 
repülôgép könnyû és 
egyszerû módja annak, 

hogy ellenôrizzük a farmo-
kat és olyan elrejtett lúdcsa-
patot találjunk, amelyeket 
szerintünk törvényellenesen 
tömnek, illetve tollfosztanak. 
Nagyon modern kamerákat, 
a Google Earth mûholdas 
térképszolgáltatását és 
DNS-analízist használunk 
annak kiderítésére, hogy a 
hús kényszeretetésbôl szár-
mazik vagy sem. Sok helyütt 
megvan a veszélye annak, 
hogy a gazda a libacsapat 
egy részét elrejti elôlünk. Ha 
tudjuk azt, hogy egy farmon 
kétezer ludat nevelnek, de 
csak 500 látszik, meg kell 
találnunk a többit. Ezzel ké-
pesek vagyunk megtalálni a 
szárnyasokat például erdôs 
területen is. 

Arra a kérdésre, hogy 
támogatják-e nemzetkö-
zi nagyvállalatok a Négy 
Mancsot, a kampányfelelôs 
nemleges választ adott, 
ugyanakkor elmondta: több 
százezer embertôl kapnak 
támogatást.

Nagy–Gombás

egyre többször hallani 
olyan szülôkrôl, akik saját, 
olykor csecsemôkorú kis-
gyermekük ellen fordulnak 
brutális kegyetlenséggel. 
Lapunk megpróbálta fel-
kutatni a kiváltó okokat, és 
azt, hogy hogyan lehetne a 
borzalmaknak elejét venni. 
ehhez kértünk segítséget 
dr. virág györgytôl, az or-
szágos Kriminológiai inté-
zet igazgatójától. 

– A gyermekbántalmazás-
sal kapcsolatos statisztikák 
adatai sem igazán megbíz-
hatóak – mondja Virág dok-
tor. – Nem lehet eldönteni, 
hogy az utóbbi idôben egy-
re több-e az erôszak, vagy 
csak nagyobb sajtóvisszhan-
got kap a jelenség. Annak, 
hogy egy szülô miért fordul 
a gyermeke ellen, többféle 
oka van. Az elkövetôk egy 
csoportja mentálisan be-
teg, vagy alkohol-, illetve 
drogfüggô.  Mások valami-
lyen okból nem akarják töb-
bé a gyereket: nem kívánt 
terhesség eredménye, eset-
leg anyagi nehézségek miatt 
válik „fölöslegessé”. Az is 
elôfordul, hogy bosszú esz-
köze a gyerek, amikor a má-
sik félen akar revánsot venni 
a szülô a tettével – mondta 
Virág György, aki úgy véli, 
a gyermekvédelmi törvény 
kifejezett tilalma ellenére, 
még mindig bevett nevelési 
eszköz a gyermekverés, és 
ez összefügghet a késôbbi, 
brutális erôszakkal. – Sok 
helyen még mindig tulajdon-
ként értelmezôdik a gyerek, 
akivel a szülô azt tehet, amit 
akar. Ez a brutális érzelmi 
és fizikai visszaélést is ma-

gában foglalja – nyilatkozta 
lapunknak a pszichológus, 
akitôl megtudtuk, a védônôi 
szolgálat megerôsítése se-
gítséget nyújthatna a gyer-
meket váróknak. – Amikor 
motorkerékpárra szeretnénk 
ülni, jogosítványt kell kiválta-
nunk. Ahhoz, hogy gyerme-
ket vállaljunk, semmiféle tu-
dás vagy elôképzettség nem 
szükséges, ezért szélesebb 
és könnyebben elérhetô se-
gítségre van szükség. Erre 

alkalmas lenne egy jól 
mûködô védônôi hálózat, 
ahol folyamatosan segítsé-
get kaphatnának egy már 
elindult konfliktus esetén 
is a szülôk – mondta el Vi-
rág György, aki szerint a 
védônôi szolgálat alkalmas 
lehet ezen feladatok ellá-
tására, ha megfelelôen fel-
készített és nem túlterhelt 
szakemberekbôl állna. 

BdE

Angliában kivonták a for-
galomból a Nurofen Plus 
nevû készítményt. A döntés-

re azért került sor, mert egy 
ellenôrzés során londoni és 
észak-írországi patikákban 
olyan bontatlan csomago-
lásokat találtak, amelyek-
ben az ibuprofen alapú 
fájdalomcsillapító helyett a 
skizofrénia, valamint az epi-
lepszia kezelésére alkalmas 
pszichotropikus tabletták 
voltak. Az angol cég sza-
botázsakcióra gyanakszik. 
Angliában ideiglenesen ki- 
vonták a forgalomból a ké-
szítményt, a rendôrségi 
nyomozás lapzártánkkor is 
tartott. – A magyar fogyasz-

tóknak nem kell aggódniuk, 
hiszen Nurofen Plust itt nem 
forgalmazunk. Magyarorszá-
gon senki nem tud vásárolni 
ebbôl a készítménybôl. Más 
Nurofen termékkel pedig nem 
volt ilyen probléma – mondja 
Molnár Emese, a forgalmazó 
cég marketingvezetôje. A 
Gyógyszerészeti és Egész-
ségügyi Minôség- és Szer-
vezetfejlesztési Intézettôl 
megtudtuk: nem terveznek 
lépéseket, mivel a probléma 
nem érinti a hazai piacot.

GB

Wekerle Sándor halálának 
90. évfordulója alkalmából 
Wekerle-emlékévet hirdettek 
2011-re. Hazánk egykor volt  
háromszoros miniszterelnö- 
kének, pénzügyminiszteré- 
nek tiszteletére közel egy éven 
át komplett ünnepségsoro-
zatot szervezett a Wekerle 
Emlékbizottság a móri ön-
kormányzat támogatásával, 
Orbán Viktor miniszterelnök 
fôvédnökségével. Az emlék-
év legkiemelkedôbb esemé-
nyeként felavatták a politikus 
köztéri emlékmûvét. A szob-
rot Wekerle Sándor egyko-
ri, móri szülôházától nem 
messze, az Erzsébet téren 
helyezték el. Az alkotás Nagy 
Benedek szobrászmûvész 
tehetségét dicséri, leleple-
zésében pedig Semjén Zsolt 
miniszterelnök-helyettes is 
segédkezett.

HT

Honnan van pénze a Négy Mancsnak DNS-analízisre?

Budai Gyula: Nagyon 
gyanús!

A nevelô célzatú verés a brutalitás melegágya

Virág doktor: A gyerek 
nem a szülô tulajdona!

Nálunk nincs hamis pirula

Végleg hazatért Wekerle Sándor

Budai gyula: Kivizsgáljuk, hogy mibôl finanszírozza a négy mancs a kampányát

A bántalmazott gyermekeknek a lelke is sérül

magyarországon nem volt 
probléma méltó emlékhelyet kapott a legendás miniszterelnök
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Budai gyula elszámoltatási kormánybiztos vizsgálatot 
indított a négy mancs állatvédô Alapítvány mûködése el-
len, hogy megállapítsa, milyen forrásokból finanszírozta 
a szervezet a magyar libatenyésztôk elleni lejárató kam-
pányát. A kormánybiztos lapunknak elmondta: egy erôs 
tökével rendelkezô külföldi gazdasági csoportot sejt a 
háttérben. A négy mancs kampányfelelôse azt állítja: 
több százezer magánember finanszírozza a szervezetet.



ii Közélet

christian Wulff né-
met szövetségi elnök a 
Lindauban rendezett, köz-
gazdasági nobel-díjasok 
konferenciájának nyitóbe-
szédében lényegében el-
ismerte, hogy egyes uniós 
államok pénzügyi machi-
náció áldozataivá váltak. A 
találkozó témája az európai 
pénzügyi válság volt.

A tavaly elnökké választott 
52 éves Wulfftól szokatlan, 
hogy aktuálpolitikai kérdé-
sekben megnyilvánul, ezért 
is fontos, ami a találkozón 
elhangzott. Az alábbiakban 
a beszéd fontosabb részle-
teit közöljük.

Kinél marad a Fekete 
Péter?

– Már a Német Bankár-
konferencián is figyelmez-
tettem a pénzügyi szektor 
képviselôit, hogy nem ke-
zeltük megfelelôen a válság 
okait. Még azt sem tudjuk 
megmondani, hogy egyál-
talán felismertük-e a kocká-
zatokat, és mindent meg-
tettünk-e annak érdekében, 
hogy ezeket a kockázatokat 
kiiktassuk. Még mindig ben-
ne van a dominó-effektus 

lehetôsége. Elôször egyes 
bankok megmentettek más 
bankokat, azután az államok 
mentettek meg pénzintéze-
teket, most pedig egy állam-
közösség ment meg önálló 
tagállamokat. De végül is 
ki lesz az, aki menti majd a 
megmentôket? Mikor és kik 
között osztják el a felhal-

mozódott hiányt, és ki fogja 
nyögni mindezt? (…) Mélyen 
átérzem az adófizetô pol-
gárok aggodalmát, ugyanis 
az ô pénzükbôl folyósítanak 
hiteleket pénzügyi nyerész-
kedések áldozatává vált 
országoknak, és ezáltal a 
jövô nemzedéket is terhelik 
a mind nyomasztóbb adós-

ságokkal. (Utóbbi monda-
tot az InfoRádió közölte, a 
Bayerischer Rundfunk adá-
sára hivatkozva – a szerk.) 

Megettük a vetômagot

– Sok ország évekig nem 
csinált mást, csak halogat-
ta a problémák kezelését: 

a szociális kiadások növe-
lésével, a hitelek felhalmo-
zásával és leértékeléssel. 
Ugyanakkor nagy tételben 
fogyasztottak és spekulál-
tak, ahelyett, hogy az ok-
tatásba és a szakképzésbe 
fektettek volna, vagy hosz-
szú távú eredményekkel 
kecsegtetô kutatásokat és 
innovációkat támogatnának. 
A vetômagot megették, ahe-
lyett, hogy termékeny földbe 
vetették volna. A pengeélen 
táncolás politikája veszélyes 
ponthoz ért, az újabb hitelek 
fölvétele, az adósságfölhal-
mozás most elért a határig. 
Véget kell vetni a jövô felélé-
sének, szövetséget kell kötni 
a fiatalabb nemzedékekkel!

Gerjesztett kockázat

– Egyes európai államok 
hosszú évekig hamis sta-
tisztikákat tettek közzé, ezek 
a kiadások ellenôrizetlen 
elszabadulását eredmé-
nyezték. Arra törekedtek, 
hogy egy lépéssel elôbbre 
járjanak a fogyasztási kiadá-
sok fenntartása érdekében, 
vagy, hogy fenntarthassák 
az elônyös adózásukat. És 
mindezt mindenki tétlenül 
nézte. (...)

A pénzügyi szektornak 
újra a szolgáltatói szere-
pet kell magára vennie, és 
hozzájárulni a fenntartható 
fejlôdéshez. Jól mûködô, 
hatékony tôkepiacokra van 
szükségünk, amelyek nem 
újabb kockázatokat gerjesz-
tenek, hanem a megoldá-
sokban segítenek.

Gombás Bálint

Az egyik aukciós portál 
a fizetési határidô után 21 
nappal egy behajtó cégnek 
adja át a kintlévôségeit.  
Az oldal panaszos fel-
használói átlagosan 1000 
forinttal tartoznak az ol-
dal üzemeltetôinek, amire 
4000 forintos ügyintézési 
költséget számol fel a be-
hajtó cég. olvasónknak 
1100 forintos számlát állí-
tott ki az aukciós portál az 
értékesített termék után. 

– A többi számlámmal 
együtt, elutaltam az aukci-
ós portálnak is a jutalékot, 
majd másnap egy e-mail 
fogadott, hogy továbbítják 
a tartozásomat egy be-
hajtó cégnek. Megírtam 
az üzemeltetôknek, hogy 
nincs tartozásom. Válasz-
ként csak egy elôre megírt 
automatikust levél jött, az-
zal a szöveggel, hogy ôk 
már nem foglalkoznak a 
tartozásommal, intézzem a 

továbbiakat a behajtóval – 
mondta lapunknak az olva-
só, aki hozzáfûzte: telefonos 
ügyfélszolgálat hiányában 
csak elektronikusan lehet 
elérni az üzemeltetôket. 
Az érintett aukciós por-
tál lapunknak leszögez-
te: nem kíván változtatni a 
kintlévôség-kezelési mód-
szerein. – Minden regiszt-
rált felhasználó elfogadja 
az Általános Felhasználási 
Feltételekben foglaltakat, 
ez vonatkozik az esetleges 
tartozások kiegyenlítésé-
re is. A felhasználóknak 2 
hét áll rendelkezésükre, 
hogy banki átutalással, 
csekken történô befizetés-
sel vagy postai úton kész-
pénzzel törlesszék hátralé-
kukat. Ennek lejárta után 
az ügyfélszolgálat 3 héten 
keresztül heti rendszeres-
séggel e-mailben értesí-
ti az adott felhasználókat 
– közölte lapunkkal a cég 
sajtóképviselôje. Morvay 
György, az Országos Fo-
gyasztóvédelmi Egyesü-
let elnöke lapunknak le-
szögezte: valóban rövid a 
befizetési határidô, illetve 
túlzónak tartja a 4000 fo-
rintos behajtási költséget 
ilyen csekély tartozásokra, 
és ha már kiegyenlítették a 
tartozást, a felhasználónak 
nincs semmi kötelezettsé-
ge a behajtó cég felé. 

Nagy Orsolya

Átadták Makra Zoltán 
és Palatinus Dóra képzô- 
mûvészek Harminchét négy-
zetméter címû köztéri szob-
rát a pécsi Uránbányász 
téren. A negyvenöt fokban 
döntött, színes üveglapok-
kal határolt acélvázas ins-
talláció az átlagos, másfél 
szobás bányászlakást for-
málja meg méretarányo-
san. 

Csaknem duplájára nôtt 
az egyszerûsített foglalkoz-
tatással dolgozó munka-
vállalók száma az elmúlt év 
júliusában mért adatokhoz 
képest. A tavaly augusz-
tusban bevezetett változást 
akkoriban kételkedve fogad-
ták a munkaadók, mert az 
interneten is elérhetô regiszt-

ráció idegennek tûnt szá-
mukra. A Nemzetgazdasági 
Minisztérium közlése sze-
rint azonban több mint fél-
millió munkavállaló végzett 
idényjellegû mezôgazdasági 
és idegenforgalmi, valamint 
alkalmi munkát az új szabá-
lyok alapján. Az adminiszt-
rációt megkönnyítô válto-

zások lehetôvé tették, hogy 
az interneten kívül akár te-
lefonon is bejelenthessék a 
munkavállalót, így kevesebb 
lett a papírmunka. A mun-
kavállaló kérésére ugyan 
írhatnak munkaszerzôdést, 
de jelenléti ívet nem kell 
vezetni. A közterhek egysé-
gesek, fejenként 500 forint 
idény és 1000 forint alkalmi 
foglalkoztatás esetén, na-
ponta. Az új szabályozás-
nak köszönhetôen a nyári 
hónapok beköszöntével 
még egyszerûbbé vált az 
adminisztráció, sokkal ke-
vesebb adatra van szükség 
a munkaszerzôdéshez, a 
hiányzóakat pedig a nap vé-
gén is lehet pótolni. Ha valaki 
rövid idôtartamra vállal mun-
kát, az írott munkaszerzôdés 
helyettesítheti a bérelszámo-
lást és a munkaidô nyilván-
tartását is.

Egyes államok megették a vetômagot, ahelyett, hogy elültették volna

A német elnök szerint nyerészkedés volt a devizahitelezés

Behajtás már 21 nap után

Bányászlakás-szobor

Sikeres az egyszerûsített foglalkoztatás

christian Wulff: egyes államok megették a vetômagot, ahelyett, hogy elültették volna

Az aukciós portálnak a jutalékot is el kell utalni

másfél szobás bányászlakás méretarányosan

duplájára nôtt az egyszerûsített foglalkoztatással 
dolgozó munkavállalók száma
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Komolyan 
kell venni!
Lapunk Prôhle Ger-

gelyt, a Külügyminisztéri-
um helyettes államtitkárát, 
volt berlini nagykövetet 
kérdezte, hogy miként 
kell értelmezni a német 
államfô szavait. – Minden 
államfôi megnyilvánulást 
komolyan kell venni, fôleg 
akkor, ha az a legnagyobb 
európai gazdaság, Né-
metország elnökétôl szár-
mazik. Nyilvánvaló, hogy 
e szavakat elsôsorban a 
német adófizetôknek cí-
mezte, de úgy gondolom, 
hogy Christian Wulff sza-
vaira nemzetközi szinten 
is odafigyelnek.

gb
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szirtes ági majdnem 
harminc éve a Katona jó-
zsef színház tagja, ô szir-
tes ádám lánya és Pálmai 
Anna édesanyja. Lapunk-
nak elmesélte, miért és 
hogyan lett színésznô, és 
azt is, hogy miért szokott 
le egy nap alatt az ujjszo-
pogatásról.

 
– Mennyire volt az 

egyértelmû, hogy színésznô 
lesz?

– Teljesen egyértelmû 
volt, hiszen végtelenül sze-
relmes voltam apámba, és 
ez hozta magával, hogy a 
mesterségbe is szerelmes 
legyek. 

– Hogyan állt az édesapja 
a színészi ambícióihoz?

– Nagyon akarta, ezért 
borzasztóan odafigyelt rám. 
Amikor a kajaktól szélesedni 
kezdett a vállam, azt mond-
ta, hogy hagyjam abba, mert 
egy színésznônek nincse-
nek széles vállai. Leszoktam 
az ujjszopásról egy éjszaka 
alatt, mert ô azt mondta, 
nem állhatnak elôre a foga-
im. Nagyon jó apa volt, csak 
keveset volt otthon. Reggel 
rádióba, délután próbá-

ra ment, este játszott, éjjel 
meg forgatott. Mindig elkés-
tem a suliból, mert ez volt 
az egyetlen lehetôségem, 
hogy találkozzak vele. Em-
lékszem, egyszer az Úri 
muriban az egyik csugari 
paraszt szerepét kapta. Sült 
libacombot ettek a darab-
ban, apám pedig igyekezett 
csak egy kicsit megrágni a 
húst, hogy aztán hazahozza 
nekem.  Aztán egyszer meg-
untam, hogy mindig csóró 
figurákat alakít, mert meg-
irigyeltem Bicskeitôl a szép 
sudár férfiszerepeket. Meg-
kérdeztem, mikor fog mást 
játszani, mint ilyen szakadt 
figurákat? Aztán, amikor 
a Háry szerepét megkap-
ta, rossz volt a kocsija, és 
gyönyörû sipkában, az ol-
dalán karddal, a hatos csuk-
lós busszal jött haza, hogy 
nekem megmutassa, milyen 
daliás szerepet játszik. 

– Színészként hogyan állt 
önhöz az édesapja?

– Sokat kritizált, már 
fôiskolás koromban is. Egy-
szer a Három nôvérben lá-
tott az iskolás évek alatt. 
Azt mondta: ti ott játszotok 
valamit, szivaroztok, a füst 

lejön hozzám, de amit ját-
szotok, az nem! Anna most 
ugyanezt csinálja velem. 
Mert ugyanazokat a hibákat 
követjük el, én is nógatom 
ôt, ô meg utálja.

– Ön is hasonlóan állt a 
lánya ambícióihoz?

– Nem tudom, hogy jött 
neki a színészet, eleinte 
mûlovarnô akart lenni, aztán 
apáca. Nem volt túl jó a reál-
tárgyakban, és olyan iskolát 
kerestem, ahol ezt elnézik 
neki. Bementem egy gimná-
ziumba, ahol az egyik gye-
rek lila haját úgy nyugtázta 
az igazgató, hogy megint 
alkotott valamit a nebuló. 
Gondoltam, ez lesz az én 
gyerekemnek való közeg! 
A fantáziája is megmutatko-
zott nagyon korán, olyan tör-
téneteket kreált, hogy a ha-
jam égnek állt. Egyszer kint 
hagytuk a kocsiban, mire 
visszamentünk, zokogott, 
hogy egy férfi benyúlt és le-
törte a visszapillantó-tükröt. 
Valószínûleg unatkozott, a 
tükröt betette az ülés alá, 
és elszórakoztatta magát és 
minket is a történettel.

BdE

Egy színésznônek nem lehet túl széles a válla

Szirtes Ági: Szerelmes voltam apámba!

szirtes ági: Apám hazahozta a színpadi libacombot

Amerikai mozifilmben ka-
pott szerepet Labancz Lilla, a 
színésznô Danny Trejo olda-
lán tûnik majd fel a Counter 
Punch nevû filmben. Lilla 
nemrég végzett a New York-i 
Filmakadémián, ahol olyan 
szakemberektôl tanult, mint 
Steven Spielberg rendezô. 
Nemrég tett záróvizsgát, 
amelyen neves producerek 
elôtt egy drámai jelenetet 
kellett eljátszania. Lilla új 
filmjében egy bokszmene-
dzser barátnôjét, Christinát 
alakítja.

HT

A szépség 
és a…

Labancz Lilla és danny 
Trejo
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ganxsta zolee és majka 
volt az egyik vendégpá-
ros a frizbi Hajdú Péterrel 
címû mûsorban. A meghí-
vás rendhagyónak bizo-
nyult, ugyanis mindkét fe-
negyerek az édesanyjával 
érkezett. A mûsor szüne-
tében beszélgettünk a két 
édesanyával, és bebizo-
nyosodott: a kemény fiúk 
a mamák kedvencei.

– Petirôl hamar kiderült, 
hogy szeret szerepelni – 
magyarázta Majka mamája, 
Ibolya. –  Sokat beszél és 
nem jön zavarba, ezt on-
nan is tudom, hogy amikor 
együtt néztük a mesefil-
meket, folyton kommentál-
ta, magyarázta Tominak, 

a testvérének. Kiskorában 
nagyon anyás volt, talán 
azért, mert kisebb, de félté-
keny sosem volt a bátyjára. 
Viszont, amikor bekerült a 
médiába, nagyon féltettem 
a sok csalódástól. Gyakran 
hívom a fiamat, de sokszor 
nem tud beszélni, olyankor 
ígéri, hogy visszahív, aztán 
várok rá három napot. Ha 
tudni akarok valamit róla, 

megyek a boltba, és meg-
nézem az újságban. Min-
dent elolvasok róla, és rosz-
szul is esik, ha hazugságot 
írnak vagy rosszindulatúan 
közelítenek hozzá. Most 
viszont nagyon örülök az 
unokának, Hajni egy ked-
ves lány, fazonjukban és 

gondolkodásmódjukban is 
összeillenek – magyaráz-
ta Ibolya asszony. Ganxsta 
Zolee édesanyja, Kassai Ilo-
na Kossuth-díjas színésznô 
nemkülönben rajong fiáért. 
– Bevallom, elfogult édes-
anya vagyok – mondta Kas-
sai Ilona. – Zoli azt mondja, 
Zoé, a kislány az anyjára 
hasonlít, de szerintem tiszta 
apja! Elfogadtam, ahogy él, 

fôleg, hogy harmincnyolc 
éves koráig nálam lakott – 
magyarázta Zolee édesany-
ja, akitôl megtudtuk, addig 
sosem aludt el, míg fia haza 
nem ért, csak utána volt ké-
pes megnyugodni. 

BdE

A mama kedvencei

Kassai ilona és fia, ganxsta zolee
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mindenki életében eljön 
az a pillanat, amikor úgy 
érzi: váltani kell. Horváth 
éva mûsorvezetô sincs 
másképpen, hosszabb 
szoknyára váltott, ruhá-
kat tervez. miközben saját 
reklámprodukciós irodát 
alapított, megsûrûsödtek 
a televíziós felkérései is. 
jelenleg is egy új mûsoron 
dolgozik.

– Az új televíziós 
mûsoromról még nem 
mondhatok el részleteket. 
Viszont munkám van bôven, 
egy szépségcentrum arca 
leszek Hévízen, de emellett 
mi találtuk ki a kampány ar-
culatát, és mi forgattuk le a 
reklámfilmet is. A múlt héten 
fejeztük be az új ruhakol-
lekciónk fotózását is. Az új 
ruháimban egy nôiesebb vo-
nalat valósítottam meg, húsz 
centivel hosszabb szoknyá-
kat terveztem a korábban 
megszokottnál, de a boltok-
ban megvásárolható lesz 
rövidebb fazonban is – ma-
gyarázta lapunknak Horváth 
Éva egy évadnyitó partin. A 
modell elárulta, hogy renge-
teg hófehér ruhája van, és 
azt szeretné, ha sokkal több 
világos és élénk szín jönne 
divatba a komor télies hóna-
pokban.  – Nagyon kedve-
lem a sárga és a fehér ruha-
anyagokat. Barnát és sötétet 
csak akkor veszek fel, ha 
rossz kedvem van, különben 
mindig színesben járok. 

 Nagy Orsolya

Horváth Éva hosszabb ruhára 
váltott 

nem árulhatott el részleteket
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iV Bulvár / Érdekesség

A sugarbird divatmár-
ka legfiatalabb arca át-
állt a kamera másik ol-
dalára, és ô fotózza a 
legújabb kampányban 
társait. debreczeni zitát 
ennek kapcsán kérdez-
tük a nôi irigységrôl és 
féltékenységrôl, ami álta-
lában még a legjobb kö-
zösségekben is felüti a 
fejét.

– Mind az ötünknek 
különbözô stílusa van, 
nincs miért féltékenyked-
ni – nyilatkozta a modell. 
– Nem vagyok irigykedô 
alkat. Egyszerû családból 
származom, gyakran lát-
tam, hogy más gyereknek 
drágább ruhája van, vagy 
hogy nyugati autóval hoz-
zák az iskolába. Errôl min-
dig az jutott az eszembe, 
hogyha neki lehet, akkor 
nekem is lehet. Hiszen saját 
magunkból fakad az erô és 
a lehetôség. Ehhez persze 
kell a magamba vetett hit, és 
az erôm maximális kihasz-
nálása. Erre nagyon jó min-
ta az anyukám. Ô ötgyerme-
kes családból származik, és 
korán elvesztette az édes-
apját, nehéz körülmények 
között nôtt föl. Ez annyira 
megedzette, hogy hihetet-
len teherbírással tartotta el 
az ötfôs családját, hiszen 
nekem is két testvérem van. 
Láttam, hogy sosem adja 
föl, harmadikos koromra 
megszerezte a diplomát is. 
Ez a pici, százötvennyolc 
centis asszony még a mell-
rákot is legyôzte. Számomra 

ô az abszolút etalon – ma-
gyarázta Zita, akitôl meg-
tudtuk, legkisebb gyermek 
lévén, a mai napig szoros 
kapcsolatot ápol édesany-

jával, aki olykor még most 
is megkérdezi, valóban be-
ment-e az iskolába.

BdE

szekeres Péter képvi-
seli hazánkat európa leg-
jobb tequila-mixereinek 
londoni kupáján. A hazai 
mester a magyarorszá-
gon második alkalommal 
megrendezett hivatalos 
versenyen, spirituel nevû 
italkreációjával érdemelte 
ki a továbbjutást. 

A magyar bajnok máris 
megkezdte a felkészülést 
a londoni megmérettetés-
re, ahol a feladat: megha-
tározni Mexikó elsô számú 
tequilájának a jövôbeli ar-
cát. – A magabiztosság, 
stílus és eredeti ötletek 
egyformán fontosak, ezért 
meghökkentô és egyedi 
mixekkel készültem. Lon-
donban igyekezni fogok 
legyôzni a 16 vetélytársa-
mat. Ha nyerek, egy életre 
szóló szakmai élménnyel 
is gazdagodom: a gyôztes 
ugyanis eljuthat a legendás 
mexikói Casa Herradurába, 
a tequila hazájába. Ma-
gyarországon sajnos nincs 

igazi kultúrája a mexikói 
nedû fogyasztásának, pe-
dig az agávéból készült 
párlat a pálinkához hason-
lóan rendkívül ízletes ital, 

amelyet kortyolgatva vagy 
éppen extrém koktélokba 
keverve is lehet élvezni. 

FM

Debreczeni Zita és az anyai 
minta

Szekeres Péter a tequila 
hazájába vágyik 

szeptember elején 
hagyta el jerevánt, ör-
ményország fôvárosát az 
a magyar házaspár, akik 
elhatározták, hogy körbe-
kerekezik a világot. Har-
kányi árpád és felesége, 
zita a nászútjukon vágtak 
bele a nagy kalandba, és 
mintegy negyvenezer kilo-
métert terveznek összesen 
tekerni.

 
A páros tervei között 

elôször egy kerékpáros In-
dia-túra szerepelt, aztán 
képbe kerültek az egzotikus 
távol-keleti országok, majd 
Ausztráliát és Új-Zélandot is 
meg szerették volna nézni. 
Élményeiket blogban örökí-
tik meg. – Az útvonal tervét 
egy világtérkép és internetes 
fórumok segítségével állítot-
tuk össze. Volt néhány város 
és ország, ahova minden-
képp szerettünk volna eljut-
ni: Temesvár, Árpi nagypa-
pájának szülôvárosa, vagy 
Örményország, ahonnan az 
én ôseim származnak. Ilyen 
lesz például Kôrösi Csoma 
Sándor sírja Darjeelingben; 
ezeket a pontokat össze-
kötöttünk, utánanéztünk 

a vízumügyeknek és más 
utazók javaslatait is elolvas-
gattuk, így született a terv – 
mondja Harkányi-Zárug Zita. 
– Körülbelül 2-3 évet fog 
igénybe venni az út. Utána 
szeretnénk családot alapí-
tani.

Az útnak voltak, vannak 
nehezebb szakaszai is: pél-
dául a Himalájában tekerni 
hegymenetben, 4000 mé-
ter felett, ahol már kevés az 
oxigén. Kihívás a türkme-
nisztáni sivatag is, ahol 500 
kilométert kell tekerni 5 nap 

alatt, mivel csak tranzitvízu-
mot kapott a páros.

– Eddigi legszebb élmé-
nyeink Grúziában és Ör-
ményországban voltak, ahol 
sátorban éltünk falusi embe-
rek kertjében. Néha úgy érez-
zük magunkat, mint az ufók, 
a helybéliek is találgatják, 
melyik csillagrendszerbôl 
jöttünk. Amikor meglátják a 
kis piros-fehér-zöld zászlón-
kat, gyakran felcsillan a sze-
mük és felkiáltanak: „Aaaa, 
Italy!”. 

Gb

Kerékpáros nászút a Föld körül

Harkányi árpád és zárug zita egy örmény család 
körében

zita átállt a kamera másik oldalára

A magyar bajnok Londonban is bizonyítani akar
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Karvai sándor felállí-
totta a vakmotorozás elsô 
rekordját a Hungaroringen, 
48 km/órás átlagsebesség-
gel tette meg a 800 méte-
res távot egy 650 köbcen-
tis motorral. A merész 36 
éves férfit Borsi gergely 
autóversenyzô telefonon 
navigálta. 

– Mindig önállósodásra 
törekedtem, a faluban, ahol 
lakom, 8 éves koromtól ke-

rékpárral közlekedem. Ilyen-
kor egyéb érzékszerveimre 
utalom magamat, ilyen a hal-
lás, a szaglás és a tapintás, 
az érzékeimet folyamatosan 
fejlesztem, például a bicikli-
zés közben az út melletti ka-
vicságy vonalait követem, ha 
jön egy autó, azt meghallom 
– magyarázta Sándor. – A 
barátaim közremûködésével 
zárt pályákon sokféle autót 
is vezettem már, sôt autós 
szakújságíró barátaim gyak-

ran kérnek fel tesztelésre, 
mert olyan dolgokat felis-
merek, amelyeken a látók 
átsiklanak. Természetesen 
jogosítványt nem szerezhe-
tek, ezért a rali sportban na-
vigátorként vehettem részt, 
Kôvári Barnával indultunk – 
árulta el Sándor, akit moto-
rozás közben telefonon navi-
gálnak – mondta Karvai, aki 
16 éves lányát viszont senki 
mögé nem engedné felülni. 

Nagy Orsolya 

Nem ismer lehetetlent 
a vak motoros

Karvai sándort telefonon navigálták
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6 Csabai Mérleg

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata tisz-
telettel meghívja a város 
polgárait az aradi vértanúk 
emlékére szervezett ünnep-
ségre október 6-án, csü-
törtökön 16 órakor az ara-
di vértanúk emlékére állított 
kopjafánál.

Helyszín: az Aradi vérta-
núk ligete. Beszédet mond 

Fekete Pál, Békéscsaba dísz- 
polgára.

Az emlékmûsorban köz- 
remûködnek a Kemény Gá-
bor Logisztikai és Közleke-
dési Szakközépiskola tanu- 
lói, a Kemény Gábor Gitár- 
klub, valamint a Békés Me-
gyei Károlyi-Huszár és Hon-
véd Hagyományôrzô és Kul-
turális Egyesület tagjai.

Csaba jó hírû, nagy paci-
entúrával bíró orvosdoktora 
volt Löwi Lajos. Sokan azt 
is tudták, hogy kitûnô étvá-
gyú, nem veti meg a jóféle 
ételeket, italokat, ráadásul  
a mennyiséggel sem spórol, 
bizony jó bôségesen táplál-
kozik.

Agglegény lévén, ebéd-
re testvéréhez, Löwi Albert 
fatelep-tulajdonoshoz járt, 
akinek a doktor igényeit 
kielégítô, elsôrangú kony-
hája volt. Löwi Lajos vacso-
ráját a nyári hónapokban a 
Széchenyi-ligetben, szabad 
levegôn, a többi hónapok-
ban valamelyik belvárosi 
vendéglôben szokta elfo-
gyasztani. A ligetben min-
den vacsora után elfogyasz-
tott három-négy csô fôtt 
kukoricát, néha még többet 
is. A lakása a Békésvárme-
gyei Gazdasági Egyesület 
tulajdonát képezô Ferencz 
József-téri, eredetileg Zsi-
linszky-házban volt. Min-
dennap, amikor a délutáni 
rendelésérôl távozott, cédu-
lát hagyott a házmesternél, 
amire feljegyezte, hogy me-
lyik órában hol található, hol 
érik utol, ha egy betegnek 
szüksége van rá.

Egyik ligeti vacsorázás 
közben, amikor az általa 
„kükürüc”-nek mondani szo- 
kott negyedik csô fôtt ku-
koricát harapdálta, beteg-
hez hívták. Olyan házhoz, 
ahol minden alkalommal 

kifizették a látogatási díjat, 
ha a család valamelyik tag-
ja beteg volt. Épp javában 
dicsérte a kukorica remek 
voltát, egy gazdaember pe-
dig várta, míg a doktor úr 
befejezi a vacsoráját, hogy 
kocsival indulhassanak a 
beteghez.

– Indulhatunk azonnal, 
de igyék elôbb valamit, 
gazduram, amíg úgy isten-
igazából bevégzem a va-
csorámat.

A gazda egy pohár bort 
kért. Megrendelt hát neki a 
doktor három decit a „job-
bikból”, aztán megtoldotta 
a rendelést egy újabb csô 
kukoricával saját magának. 
Néhány perc múlva, amikor 
a sör és a bor, meg az ötö-
dik „kükürüc” is rendeltetési 
helyére jutott, Lajos doktor 
kubai szivarra gyújtott, majd 
fizetett, gavallér borravalót 
hagyva az asztalon a pincér 
számára, és kijelentette: na 
most már minden rendben 
van, mehetünk. Mind a hár-
man – ô és a betegeinek 
küldöttei – felszálltak a liget 
bejáratánál egy suhanc által 
ôrzött kocsiba, majd elro-
bogtak.

Hogy a beteget sikerült-e 
kigyógyítani, arról nem szü-
letett semmiféle feljegyzés, 
de az tény, hogy doktor 
Löwit ettôl az estétôl kezdve 
az egész város csak doktor 
Kükürücnek nevezte.

Közreadta: Gécs Béla

2011. október 1., szombat
Jamina (Szarvasi út – Budapest vasútvonal – Kereki u. által határolt terület).
KIVÉVE: Kenderföldek

2011. október 8., szombat
Budapest vasútvonal – Bartók Béla  út – Bánszky u. – Derkovits sor – Gyulai út – Dobozi 
út – Elkerülô út által határolt terület
RÉSZLETESEN: Kazinczy-ltp., Millennium-ltp., Belváros, III. kerület: Áchim-ltp. és kör-
nyéke, Mezômegyer, Vandhát. KIVÉVE: Bartók Béla út páros oldal, Gyulai út, Dobozi út

2011. október 15., szombat
Budapest vasútvonal – Bartók Béla út páros oldala – Bánszki u. – Árpád sor – Gyu-
lai út – Dobozi út (Gerláig) – Elkerülô út – Gyulai vasútvonal által határolt terület. 
RÉSZLETESEN: Penza-ltp., I. ker., VI. ker., Lencsési ltp., Béke-kertek, Keleti-kertek, Bor-
júréti-kertek, Kastély-szôlôk, Fényes, Gerla, Kenderföldek

A fent megadott idôpontokban a háztartásokban keletkezô nem veszélyes hulladékok 
– pl. lom, zsákban összegyûjtött lomb, zöldhulladék, kötegelt nyesedék – kerülnek elszál-
lításra. 

A közterület szennyezésének megelôzése érdekében kérjük, hogy a hulladékot a szállí-
tásra megjelölt napon reggel 7 óráig, amennyiben ez nem megoldható, akkor legkoráb-
ban a megadott idôpontok elôtti napon helyezzék ki. A lomtalanítással kapcsolatos tá-
jékoztatás a TAPPE Kft. ügyfélszolgálati irodáján a 66/447-150 telefonszámon kérhetô. A 
városi takarítással kapcsolatban felvilágosítás a polgármesteri hivatal városüzemeltetési 
osztályán a 66/523-800/2131 telefonszámon kérhetô.

VESZÉLYES HULLADÉKOK BEGYÛJTÉSE

1. 2011. október 1. 800–1200

 A Átvétel helye: FECO-FERR-FÉM Bt. telephelye, 5600 Békéscsaba, Gyár u. 2. 
Az I. és II. pontban felsorolt valamennyi hulladék átadható! 

 B Átvétel helye: Jamina – Orvosi rendelôk melletti parkoló (Bacsányi u.) 
Csak az I. pontban felsorolt hulladékok adhatók át! 

2. 2011. október 8. 800–1200 

 A Átvétel helye: FECO-FERR-FÉM Bt. telephelye, 5600 Békéscsaba, Gyár u. 2. 
Az I. és II. pontban felsorolt valamennyi hulladék átadható! 

 B Átvétel helye: Malom tér – Csak az I. pontban felsorolt hulladékok adhatók át! 

3. 2011. október 15. 800–1200 

 A Átvétel helye: FECO-FERR-FÉM Bt. telephelye, 5600 Békéscsaba, Gyár u. 2. 
Az I. és II. pontban felsorolt valamennyi hulladék átadható! 

I. A megjelölt gyûjtôhelyeken  mennyiségi korlátozás és átvételi díj nélkül leadható 
hulladékok: Gépjármû, kerékpár gumiabroncsok, ólomakkumulátorok, telefonakku-
mulátorok, hûtôszekrények, tv, rádió, mikro, mosógép, centrifuga, kávéfôzô, teafôzô, 
elektromos/kombi tûzhely, rezsó stb., fénycsövek, izzók, szárazelem, számítógépek, 
monitor, billentyûzet, fénymásolók, nyomtatók, szkennerek, telefonok stb.

II. A FECO FERR-FÉM BT. telephelyén háztartásonként összesen max. 10 kg meny-
nyiségig díjmentesen leadható veszélyes hulladékok: Festék-, lakkhulladék; szer-
ves oldószerek, melyek festékek eltávolításából keletkeznek; veszélyes anyagokat 
tartalmazó, hulladékká vált toner; veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, 
ragasztók, növényvédô szerek, olaj és zsír

Veszélyes hulladékok és a lomtalanítás körébe nem tartozó nem veszélyes hulladékok 
begyûjtésével kapcsolatban további felvilágosítás a FECO-FERR-FÉM BT. telephelyén 

vagy a 66/435-266 és a 20/9428-392 telefonszámon kérhetô.

A tüdôbetegek segélyezé-
se javára nagyszabású nép-
ünnepélyt rendezett 1926. 
szeptember 12-én a Tüdô- 
beteg-gondozó Intézet a 
Széchenyi ligetben.

Elôzô nap este a Körösön 
látványos zenés csónakfel-
vonulást tartott a Petôfi cser-
készcsapat. A színes progra-
mokkal tûzdelt egész napos 
ünnepségen jól szórakozott 
a nagyszámú közönség. A 
legnagyobb érdeklôdést a 
szépségverseny keltette, 
melynek eredményei óráról 
órára változtak. Az izgal-
mas döntô tizenhét részt- 
vevôjének versengése szen-
zációs szavazatszámokat 
eredményezett: a verseny-
ben vezetô két hölgyre már 
kora délutánra ezren felül 
szavaztak.

A gyôzelmet Fazekas Ida 
aratta 1477 szavazattal Áb-
rahámovics Feliz 1011 sza- 
vazatával szemben. A gyôz- 
tes díja egy gyönyörû virág-
kosár volt.

G. B. 

A Békéscsabán élô Zsiga 
Pálné Magdi néni 34 évig ta-
nított a Csorvás-alsó Telek-
gerendás Általános Iskolá-
ban. Tisztelettel emlékezünk 
reá. Hálás tanítványai abból 
az alkalomból szeretnék kö-
szönteni, hogy Szarvason 
szeptemberben átvehette az 
aranydiplomáját. A Csabai 
Mérleg hasábjain keresztül 
szeretnénk tolmácsolni jó 
kívánságainkat, gratuláción-
kat.

Köszönettel:
a hálás tanítványok 

Az ország különbözô pont-
járól érkeztek szülôk Békés-
csabára, az Aut-Pont Autista 
Gyermekekért és Fiatalokért 
Alapítvány szeptember má-
sodik hetében tartott szülô–
szakember találkozójára. Az 
összejövetelen szóba került, 
hogy milyen jövôképük le-
het az autizmussal élôknek, 
és beszéltek arról, hogy a 
túléléshez segítségre van 
szüksége az Aut-Köz-Pont 
Fogyatékosok Nappali Intéz-
ményét és a Tám-Pont Támo-
gató Szolgálatot mûködtetô 
alapítványnak.

Sokan emlékeznek arra a 
napra, amikor az autizmussal 
élôk világnapján kékben 
ragyogott a Jókai Színház, 
és sokan álltak ki amellett, 
hogy tennünk kell valamit 
értük. Az egyesület honlapja 
(www.autpont.hu) támpontot 
adott a segítéshez, és voltak, 
akik ezt megtették. Akadt 
néhány céges támogató, és 
mint azt Szántó Tamás, az 
alapítvány kuratóriumának 

elnöke elmondta, a személyi 
jövedelemadó egy százalé-
kán keresztül több mint há-
romszáz embertôl érkeztek 
felajánlások. A normatíva 
csökkenése miatt azonban 
egyre nehezebben tudják 
megoldani feladataikat. 

– A folyamatosan növekvô 
rezsiköltségek mellett ala-
pítványunk ebben az évben 
csak a négy évvel ezelôtti 
normatíva alig több mint 
nyolcvan százalékával szá-
molhat. Eddig év végén 
meghirdettek olyan pályá-
zatokat, amelyek segítsé-
gével pótolni tudtuk a kiesô 
normatívát. 2011-re nem 
írtak ki ilyen pályázatot. A 
szolgáltatásainkat közel két-
száz autizmussal élô gyer-
meket nevelô család veszi 
igénybe, igyekszünk minden 
lehetôséget megragadni, 
hogy továbbra is segíteni 
tudjuk ôket – szögezte le 
Szántó Tamás.

Minden szülô aggódva 
figyeli, amikor az iskolák 

elvégzése után gyerme-
ke önálló életet kezd. Az 
autizmussal enyhén, köze-
pesen vagy súlyosan érin-
tettek családjában az aggo-
dalmat fokozza, hogy ezek 
a fiatalok nem tudják felven-
ni a versenyt a többiekkel. 
Olyan szociális ellátáshoz 
kapcsolódó munkavégzést 

és életteret tudnak elkép-
zelni számukra, amelynek 
keretében segítséggel, de 
részben önellátóan élhetnek 
ôk is. A szülô–szakember 
találkozó résztvevôi bíznak 
benne, hogy az érintettek 
ezt ténylegesen megtehetik 
majd…

Mikóczy Erika

Meghívó az aradi vértanúk 
emlékünnepségére

Történet a régi idôkbôl
Egy orvos és az ô fôtt kukoricái

LOMTALANÍTÁSI ÜTEMTERV
85 éve történt
Tüdôbeteg-gondozói 

népünnepély 
szépségversennyel

Köszönjük, 
Magdi néni!

A túlélésért küzd az Aut-Pont
A szülôk aggodalommal tekintenek a jövôbe

Az autizmussal élõ Laci szívesen dolgozik

Október 1-jén 13 órától a 
Helyőrségi Klubban a

            Yin-Yang Oktatási
             Központ
a kínai gyógymódokkal kapcsolatos 
tanfolyamot indít.

Telefon: 20/203-4780

Október 1-jén 13 órától a 
Helyőrségi Klubban a

            Yin-Yang Oktatási
             Központ
a kínai gyógymódokkal kapcsolatos 
tanfolyamot indít.

Telefon: 20/203-4780
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A tervemet, hogy au-
gusztusban salgótarjánba 
utazom, végzeted valósít-
tatta meg. Halálod híre volt 
a hívó szó, ami útra keltett 
Baglyasaljára. Bántotta a 
lelkem, hogy nem vártál 
ott áradó szeretettel, jel-
legzetes godó-mosollyal, 
mert elhagytad a várost, 
az életet. váratlanul, ahogy 
érkezni volt szokásod min-
denhová: szegedre, a klini-
kára, a békéscsabai kórház 
gyermekosztályát vezetni, 
és vissza szülôvárosodba, 
Tarjánba gyermekeket gyó-
gyítani.

Látogatásod sohasem 
csábított színlelt kedvesség-
re – ott folytattuk a beszél-
getést, ahol egykor abba-
hagytuk. Rendre magaddal 
hoztad a vígság örömét, 
a mély humánum delejét, 
melynek erejében fürdôzött 
a lelkünk.  Panasz, zokszó 
nem hagyta el ajkad, noha a 
boldogság nem mindig szór-
ta Rád pazar fényeit.

Az utolsó találkozásunkon 
közlékenyebb voltál, rés-
nyire kitártad elôttem belsô 
világod rejtekajtaját. Hiva-
tásod értelmérôl-örömérôl, 
terveidrôl beszéltél, s arról, 
hogy jó érezned: nem feled-
tek el Békéscsabán az em-
berek. Terveztük a soros ta-
lálkozást otthonodban – nem 

sejtettük: sors-könyvedben 
más program szerepel.

Otthonod helyett a teme- 
tôbe érkeztem. Ravatalod 
elôtt közös emlékek foszlá-
nyai szöktek a gyászba. Kép-
zeletben úgy éreztem, hogy 
a bársonyos szellô, mely 
búcsúztatásod alatt éledt 
és gyász-arcomat simogat-
ta selymesen, a Te jelenésed 
talán. Te szálltál alá az égbôl, 
hogy nesz-jelmezedben a 
tudtomra add: a közelemben 
vagy, és barátságunkhoz mél-
tó, hogy itt vagyok.

Miután urnádat elfödte a 
föld, jelenléted víziója las-
sacskán eloszlott, helyére az 
érzéki valóság csörtetett: az 
augusztus végi délután fé-
nyessége, az általad annyira 
szeretett nógrádi táj szelíd 
szépségének érzete.

Az élet megy tovább a 
maga rendje szerint. Bá-
natunkra immár nélküled, 
Fôorvos Úr, igaz jó barát… 
Isten veled.

Dr. Szemenyei Sándor

Dicsérô oklevelet kapott 
kiemelkedô munkájának elis-
meréséül dr. Fazekas Sándor 
vidékfejlesztési minisztertôl 
Kis József, a fennállásának 
hatvanadik évfordulóját ün- 
neplô Geodéziai és Térképé-
szeti Zrt. békéscsabai, tízes 
számú osztályának vezetôje. 

A jeles földmérô mérnök har-
mincnégy éve van a pályán 
– ahogy mondja, ez idô alatt 
többet változott, fejlôdött a 

szakma, mint az elmúlt két-
három évszázadban.

A geodétákat talán so-
kan úgy látjuk magunk elôtt, 
amint egyik helyrôl a másikra 
járva különbözô eszközök-
kel méricskélnek, miközben 
segédeik, a figuránsok egy 
léccel vagy zászlóval állnak 

a bemérendô pontnál. Van 
még ilyen, de van már olyan 
speciális autó is, amely me-
net közben, 30 kilométeres 

sebességgel haladva, méri 
fel a terepet. 

– Sokrétû és szerteága-
zó a munkánk – mondja 
Kis József –, és nincs két 
egyforma feladat. A föld-
mérési alaptérképektôl a 
közmûtérképekig elkészít-
jük, amire ezen a területen 
szükség lehet. Az elmúlt pár 
évtizedben óriási fejlôdést 
élt meg a szakma. Koráb-
ban még a lányok rajzolták a 
közmûtérképekre különbözô 
színû és stílusú vonalakkal, 
amit kellett, ma mindent szá-
mítógépre viszünk. Tavaly 
készítettük el Békéscsaba 
digitális közmûtérképét, 
amelynek például a csator-
názással járó munkáknál 
is hasznát veszik. Nagy és 
szép feladat volt, olyannyi-
ra, hogy más városokban 
ez lesz az etalon. A cégünk 
most honosít meg egy for-
radalmian új technológiát: 
egy mobil mérôállomás, egy 
olyan autó járja az utcákat, 
amely menet közben mér 
fel és tárol mindent. Ezzel a 
terepmunka mintegy nyolc-
van százalékkal csökken, a 
külvilágot bevisszük az iro-
dába, ahol az adatok kiérté-
kelése történik – jegyzi meg 
Kis József.

Az ötvenöt éves szakem-
ber alkalmazkodik a kor ki-
hívásaihoz, folyamatosan to-
vábbképzésekre jár, és bízik 
benne, hogy az új technika 
további lendületet ad szere-
tett szakmájának.

Mikóczy Erika

Most még inkább a ma-
gukénak érezhetik a Jaminai 
Közösségi Házat azok, akik 
a közelmúltban önkéntes 
munkával segítették a vá-
rosrész új közösségi terének 
szépítését. Az épület – funk-
cióját tekintve – használható 
volt eddig is, ám ahogy egy 
lakásból is az ott élôk vará-
zsolnak otthont, úgy itt is sok 
tennivaló maradt az átadás 
után, fôként az udvaron és a 
melléképületekben. 

Még a nyáron rendeztek 
egy kiállítást erzsébethelyi 
óvodások és általános isko-
lások rajzaiból. Az ide bekül-
dött alkotásokon szereplô 
motívumok közül választot-
ták ki azokat, amelyek most 
az udvart határoló tûzfalat 
díszítik. Ezeket önkéntes 
munka keretében festették 
fel, s az anyagi hátteret a 
Nemzeti Civil Alapprogram-
hoz benyújtott pályázaton 
nyerték hozzá. Egyúttal a 

melléképületeket és az ud-
vart is rendbe tették a lelkes 
önkéntes kezek. Mindezen  
munkálatokban a Gazda 
Nyugdíjas Egyesület tagjai 
is aktívan közremûködtek. 
Az udvar átadása szep-
tember 24-én lesz egész 
napos rendezvény kereté-
ben. A bemutató program 
szervezésébôl a Jamina 
Szövetség tagjai is hatható-
san kivették a részüket.

Hajnal Edit

vannak emberek, akik 
az itt töltött évek alatt szin-
te hozzánôttek a városhoz. 
személyük az idôk során 
meghatározóvá lett, mint a 
jellegzetes épületek vagy 
az élôvíz-csatorna melletti 
öreg fák. Tusi, alias Baukó 
András éppen ilyen – ke-
vés az olyan csabai, aki ôt 
nem ismeri. és mivel ok-
tóber végén lesz hetven-
éves, megkértem, beszél-
jen eddigi pályafutásáról, 
és arról, mit jelent számára 
a sport, az imádott futball.

– Bevallom, nem volt 
könnyû önt szóra bírni. Majd-
hogynem könyörögnöm kel-
lett...

– Nem szeretek én be-
szélni. Nincs is mirôl. Csak 
tettem a dolgom egész éle-
temben, az pedig nem olyan 
nagy ügy. Igyekeztem jól el-
végezni, amit rám bíztak...

– Mégis, mesélne arról, 
hogyan kezdôdött?

– Még elég fiatalon, a ka-
tonaság után, 1964-ben ke-
rültem az Elôréhez. Elôtte az 
Építôknél fociztam, már ak-
kor is szerettem ezt a spor-
tot. Csepregi Jani, az akkori 
Elôre szakosztályvezetôje 
hívott gyúrónak, én pedig 
mentem, aztán ott is ragad-
tam. Akkor még magam sem 
gondoltam, hogy a hetvene-
dik évemet is itt élem meg... 

Jó néhány focista nôtt fel a 
kezem alatt, voltak köztük 
jobbak és gyengébbek egy-
aránt.

– Ezek szerint már negy-
venhét éve ez az élete. Mit 
gondol a mostani fiatalokról?

– Velük kicsit nehezebb, 
mint a régiekkel volt. Talán 
kevesebb bennük a kitar-
tás, vagy a versenyszellem 
hiányzik, nem tudom. Egy-
re inkább azt látom, hogy 
csak a pénz a fontos. De 
én ugyanúgy kezelem ôket, 
mint a valamikori elôréseket. 
Próbálok hatni rájuk, talán 
egy kicsit szigorú is vagyok. 
Azt vallom, hogy aki a sport-
szereit nem tartja rendben, 

annak az élete is rendetlen. 
Igyekszem rávenni ôket a ta-
nulásra, mert szerintem csak 
így juthatnak elôbbre. 

– Milyen kapcsolatokat 
ápol a régi nagy elôrések- 
kel?

– Most is barátok vagyunk 
Pásztorékkal és a többiek-
kel is. Ôk letettek valamit 
az asztalra, és ez egy kicsit 
talán az én érdemem is volt. 
Ezek a kapcsolatok nem vál-
toznak, amit együtt megél-
tünk, az összekovácsol ben-
nünket, mint ahogy az illik is 
egy jó csapathoz. Gyakran 
találkozunk baráti összejö-
veteleken, fôleg Gera Iminél, 
a Holsteinben.

– A sport meghatározta 
az ön életét, de ehhez kel-
lett a megértô családi háttér 
is.

– De még mennyire! 1975-
ben nôsültem. A feleségem, 
Marika már úgy ismert meg, 
hogy gyúró voltam. Hétvé-
geken vagy itthon játszot-
tunk, vagy vidékre jártam a 
csapattal a meccsekre, hét 
közben meg itt voltak az 
edzések, nem sok hétvégét 
töltöttem a családommal. De 
ez nem ment a házasságom 
rovására, pedig úgy gondo-
lom, kevés asszony viselte 
volna el ezt egy rossz szó 
nélkül. Az én feleségem min-
dig és mindenben mellettem 
állt és ez máig így van. Két 
fiunk született, Zoltán és 
Róbert, aki most külföldön 
él. Van egy unokám is, egy 
kisfiú.

– Magam is jó néhány éve 
ismerem önt. Szinte semmit 
sem változott, külsôleg leg-
alábbis biztosan nem: het-
venéves, de ma is fiatalos. Ez 
a sportnak köszönhetô?

– Szeretném hinni, hogy 
így van. Tevékeny vagyok, 
nem is érzem magam het-
vennek. Ma is ugyanúgy 
telnek a napjaim, edzések-
re járok, gyúrok, intézem a 
sportolók ügyes-bajos dol-
gait. Ahogy közel ötven éve 
mindig is tettem...

Gubucz Zsuzsa

Dr. Godó Béla fôorvos 
emlékére

Miniszteri elismerés Kis Józsefnek Önkéntesek csinosították a házat
Gyermekrajzok a tûzfalon

A sport kitartásra és fegyelemre nevel
Békéscsaba Tusija „hetvenkedik”

détárival életre szóló barátságot kötöttek

dr. fazekas sándor dicsérô oklevelet adott Kis józsefnek

gyerekrajzokból kölcsönözték a motívumokat Bmz segítségével
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– Mi a hitvallása? Mi von-
zotta önt a papi pályára?

– A szív szempontjai: 
Blaise Pascal és Szent Ágos-
ton szavai: „…magadnak 
teremtettél, Uram, minket, 
és nyugtalan a mi szívünk, 
amíg meg nem nyugszik te 
benned…” Tizenhárom éve-
sen olvastam a lourdes-i 
csodákról, ám késôbb, már 
plébánosként is sok csodát 
láttam az egyszerû emberek, 
családok életében. Megha-
tározó volt, amikor 1947-
ben Orosházán hallhattam 
Mindszenty József bíborost 
beszélni, és az is, amikor lát-
tam, hogy 1944. szeptember 
21-én, a csabai bombázás 
után néhány órával katolikus 
papok segítettek a helyszí-
nen. A papok a legnehezebb 
helyzetekben is ott vannak, 
gondoljunk csak a kolera-
járványra, amikor a nyitott 
ablaknál adták fel az utolsó 
kenetet a szent olajjal, vagy 

amikor az 1947-es szlovák–
magyar lakosságcserénél 
az ittmaradásra ösztökélték 
a csabaiakat, a jaminaiakat.

– Békéscsaba meghatáro-
zó hely az ön életében. Mikor 
került ide?

– 1959–'60-ban jöttem 
elôször, és a fiatalokkal fog-
lalkoztam. Akkor csupán 
fél évig maradhattam, mert 
nem vették jó néven a tevé-
kenységemet. Büntetésbôl 
elhelyeztek Kórószigetre 
(Csökmô és Darvas közé – a 
szerzô). Ekkor harmincéves 
voltam. Utána a hetvenes-
nyolcvanas években kerül-
tem vissza újra Csabára, 
a belvárosi plébániára. Gi-
táros énekkart szerveztem 
fiataloknak, ami akkoriban 
országosan is igen új kez-
deményezésnek számított 
és megújulást hozott. 1990-
ben utam a jaminai gyüle-
kezethez vezetett, és Isten 
kegyelmébôl új templomot 

építhettem, a jaminai Jézus 
Szíve templomot, amelynek 
alapkövét kétévnyi itteni szol-
gálatom után tettük le. Patay 
László festômûvészt kértem 
fel a festmények elkészíté-

sére, akinek keze munkáját 
dicséri a szegedi fogadalmi 
templom kupolája, de a Par-
lamentben is megtalálhatók 
festményei. Példaértékû az 
az összefogás, amely ak-

kor a városban kialakult. Az 
emberek összefogtak, fele-
kezeti hovatartozás nélkül 
gyûjtést szerveztek, s az 
akkori városvezetés is kiállt 
mellettem. A falakat díszítô 

több mint ötszáz négyzet-
méteres szekkó a második 
legnagyobb XX. századi 
ilyen alkotás az országban. 
Mintegy ötszáz alakot ábrá-
zol, többek között engem és 
az akkori városvezetés né-
hány tagját is megörökítette 
Patay László.

– Honnan jött a helytör-
ténet, a kutatómunka iránti 
vonzalma?

– Szabad idômet az anya-
könyvek és a kézzel írott plé-
bániatörténetek olvasásával 
töltöttem. Megírtam a Bé-
késcsabai katolikus család-
lexikont is, amely az 1750-es 
évektôl 1895-ig mutatja be 
az idetelepült katolikus famí-
liák történetét. 

– A közeljövôben mivel tel-
nek majd a napjai?

– Továbbra is a híveket 
szeretném szolgálni: a va-
sárnapi három szentmisébôl 
kettôt én celebrálok a Jé-
zus Szíve templomban, és 
bármilyen problémájukkal, 
lelki bajukkal szívesen lá-
tom a híveket, a fiatalokat, 
a családokat. Egészségi 
állapotom már sajnos nem 
engedi, hogy itt maradjak a 
jaminai parókián: a belváro-
si plébánián fogok lakni. A 
helytörténeti kutatómunka 
valószínûleg a továbbiakban 
is életem nagyon fontos ré-
sze marad.

Vándor

Békében Békésben cím-
mel nemzetközi fesztivál-
nak adott otthont három 
napig a megyeszékhely az 
önkormányzat és a csabai 
szlovákok szervezete ren-
dezésében.

A Csabai Kolbászfesztivál-
lal egyidôs rendezvény nyi-
tónapján a Csaba Centerben 
a Tabán Néptáncegyüttes, 
a szlovákiai Litavanka 
Folklóregyüttes és a belé-
nyesi tánccsoport (Romá-
nia) beharangozó táncaival 
indult a program, majd innen 
az együttesek népviselet-
ben vonultak az evangélikus 

nagytemplom mögötti fesz-
tiválszínhelyre. A városháza 
elôtt Csicsely Ilona önkor-
mányzati képviselô, a helyi 
szlovák nemzetiségi önkor-
mányzat elnökhelyettese 
fogadta a táncosokat. Közö-
sen koszorúzták meg azt az 
emlékkövet, amely a Békés-
csabát újratelepítô szlovák 
ôsök emlékének tiszteleg. A 
fesztiválszínpadon a Balassi 
Néptáncegyüttes aratott ha-
talmas sikert mûsorával, az 
estét táncház zárta. Szomba-
ton helyi csoportok, népdal-
körök, citerazenekarok szó-
rakoztatták a nagyérdemût. 
A magyarok, a szlovákok, 

a románok, az ukránok 
és a lengyelek jellegzetes 
ételeit is megkóstolhatták 
mindazok, akik kíváncsiak 
voltak nemzetiségeink és a 
környezô országok népei-
nek gasztronómiai és kultu-
rális értékeire. Közben a Kiss 
Ernô utcában, valamint a 
Szlovák Kultúra Házának ud-
varán népmûvészeti vásár, 
mesterségbemutatók, népi 
játszóház, szônyegszôttes-
kiállítás is várta az érdeklô-
dôket, akik vasárnap szent-
misén és szlovák evangéli-
kus istentiszteleten vehettek 
részt.

V. A.

A 82 éves Bielek gábor atya továbbra is a híveket szolgálja

Békében Békésben fesztivál
Nyanyicskakonyha, gasztrokommandó

Gábor atyát a szív szempontjai és Ágoston szavai vezérlik
Nyugállományba vonult a jaminai plébános

A centertõl a templomig tánccal harangozták be a fesztivált

A 82. életévében lévô Bielek gábor katolikus címze-
tes apátplébánost nyugállományba vonulása alkalmából 
kerestük fel az erzsébethelyi parókián. Az igen aktív gá-
bor atya ottjártunkkor sem pihent: gazdag könyvtárának 
polcain kutakodott újabb helytörténeti csemegék után, 
és elôkerült a csabai katolikus családok történetét be-
mutató, általa írt kötet is. Ki ne tudná, hogy az ô nevé-
hez fûzôdik a jaminai jézus szíve templom megépítése, 
s a hetvenes években a haladó szellemû gitáros ének-
kar létrehozása, amely az akkori fi atalok közösségépítô 
lehetôsége volt. nos, azóta bizony sok víz lefolyt a Kö-
rösön…

Vihar legyen  
a talpán, 
ami összetöri, feltépi vagy beáztatja  
a Creaton viharálló tetőcserepeit.
ami összetöri, feltépi vagy beáztatja 

www.c r e a t o n . h u
Creaton kerámia tetôcserép. Természetesen.

Az 50 év gArAnCiA nem CsAk szlogen - 50 év múlva még mindig  
eredeti a szépség és változatlan a minôség, de a hasznos élettartam évszázadnyi.
A 100 % színTArTósság nem AkCió kérdése - a természet adta színek  
nem tûnnek el.

Az elsô 1000 vásárlónAk AjándékuTAlvány jár!
A viharálló Creaton kerámia tetô építését pihenje ki a Klub Karos SPA-ban!
200 000 Ft értékû vásárlás után 20 000 Ft értékû, a Klub Karos SPA-ban be-
váltható utalványt adunk ajándékba. Az akció idôtartama: 2011. szeptember 1-30.  
Részletek: www.creatonakcio.hg.hu

“vihArálló” AkCiónkAT  
és zAvArbA ejTô válAszTékunkAT  

keresse pArTnerünknél

Körös Capital Kft. FATESCO  
5600 Békéscsaba Ipari út 34.  
Tel.: 66/444-666, Mobil: 06/70/383-1815,  
e-mail: megrendeles@fatesco.hu, web: www.fatesco.hu 

KERAMIT SZALON  
5600 Békéscsaba Gyulai út 81.  
Tel.: 66/519-820, Mobil: 06/70/383-1820,  
e-mail: keramitszalon@gmail.com, web: www.keramit.hu



 A P r Ó H i r d e T é s

 Kövesse híreinket, felhívásainkat és játékain-
kat a világ legnépszerûbb közösségi oldalán is! 
Klubtagságunk folyamatosan bôvül, ön is csat-
lakozzon hozzánk és népszerûsítse oldalunkat 
ismerôsei körében.

Az idei, immár tizenhe-
tedik cigány gasztronó-
mia napon savanyúleves 
velôvel, töltött káposzta, 
túrós csusza cigány mód-
ra, baconos sertéspörkölt 
öregtarhonyával és cigány-
lecsó sült szalonnával került 
az asztalra a Békéscsabai 
Cigánylakosok Egyesülete 
és a helyi kisebbségi önkor-

mányzat jóvoltából a Csaba 
Honvéd Kulturális Egyesület 
(vagyis a FEK) éttermében. 
Az ínyencségekhez frissen 
illatozó, ropogós tepertôs 
bokolyit, azaz cigánykenye-
ret kínáltak a vendéglátók. A 
gasztronómiai napon a Pre-
mier mûvészeti szakközép-
iskola növendékei is fellép-
tek.

9Csabai Mérleg

Kovács erzsébet, a kisebbségi önkormányzat elnöke 
felügyelte, hogyen készülnek a fi nomságok

Štefan daňo fõkonzul és Peter Weiss nagykövet a feleségével

Ide lábam,
ne tova

Immár tizenegy éve mû-
ködik a városban a Hétpró-
bás Néptánciskola Alapfo-
kú Mûvészetoktatási Intéz-
mény, mely utánpótlást biz-
tosít az ország egyik legis-
mertebb és legsikeresebb 
néptáncegyüttesének, a hat-
vannégy éves Balassinak. 

A szép hagyományok-
ra visszatekintô iskola si-
kerrel zárta az általa koordi-
nált „Ide lábam, ne tova, itt a 
néptáncoskola!” elnevezésû 
pályázatot. A 23,5 millió fo-
rintos támogatásban része-
sült táncpedagógiai projek-
tet Mlinár Pál ismertette a 
zárórendezvény keretében. 
Városunkban és térségében 
három óvoda és négy isko-
la diákjai vettek részt a nép-
tánc témája köré szervezôdô 
szabadidôs tevékenységek-
ben: a nevelési-oktatási in-
tézményekben heti rendsze-
rességgel zajló szakkörök, 
az úgynevezett „téma na-
pok”, a szülôknek szóló be-
avató táncszínházak, illetve 
a családi táncházak jelen-
tették a színtereket. Június 
végén kéthetes tánctábort 
szerveztek a résztvevôknek 
a szanazugi ifjúsági tábor-
ban. A projektben a Mackó 
– Kuckó Óvoda, a Kölcsey 
Óvoda Ligeti sori telephe-
lye és a Lencsési Óvoda, 
valamint a szlovák iskola, a 
gerlai, a csanádapácai és a 
csorvási iskola diákjai vettek 
részt. A több mint 110 óvo-
dás és mintegy 150 iskolás 
gyermek közül az idén mint-
egy 90–100 iskolás folytat-
ja a programot az alapfokú 
mûvészetoktatás keretei kö-
zött.

Vándor

Október 15-éig látha-
tó a Munkácsy Emlékház-
ban Pauli Anna textilmûvész 
kamarakiállítása „Új uta-
kon Munkácsy nyomá-
ban” címmel. A tárlat az 
emlékház Munkácsy-díjas 
iparmûvészeket bemutató 
sorozatának része. A meg-
nyitón Mészáros Zsuzsa, a 
ház mûvészeti vezetôje be-
szélgetett az alkotóval.

Pauli Anna 1944-ben Tol-
nán született. 1971-ben vég-
zett a Magyar Iparmûvészeti 
Fôiskola szövô szakán. Mun-
kássága során tervezett a 

magyar textilmûvekben, 
nagy sikerrel kísérletezett a 
len és a gyapjú alapanya-
gok új formai és szerke-
zeti megoldásaival. Jelen-
leg az iparmûvészeti egye-
tem szövô tanszakán oktat, 
mûvészeti vezetôje a szent-
endrei Péter-Pál Egyesület 
és Galériának. Dizájneri te-
vékenysége mellett faliképei 
az autonóm textilmûvészet 
kimagasló darabjai. Szám-
talan rangos szakmai elis-
merés birtokosa, 1985-ben 
Munkácsy-díjjal tüntették ki. 

V. A.

A szlovák alkotmány 
napja alkalmából vendé-
gül látta a csabai szlováko-
kat, városvezetôket Štefan 
Daňo fôkonzul a Fiume Szál-
lóban. Külön köszöntötte 
Peter Weiss nagykövetet és 
feleségét, valamint Ján Sü-
lit, az elôzô fôkonzult. Mél-
tatta az alapdokumentumot, 
elmondta, hogy 1992. szep-
tember elsején fogadták el 
Szlovákia alaptörvényét. A 
szlovák alkotmány 1993. ja-
nuár elsején lépett életbe, ez 
az idôpont az önálló Szlovák 
Köztársaság megszületése. 

Városunkban kettôs ünnep 
ez a szlovákság számára, 
hiszen éppen tíz éve, szep-
temberben nyitotta meg ka-
puit a szlovák fôkonzulátus 
a Derkovits sori impozáns 
épületben Orbán Viktor és 
az akkori szlovák miniszter-
elnök, Mikuláš Dzurinda je-
lenlétében. A hagyományos 
fogadás után koncerttel 
ajándékozta meg a komoly-
zene kedvelôit a Békéscsa-
bán tevékenykedô fôkonzul. 
Az evangélikus nagytemp-
lomban a neves Kassai Ál-
lami Filharmonikus Zenekar 

– Štátna Filharmónia Košice 
– lépett fel Martin Leginus 
karmester vezetésével. Az 
1968-ban alakult együttes 
számos CD-t jelentetett meg, 
olyan világhírû mûvészekkel 
is szerepelt már, mint Kocsis 
Zoltán, Luciano Pavarotti, 
Placido Domingo vagy Jose 
Carreras. Az ünnepi hang-
versenyen Bella-, Liszt Fe-
renc- és Dvořak-mûveket 
hallhatott a szép számban 
megjelent zenekedvelô csa-
bai közönség.

Vándor Andrea

Pri príležitosti Dňa ústa-
vy SR generálny konzul SR 
Štefan Daňo pozval do Ho-
tela Fiume predstaviteľov ve-
denia mesta a čabianskych 
Slovákov. Na recepcii gene-
rálny konzul zvlášť privítal veľ-
vyslanca SR Petra Weissa s 
manželkou, ako aj bývalého 
generálneho konzula akredi-
tovaného v Békešskej Čabe, 
Jána Süliho.

Vo svojom slávnostnom 
prejave zdôraznil význam 
ústavy a uviedol, že 1. sep-
tember je štátnym sviatkom 
od roku 1992, v ten deň to-
tiž prijali základný dokument 
Slovenska. Ústava schvále-

ná pred devätnástimi rokmi 
nadobudla platnosť ku dňu 1. 
januára 1993, je to deň vzni-
ku samostatnej Slovenskej re-
publiky. V Békešskej Čabe pre 
Slovákov bol to dvojitý svia-
tok, veď práve pred desiatimi 
rokmi, v septembri začal svo-
ju činnosť v meste Generálny 
konzulát SR. Impozantná bu-
dova na Derkovitsovom rade 
bola slávnostne odovzdaná 1. 
septembra 2001 za účasti vte-
dajších premiérov dvoch štá-
tov: Viktora Orbána a Mikulá-
ša Dzurindu. 

Generálny konzul pôsobia-
ci v Békešskej Čabe pri tejto 
slávnostnej príležitosti po tra-

dičnej recepcii pozval milov-
níkov vážnej hudby na kon-
cert. Vo Veľkom evanjelickom 
kostole sa predstavila známa 
Štátna Filharmónia Košice 
pod vedením dirigenta Marti-
na Leginusa. Orchester, za-
ložený v roku 1968 mal spo-
ločný koncert už s takými 
svetoznámymi umelcami, ako 
Zoltán Kocsis, Luciano Pava-
rotti, Placido Domingo, alebo 
José Carreras. Na slávnost-
nom koncerte početné obe-
censtvo z radov čabianskych 
milovníkov hudby si mohlo vy-
počuť skladby Bellu, Liszta a 
Dvořáka.

Andrea Vándorová

Új utakon Munkácsy 
nyomában

Koncert a szlovák alkotmány 
ünnepén

Koncert pri príležitosti Dňa ústavy SR

Cigány gasztronómiai nap

INGATLAN

Békéscsabán, a Lencsésin 
kétszobás, I. emeleti, egye-
dis, erkélyes lakás eladó.
Tel.: 30/223-8572.

Eladó a Mester utcában 
egy hat éve épült, 130 m2 
hasznos területû családi ház 
garázzsal. Tel.: 20/931-3024,
e-mail: menyharti@globonet.hu

OKTATÁS

A matek megtanulható! Ha 
kell, segítek.
Telefon: 70/392-0459.

Angolnyelv-oktatás.
Telefon: 70/392-0459.

OKJ-s dajkatanfolyam indul 
Békéscsabán. Részvételi díj 
(vizsgadíjjal együtt) 70 000 
forint.
Érdeklôdni: 30/572-4465. 

Történelembôl emelt, közép-
szintû érettségi-felkészítés, 
korrepetálás.
Tel.: 70/33-29-116.    

Matematikából korrepetá-
lás. Tel.: 30/997-8887.

Jaminában általános isko-
lásoknak korrepetálás: 
20/975-4487.

EGYÉB

Szennyvízbekötéshez 110 
mm PVC csô 420 Ft/m.
Tel.: 66/453-453, 66/441-601.

Szolgáltatás

Zár, redôny, reluxa, roletta, 
szalagfüggöny, szúnyogháló, 
napellenzô szerelése, javítá-
sa. Tel.: 30/233-4550. Utánfu-
tó-kölcsönzés: 70/335-7584. 
Dobos I. u. 20.

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

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

   Szeptember 22–28.
• Végsô állomás 5. (szinkr. amerikai horror) 18 év, 3D
• A kék bolygó (ismeretterjesztô film) 12 év, 3D
• Barátság extrákkal (szinkr. amerikai–angol vígjáték) 16 év
• Johnny English újratöltve (szinkr. izraeli–francia–japán–angol 

vígjáték) 12 év
• Ôrült, dilis szerelem (szinkr. amerikai romantikus vígjáték) 12 év
• A gondozoo (szinkr. amerikai családi vígjáték) KN
• Így ért véget a nyaram (orosz dráma) 12 év
• Fütyülök az egészre (román–svéd dráma) 16 év

   Szeptember 29.–október 5.
• A kék bolygó (ismeretterjesztô film) 12 év, 3D
• Barátság extrákkal (szinkr. amerikai–angol vígjáték) 16 év
• Johnny English újratöltve (szinkr. izraeli–francia–japán–angol 

vígjáték) 12 év
• Elhurcolva (amerikai akcióthriller) BA
• Larry Crowne (amerikai romantikus vígjáték) 12 év
• Micimackó (szinkr. amerikai animációs) KN
• Srác a biciklivel (belga–francia–olasz dráma) 12 év
• Halál sugárút (angol–francia–olasz–belga–spanyol dráma) 16 év

www.csabacenter.hu



Szárazkolbászverseny
A versenyre természe-

tes és mûbélbe töltött szá-
razkolbásszal nevezhetnek 
magánszemélyek és hús-
üzemek, a kolbászt árusítás-
ra vagy saját fogyasztásra 
készítôk. A versenyzôknek 
két szál kolbászt kell leadni-
uk, egy szálat a versenyre, 
egyet pedig a fesztivál jóté-
konysági árverésére október 
17–18-án 10 és 18 óra között 
a Csabai Kolbászklub Egye-
sületnél (5600 Békéscsaba, 
Szent István tér 9.). A díjak 
átadása október 28-án, pén-
teken 16 órakor a kolbász-
fesztivál megnyitóján lesz. 

Díjak
1. díj: 100 000 Ft értékû aján-
dék, 2. díj: 75 000 Ft értékû 
ajándék, 3. díj: 50 000 Ft 
értékû ajándék + különdíj a 
fesztiválalapítóktól.

                                                                                                           
Kolbászgyúró verseny
A fesztivál csúcspont-

ját jelentô, október 29-ei 
kolbászkészítô versenyre 
3–5 fôs csapatok nevezését 
várják. A verseny minden év-
ben óriási hangulatban zaj-
lik, sok visszatérô csapa-
tot, sok ismert embert vonz. 
Idén várhatóan rekordszá-
mú gyúrócsapat vesz részt 
a versenyen, szinte már az 
összes hely betelt, érdemes 
minél hamarabb nevezni. A 
rendezôk biztosítják a 10 kg 
kolbászhúst, az asztalt és a 
töltéshez szükséges belet. 
A versenyzôknek fehér kö-
tény és sapka használata 
kötelezô. A 3–5 fôs csapa-
tok hozzák a hagyományos 

kézi darálót és töltôgépet, 
a fûszereket és a munka-
eszközöket. A nevezési díj: 
28 000 Ft. 

Díjak
1. díj: 2011. aranyérmes 
kolbászkészítô díj és 15 
szál csabai füstölt kol-
bász, 2. díj: 2011. ezüstér-
mes kolbászkészítô díj és 10 
szál csabai füstölt kolbász, 
3. díj: 2011. bronzérmes 
kolbászkészítô díj és 5 szál 
csabai füstölt kolbász

Töltöttkáposzta-fôzô 
verseny

Október 30-án, vasárnap 
10 órától rendezik meg a ver-
senyt a városi sportcsarnok 
mellett felállított sátorban. A 
nevezési díj 5000 forint. A 
rendezôk biztosítanak 4 kg 
darált húst, apró és fejes sa-
vanyú káposztát és asztalt. 
A csapatok hozzák a bog-
rácsot állvánnyal, gázrózsát 
palackkal, a fûszereket, a 
munkálatokhoz és a tálalás-
hoz szükséges eszközöket. 
A verseny során a sapka, kö-
tény használata kötelezô!

Díjak
1. díj: 2011. Kolbászfesztivál 
– aranybogrács díj + aján-
dékcsomag, 2. díj: 2011. Kol-
bászfesztivál – ezüstbogrács 
díj + ajándékcsomag, 3. díj: 
2011. Kolbászfesztivál – vas-
bogrács díj + ajándékcso-
mag

Kolbászos-tarhonyás 
fôzôverseny

Október 31-én, hétfôn 10 
órától lesz a verseny a sport-

csarnok mellett. A rendezôk 
biztosítanak 1,5 kg tarho-
nyát, 1 kg füstölt csabai kol-
bászt és asztalt. A 3 fôs csa-
patok hozzák a bográcsot 
állvánnyal, gázrózsát pa-
lackkal, a fûszereket, egyéb 
nyersanyagokat, valamint a 
munkálatokhoz és a tálalás-
hoz szükséges eszközöket. 
A verseny során a sapka, kö-
tény használata minden csa-
pattag számára kötelezô! 
Nevezés díj: 5000 Ft. 

Díjak
1. díj: 2011. Kolbászfesztivál 
– aranybogrács díj + aján-
dékcsomag, 2. díj: 2011. Kol-
bászfesztivál – ezüstbogrács 
díj + ajándékcsomag, 3. díj: 
2011. Kolbászfesztivál – vas-
bogrács díj + ajándékcso-
mag 

Krajcsó Pál-emlékverseny
Krajcsó Pál (1923–2007) 

hentesmester, a Csabai 
Kolbászfesztivál 2000. évi 
életmûdíjasa, a Csabai Kol-
bászklub örökös tiszteletbe-
li elnöke. Az ô tiszteletére – 
és mindazok emlékére, akik 
Békéscsabán a XIX. század 
végétôl sertéstenyésztôként, 
hentesmesterként, vállalko-
zóként erôsítették ezt a ha-
gyományt – zajlik majd a 
verseny október 30-án, va-
sárnap 11 órától friss kol-
bász és vastag füstölt kol-
bász kategóriában. Az 
emlékversenyre az elmúlt 
15 év bajnokai és gyôztes 
csapatai mellett mindenkit 
szeretettel várnak, aki ked-
vet érez ahhoz, hogy a nagy 
elôdök nyomdokaiba lép-

jen. Az emlékversenyen a 
rendezôk biztosítják a 10 kg 
kolbászhúst, az asztalt és a 
töltéshez szükséges bele-
ket. A csapatok hozzák a ha-
gyományos kézi darálót és 
töltôgépet, a fûszereket és a 
munkaeszközöket. A vastag 
kolbászokat Krajcsó Pál sza-
badkéményes füstölôjében 
füstölik és érlelik.

A frisskolbász-verseny 
díjátadása október 30-án 
18 órakor, a füstölt vastag 
kolbász kategória díjátadá-
sa pedig 2012. január 28-án 
lesz.  

Díjak
Friss, sütôkolbász kategó-
ria: 1. díj: 50 000 Ft értékû 
ajándék, 2. díj: 30 000 Ft 
értékû ajándék, 3. díj: 20 000 

Ft értékû ajándék + különdí-
jak.
Szárazkolbász kategória: 
1. díj: a Krajcsó család által 
felajánlott díj, 2. díj: a Csa-
bai Rendezvényszervezô Kft. 
díja, 3. díj: a Csabai Kolbász-
klub díja + különdíjak.

A versenyek jelentkezési 
lapjai letölthetôk a fesztivál 

honlapjáról: 
csabaikolbaszfesztival.hu
vagy Facebook-oldaláról:

facebook.com/
kolbaszfesztival.

Amennyiben beküldi az 
alábbi kérôlapot, jelentkezé-
si lapot küldünk.

Csabai Kolbászfesztivál. 
Töltsük együtt!

10 Csabai Mérleg

Októberben jön a kolbászfesztivál

Még lehet jelentkezni a Csabai Kolbászfesztivál versenyeire

JELENTKEZÉSI LAP KÉRÉSE

Alig pár hét, és ismét Bé-
késcsabán az ország sze-
me! Október 28. és 31. kö-
zött tizenötödször visz színt 
a város és a térség életé-
be az ország és Közép-
Kelet-Európa egyik legis-
mertebb, legjelentôsebb 
gasztrokulturális rendez-
vénye, a Csabai Kolbász-
fesztivál. A fô attrakció a 
kolbászkészítô verseny kö-
zel 500 gyúrócsapat rész-
vételével, továbbá a szá-
razkolbászok versenye és a 
disznótoros ételek készíté-
se, de az idei koncertkínálat 
is csemegének ígérkezik. A 
korábbi évekhez hasonlóan 
színvonalas programok és 
fergeteges hangulat várja a 
közel százezer látogatót Bé-
késcsabán, a városi sport-
csarnok területén.

A magyaroknak az evésre 
és az ivásra van a legtöbb ki-
fejezésük. A magyar ember 
szereti a hasát, szereti a jó 
kolbászt, tehát szívesen jön 
Békéscsabára, a kolbász-
fesztiválra, hogy megkós-

tolja az Európai Unió földraj-
zi árujelzôjével védett jóféle 
csabai kolbászt. De szíve-
sen jönnek a külföldiek is, 
hogy belekóstoljanak a mi 
ízeinkbe. Múlt évben mint-
egy százezren látogattak el 
a fesztiválra, idén szintén jó 
elôre betelt minden csabai 
és környékbeli szálláshely. 
A Csabai Kolbászfesztivá-
lon óriási kínálatból válogat-
hatnak a disznótoros ételek, 
a kolbász szerelmesei, de 
az egészséges életmód, a 
bioételek hívei sem marad-
nak éhen. Tizenkét vendéglô 
kínálja majd hagyományos, 
ízes csabai portékáját, a 
kondorosi disznótoros íze-
ket is megkóstolhatjuk. Az-
tán az ételeket harminc kivá-
ló magyar pincészet boraival 
öblíthetjük le, nem beszélve 
a szilvapálinkáról.

A fellépôk jóvoltából az 
idei fesztivált akár örömzene-
fesziválnak is nevezhetnénk: 
itt lesz többek közt a Balkan 
Fanatik, Boban Markovic, a 
Csík Zenekar, ifj. Sánta Fe-

renc és népi zenekara, a 
Magna Cum Laude és a 
Parno Graszt. 

A fesztivál része a nagy-
szabású élelmiszer-ipari és 
turisztikai kiállítás, ahol min-
denki beszerezheti a kü-
lönleges házi és kisüzemi 
készítésû, akár méteres és 
másfél méteres csabai kol-
bászt.

A kolbászfesztivál nyitó-
napjának hivatalos program-
jai közé tartozik a 18 órakor 
kezdôdô Budapest Bank–
Békéscsabai Elôre NKSE – 
Alcoa FKC NB I-es bajnoki 
kézilabda-mérkôzés, amely-
re minden sport- és kolbász-
barátot várnak a szervezôk. 
Hajrá, lányok!

A kolbászfesztiválra ok-
tóber 28-án, 30-án és 31-
én 12 órától, 29-én pedig 
már a nyitástól 600 forint a 
belépôdíj. A versenyzôknek 
a belépés ingyenes.

További információ:
facebook.com/kolbaszfesztival
www.csabaikolbaszfesztival.hu

Alulírott kérem, hogy a Csabai Kolbászfesztivál alábbi 
versenyére/versenyeire küldjenek részemre jelentkezési 
lapot (Kérjük, tegyen X jelet a kiválasztott verseny elé!):

   SZÁRAZKOLBÁSZ

   KOLBÁSZGYÚRÓ VERSENY

   TÖLTÖTTKÁPOSZTA-FÔZÔ

   KOLBÁSZOS-TARHONYÁS FÔZÔ

   KRAJCSÓ PÁL-EMLÉKVERSENY

Név:  ....................................................................................

Lakcím:  ...............................................................................

E-mail cím: ..........................................................................

Telefonszám:  ......................................................................

Fax szám:  ...........................................................................
Kérjük, hogy ezt a lapot küldje vissza, így 

a megadott címre eljuttatjuk Önnek a kért verseny jelentkezési lapját. 
Csabai Rendezvényszervezô Kft. Szervezô Iroda 5600 Békéscsaba, 

Lázár utca 20. fszt. 10. Nyitva tartás: hétfô–péntek 9-tôl 15 óráig. 
Fax: 66/449-725, E-mail: info@csabaikolbaszfesztival.hu

Csabai Kolbászfesztivál
Október 28–31. – Töltsük együtt!


