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Az idei, Csabai Kolbász-
fesztivál sajtótájékoztatóján
Hégely Sándor fesztiváligaz-
gató számos, érdekes ada-
tot árult el a jelenlévôknek.
Megtudtuk például, hogy
a rendezvény ideje alatt 50
munka-évet dolgoznak le
az itt tevékenykedôk, s ez
jól jelzi a fesztivál gazdasági
jelentôségét. Az ide érkezô
belföldi turisták átlagban
közel 14 ezer, a külföldiek
pedig több mint 31 ezer fo-
rintotköltenek,senneknagy
része a szállásadókhoz ke-
rül. Harminc-negyven helyi
kistermelôafesztiválonkezd-
te el népszerûsíteni a saját
magaáltalkészítettterméket,
smamárazsemritka,hogy
a vevôk interneten keresztül

rendelikmegakamrábavaló
finomságot. A fesztiváligaz-
gatókihangsúlyozta: idén15
millióforinttaltöbbetköltöttek
a színvonalas produkciókra,
amitabékéscsabaicsaládok-
nakisajánl,avendégekzöme
perszeelsôsorbanakolbász,
a disznótoros hagyományok
miattérkezikhozzánk.
A szárazkolbászok meg-

mérettetését idény Kucsera 
Lajos nyerte,másodikhelye-
zett Majoros Béla,aharmadik
pedigBacsa István lett,mind-
annyianhazai„pályán”verse-
nyeztek, csabaiak. A média
zsûrirangsora:Kovács István 
(Mezôberény), Pallér Sándor 
(Újkígyós) ésZelman Ferenc 
(Tótkomlós).

G. E.

Mint arról lapunk is be-
számolt, az Agóra-beruhá-
záshamarosanelkészül,ezért
idôszerûvéváltazújkulturális
központ végleges elnevezé-
seis.Afelmerültnévötleteket
néhányhónapjaazinterneten
keresztül, online szavazásra
bocsátották.Avilághálónvok-
solhattunkarra,mikéntishív-
jákaKörös-partonfelépülô,új
kulturális központot. A netes
közvélemény-kutatás ered-
ményét is figyelembe véve a
közgyûlés a Csabagyöngye
Kulturális Központ elneve-
zésmellett döntött, ez kapta
ugyanisalegtöbbszavazatot,
savárosvezetésistöbbérvet
sorakoztatottfelmellette.
Mint ismeretes, a kultu-

rális központ épülete éppen
ott áll, ahol egykoron Stark
Adolf,aCsabagyöngyeszôlô
nemesítôjének,elsôkereske-
delmiforgalmazójánakaháza
volt. A Csabagyöngye szôlô
nemzetközi szinten ismert,
sôtelismertésszéleskörben
alkalmazott fajta.Mindenév-
ben jelentôs médiafigyelmet
kap,mivelezazészakifélteke
legkorábbanérôszôlôfajtája,
ebbôlkészülazévelsôbora.

Sok komoly karriert befutott
szôlôfajta,illetvekönnyû,kel-
lemesbor„alapjául”szolgál.
A feljegyzések szerint

Stark Adolf (aki igazából
vaskereskedôvolt)1869-ben
ültetteelsôszôlôjét,éshama-
rosanegészfajtagyûjteményt
alakított ki. 1901-benaCsa-
bagyöngye már korlátozott
mennyiségben kereskedel-
mi forgalomban volt, igen
magas áron. A békéscsabai
szôlôtelep hírnevét szakmai
elismerések is igazolták: az
elsô Bécsben született, az
1873-ban megrendezett vi-
lágkiállítás aranyérme volt,
ezt késôbb számos további
díjkövette.Késôbbmegkap-
ta a Ferenc József király és
császáruralkodása50.évfor-

dulójára kiadott emlékérmét
is. A Csabagyöngye példát-
lan sikerétmutatja, hogy az
1930-as években már Fran-
ciaországban és a francia
gyarmatokonelterjedtafajta
alkalmazása, de ekkor már
ismert volt Oroszországban
és az amerikai kontinensen
is.
– ACsabagyöngye szôlô

nemzetközi ismertsége, vá-
rostörténeti és városmarke-
ting szempontból is megér-
demli a kitüntetett figyelmet.
Békéscsaba három dologról
igazán ismert a világban: a
kolbászról,MunkácsyMihály-
ról és a Csabagyöngyérôl.
Ezért is döntöttünk amellett,
hogyakulturálisközpontezt
a nevet kapja – mondta el

Vantara Gyula polgármester.
A városvezetô elárulta, hogy
a jövôben még nagyobb
hangsúlyt kívánnak fektetni
a városmarketingben erre
a területre. A Csabagyön-
gye szôlôültetvény szépen
fejlôdik, itt a tervek szerint
egyszeregyemlékházésegy
kis présház is látogatható
leszmajd.
Azoknak sem kell aggód-

nia,akikaztaproblémátve-
tették fel, hogy ezt a nevet
idegennyelvennehézkiejte-
ni,ugyanisaCsabagyöngyét
a világ számos pontján jól
ismerik,s–fôkéntaborokkal
foglalkozók számára – nem
cseng idegenül az elneve-
zés.

GajdácsEmese

A városházán tartotta
legutóbbi megbeszélését
a MintaMmenza csapat.
Prohászka Béla Venesz-
díjas mesterszakács, dr. 
Mucsi Gyula megyei tiszti
fôorvos és helyettese, dr. 
Sárosi Tamás, dr. Maráczi 
Gabriella közegészségügyi
osztályvezetô és Betyó 
János közegészségügyi-
járványügyi felügyelô ez-
úttal a Békéscsabán is
bevezetendô program azon
részérôltárgyalt,mikénttud-
nakegyüttmûködni majda
helyigazdákkal.

Az elképzelések szerint
a 2013-ban induló, helyi,
napi 10 000 adag kapacitá-
súMintaMenza programban
elônyben részesítik majd
a helyben megtermelt, jó
minôségû, magas tápérték-
kel bíró, vitaminokban gaz-
dag alapanyagokat. Ezt pe-
dig szeretnék a környékbôl
beszerezni, így nem kell
utaztatni, tartósítószerekkel
kezelni a zöldséget, gyü-
mölcsöt,tej-vagyhústermé-
keket. A közétkeztetésben
való részvétel ugyanakkor a
gazdáknakisjólehetôséget,

biztospiacotjelent,akármég
új munkahelyeket is teremt-
hetegy-egymezôgazdasági

vállalkozásnál.A legfôbbcél
perszeaz,hogyagyerekek-
hez a lehetô legegészsége-

sebb,jóminôségû,éspersze
finomételekjussanakel.
AMintaMenzacsapattag-

jai emlékeztettek arra a szo-
morú tényre, hogy napjaink-
ban egyre több diák csak a
közétkeztetésben jut hoz-
zá tápláló élelmiszerekhez.
Emellett az étkezési kultúra
fejlesztéseterénisbôvenakad
tennivaló.Adiákokegyrésze
nemismerolyanzöldségeket,
mintacukkini,padlizsán,pa-
tisszon,idegenekszámukraa
zöldfûszerek, pedig ezekkel
sok esetben kiváltható a túl-
zásbavittsózásis.
A szakemberek tudják,

hogy céljaikat csakis ösz-
szefogással, széles körû
együttmûködéssel lehet el-
érni.Partnernekkell lenniük

apedagógusoknak,aszaká-
csoknak,akonyhaiszemély-
zetnek, de természetesen a
családnakis.Valódicsapat-
munkaez,melynekcéljaegy
egészségesebb,korszerûbb
táplálkozás kialakítása, a
közétkeztetés megújítása.
A közös munka eredménye
egyolyanmegújult,valóban
modernmenza lehet,mely-
nek egyértelmû nyertese a
egészségesen táplálkozó,
megfelelô étkezési kultúrá-
val rendelkezô, felnövekvô
generáció.

Gajdács

Helyi termelôk jelentkezését várja a MintaMenza
Az egészséges ételekhez helyben vásárolnának jó alapanyagot

Jó ütemben halad a Csabagyöngye Kulturális Központ építése

Ilyen étvágygerjesztô az igazi csabai kolbász

Csabagyöngye, az új kultúrközpont
Stark Adolf világszerte ismert szôlôfajtájára büszkék lehetünk

Megszületett a döntés: 
Csabagyöngye lesz az 
ifi ház helyén épülô, új kultu-
rális központ neve. A váro-
sunkhoz kötôdô szôlôfajtát 
világszerte ismerik, éppen 
ideje, hogy itthon is na-
gyobb fi gyelmet kapjon, s 
kihasználjuk a benne rejlô 
marketinglehetôségeket.

Ülésezett a közgyűlés
2–3. oldal

MintaMenza-fórum
a városházán 8. oldal

Elismerés az Előrének
 7. oldal

A programban a helyi gazdák kapnak lehetôséget

A közétkeztetés megreformálását célul kitûzô Minta-
Menza csapat arra buzdítja a békéscsabai és környékbeli 
termelôket, hogy a város beszállítói legyenek. Hamarosan 
fórum keretében tájékoztatják errôl az érintetteket. 

Békéscsaba újra a kolbász 
fôvárosa

Október 19. és 22. között városunkban ismét minden a 
kolbászról szól majd. Tizenhatodik alkalommal gyûlnek 
össze Békéscsabán a nemes húskészítmény és a gaszt-
ronómia szerelmesei, hogy a gazdag programokat kínáló 
fesztiválon találkozzanak.

A kistermelôknek meg-
hirdetett fórum meghívóját 
lapunk 8. oldalán találják.



2 Csabai Mérleg

CsabaiMérlegingyenesvárosilap,Békéscsaba.Megbízottfelelôs
szerkesztõ:MikóczyErika.Fotó:SuchTamás.Nyomdaielõkészítés: 
A-TEAMReklámügynökségKft.Felelõskiadó:BékéscsabaVagyonke-
zelõZrt.,KozmaJánoscégvezetõ.Szerkesztõség:5600Békéscsaba,
Szabadságtér1–3.I.em.Telefon:66/527-490.Megjelenikkéthetente
28000példányban.Alapterjesztésértfelel:BartyikIstván,telefon:
70/317-8206.E-mail:csabai.merleg@bekescsaba.hu

A Fidesz közgyûlés utáni 
tájékoztatóján a beruházá-
sok, a törzsházkonszern, a 
kórház és a Diáktanya ke-
rült szóba. Mindezek elôtt 
azonban dr. Ferenczi Attila 
és Kiss Tibor gratulált az 
olimpikonoknak, akik nem-
csak sportolóként, hanem 
emberként is helytálltak 
Londonban, és a kitüntetet-
teknek, akiknek kiemelkedô 
munkáját ismerte el a kép- 
viselô-testület.

–Azelsôfélévbenfejlesz-
tési és mûködési hitelt nem
kellett felvenni, programjaink
azóta is tervszerûen halad-
nak. A Kazinczy és a Kós
felújítása után a Lencsési és
abelvárosiiskolafelújításais
a befejezéséhez közeledik.
Épül az Agóra, folyik a bel-
város felújítása, elkészült a
DerkovitsésazÁrpádsor, a
Luther utcai fejlesztés pedig
jövô év augusztusáig zárul
le. A CsabaParkra százszá-
zalékos támogatást, több
mint egymilliárdot nyertünk,
aLencsésibölcsôdeberuhá-
zásabefejezôdött,abelvárosi
bölcsôdéépedigfolyamatban
van–soroltaa fejlesztéseket
dr. Ferenczi Attila.
A tanácsnok kiemelte,

hogyavagyonkezelô17mil-
liós eredménnyel zárta az

elsô fél évet, bevétele meg-
haladtaazegymilliárdot,ésa
törzsházkonszern szintjén is
13,5millióseredménytmuta-
tottfel,osztalékbólévesszin-
tennettó80milliósbefizetés
várható.Amunkahelyteremtô
pályázatra17-enjelentkeztek,
20 munkahely létrehozását
tudtatámogatniavárosátlag
600ezerforinttal.Dr.Ferenczi
Attila beszélt arról is, hogy
mivelakórházállamifenntar-
tásba került, a város mente-
sültazintézményfejlesztésé-
nek 220 milliós önereje alól,
másrészt pedigmentesül az
eddigi fenntartási, karbantar-
tásiköltségektôl,amelyéves
szinten 80–100milliót tett ki.
Kiemelte,hogyagyulaiésa
csabaikórházegybeolvasztá-
sanincsnapirenden,viszonta

betegek hatékonyabb ellátá-
saérdekébenamûködésbeli
integrációfolyamatbanvan.
– Neuralgikus pont volt

a közgyûlésen a Diáktanya
kérdése, pedig az épület ki-
vonásamárkorábbaneldön-
tötttényvolt.Aközalapítvány
megszüntetése mellett szólt,
hogyazévesbeszámolótés
a közhasznúsági jelentést
többszörikérésellenéresem
adták le, éshogyaz ifjúság-
gal kapcsolatos feladatokat
mamár elsôsorbanaPatent
diákirodalátjael.ADiáktanya
által képviselt értékek termé-
szetesennemszûnnekmeg,
a Csabagyöngye Kulturális
Központban élnek tovább –
mondta Kiss Tibor alpolgár-
mester.

M.Erika

Fidesz: Haladnak a fejlesztések
Munkahelyteremtésre is költ a város

Hamarosan a városháza homlokzata is megújul

Október19-énnyitjameg
kapuit a Csabai Kolbász-
fesztivál, olvasóinkat most
arrólkérdeztük,miveltöltik
majd…eztanégynapot.

LovasTamás
–tanító:
– Gyúrni

nemfogok,de
ki szeretnénk
menni a csa-
ládommalaKerekesBandre,
másfél esztendôs Anna leá-
nyunkkalpedigagyerekprog-
ramokra.

BélaVali 
–újságíró:
– Fôképp

a kulturális
p r og r amok
érdekelnek,
és mivel ez a fesztivál egy
közösségi gócpont, biztos,
hogy összefutok majd a rég
nemlátottismerôsökkel.

Araczki
László 
–énekes:
– Több ze-

nész barátom
gyúr, aki ké- 
sôbbfellép.AzonfelülPécsrôl
ésEgerbôlisvendégeketvá-
runk,akiknagyonkíváncsiak
ahazaiunikumra,azazava-
lódicsabaikolbászra.

Olvasóink 
szerint

Kövesse híreinket, felhí-
vásainkat és játékainkat a
világlegnépszerûbbközös-
ségi oldalán is! Klubtagsá-

gunkfolyamatosanbôvül,Öniscsatlakozzonhozzánkés
népszerûsítseoldalunkatismerôseikörében!

Olvassa Ön is legfrissebb híreinket a

www.csabaimerleg.hu
oldalon!

Azártülésenhozottdönté-
sekközülavárosvezetômeg-
osztottaasajtóképviselôivel:
a testület továbbra is támo-
gatja,hogydr. Becsei László 
legyen a Réthy Pál kórház
fôigazgató-fôorvosa,egyben
megköszöntékeddigi kiváló
tevékenységét. A közgyûlés
véleményezésére azért volt
szükség,mertakórházmá-
jus 1-jétôl állami tulajdonba
került.
Aköltségvetésitájékozta-

tóvalkapcsolatbanapolgár-
mester elmondta, sikerült
megtartani az egyensúlyt,
s ehhez az intézmények fe-
gyelmezett gazdálkodására
is szükség volt. A város a
fejlesztések mellett komoly
hangsúlyt fektet meglévô
értékeink megôrzésére, ezt
mutatja, hogy állagmeg-
óvásra, felújításra idén 408
millióforintotszánnak.
Ugyancsakasikeresgaz-

dálkodást támasztotta aláa
vagyonkezelôzrt.beszámo-
lója.Ebbôl kiderül, hogyaz
év elején létrehozott törzs-
háznak köszönhetôen idén
80millió forintot (plusz áfa)
fizetnek be a költségvetés-

be, s jelentôs nyereség is
mutatkozik. A polgármester
szerinttehátatörzsházmeg-
hoztaavárteredményeket.
Fontos témája volt a

közgyûlésnek a hulladék-
gazdálkodássalkapcsolatos
napirend. Vanatara Gyula 
kifejtette:kiemeltszempont,
hogyavárosvezetésabékés-
csabaiakszámáraegészsé-
ges, élhetô környezetet biz-
tosítson. Ennek érdekében
zajlikaszennyvízberuházás,
az ivóvízprogram, tesznek
lépéseket a légszennyezés
csökkentésére, s természe-
tesen a hulladék kezelése
is idetartozik. A most meg-
hozott döntés azt szolgálja,
hogy a város a DAREH ke-
retében,mástelepülésekkel
összefogva,alegkorszerûbb
és környezetkímélôbb mó-
don oldja meg a hulladék
kezelését. A tervek szerint
Békéscsabán létesülne egy
feldolgozómû, mely hetven
új munkahelyet is teremtene
városunkban, s az új tech-
nológiával a depóniákban
tároltszemétmennyiségeis
afelérecsökkenne.

GajdácsEmese

Vantara Gyula: Ésszerû 
a gazdálkodás

Vantara Gyula polgármester a közgyûlésen történteket 
értékelve egyebek mellett arról beszélt, hogy az elsô fél-
évi költségvetési adatok szerint jól gazdálkodtak a város 
intézményei, s ezért köszönet illeti a vezetôket.

Önálló hulladékgazdálkodást 
javasolt a Jobbik

LMP: Nincs napirenden 
a kórházak összevonása

MSZP: Elhibázott 
a Diáktanya megszüntetése

Szabóné Kocziha Tünde 
vélekedése szerint, a múze-
um melletti, 70-es években,
szocreál stílusban épült be-
tonhíd nemméltóMunkácsy
nevéhez, így ôk a közgyûlés
ezen döntését nem is támo-
gatták.Ugyanakkorpozitívan
értékelte a képviselô, hogy
az egészségügyi bizottság
javaslatára a közelmúltban
átfogó ellenôrzés indult a
szórakozóhelyeken.Szomorú
eredményt hozott az akció,
ugyanis a próbavásárlások
felénél kiszolgálták szeszes
itallal,illetvedohánytermékkel
a18évenaluliakat.AJobbik
egy másik napirendi pont
kapcsánazt  javasolta,hogy
az önkormányzat tegye té-
rítésmentessé a független
bizottságokelôttivizsgátadi-
ákoknak. Tapasztalataik sze- 
rintugyanistöbbesetbenért
hátrányos megkülönbözte-
tésolyan tanulót, aki nyíltan,
esetlegöltözékével is vállalta
politikainézeteit.

Strifler Attila elsôként a
vagyonkezelôzrt.elsôféléves
gazdálkodását értékelte. Mint

mondta, a kimutatott több-
letbevétel zömét a piac üze-
meltetése hozta, a fennma-
radó22millió forintotpedig,
a képviselô szerint, ésszerû
gazdálkodással, a törzsház
létrehozásanélkülisprodukál-
hattavolnaatársaság.Apo-
litikusazthangsúlyozta,hogy
mindenüzletágnaktörekednie 
kellabevételeknövelésére,hi-
szenazelkövetkezendôévek-
benazadósságtörlesztésmi-
attegyreinkábbszükséglesz
ezekreazösszegekre.
A hulladékgazdálkodás

témakörét érintve Strifler
Attila azon véleményének
adott hangot, miszerint a
városmagaiselvégezhetné
a hulladékszállítást, így a
bevételazönkormányzatnál
maradna.Aközgyûlésenazt
javasolta, hogy a pénzügyi
bizottság vizsgáljameg en-
neklehetôségeit,ámatestü-
let többségeezt leszavazta.
Márpedig23ezerháztartást
érintô szolgáltatásról lenne
szó–hangsúlyoztaaJobbik
képviselôje.

G. E.

Szél BernadettLMP-skép- 
viselô bírósági eljárást indí-
tott, mert a pusztaottlakai
önkormányzattólnemkapott
tájékoztatást a közérdekû
munkával kapcsolatos ada-
tokról. Ezt azért kérte, mert
felmerült annak gyanúja,
hogyahelyipolgármestera
saját földjein dolgoztatta a
közmunkásokat.Gál István 
Elek képviselô arról tájékoz-
tattaasajtót,hogyabíróság
ítéletébenkötelezteahivatalt
azadatokkiadására.
ARéthyPálkórházrólolyan

hírek láttak napvilágot, hogy
összeolvadhat a megyei kór-
házzal. Az egészségügyi
bizottságot tájékoztatta dr. 
Mészáros János, a GYEMSZI
térségi igazgatója,akikijelen-
tette: jelenleg nincs napiren- 
denakétintézményösszevo-
nása. Takács Péter azt tuda-
kolta,hogyezmeddigmarad
így,ámerremárnemkapott
választ,ezértmaradtnémiag-
godalomaképviselôbenésaz
ellenzéktagjaiban–hallhattuk
azLMPsajtótájékoztatóján.

TakácsPéter a követke- 
zôkben arról beszélt, pártja
nem helyesli, hogy felszá-
molják a Diáktanya Közala-
pítványt.Vélekedéseszerint
mûködhetne tovább az új
kulturális központ keretein
belül. Ugyancsak eltér az
LMP-sek véleménye a tes-
tület többségétôl abban a
tekintetben, mely szerint
a közgyûlésen beszámolt
törzsházlétrehozásáraszük-
ségvolt.TakácsPéterhang-
súlyozta: a most kimutatott
nyereséget a város cégei
önállóan iselô tudtákvolna
teremteni, hiszen eddig is
jólgazdálkodtak,atörzsház
létrehozása viszont komoly
költségekkeljárt.
Aköltségvetéselsô félévi

beszámolójáról a képviselô
elmondta, idôarányosan
rendben van a bevételi és
kiadásioldal is,ugyanakkor
arra figyelmeztetett, hogy a
városnakazutóbbiévekben
jelentôsenmegnôttazadós-
ságállománya.

Gajdács

–Anyolcvanasévekvégén,
többekkelegyütt résztvettem 
a Diáktanya ifjúsági informá-
ciós iroda pályázatának a
megírásában.Ennekapályá-
zatnak a bázisán sikerült ki-
alakítaniazintézményt,amely
húszévenkeresztül szolgálta 
a várost. Elhibázott lépés a
közalapítvány megszünteté-
se,afeladatokAgórábainteg-
rálása és az épület vendég-
házzáminôsítése.Méltatlan
azelmúlthúszévtevékenysé-
génekmegszüntetésétegyhi-
ányzóbeszámolóval indokol-
ni–hangsúlyoztaHrabovszki 
György éshozzátette,hogya
Békési Úti Közösségi Házak
Békésiút24.számúépületét
szinténkivonják,annaklakás-
sá alakítását tervezik, így az
intézményelveszítiaztateret,
ahol közösségimunkát lehe-
tettvégezni.Aképviselômeg-
köszöntemindazokmunkáját,
akikahúszévalattbármilyen
módonsegítettékaDiáktanya
mûködését.

Miklós Attila megjegyezte:
nem láttak olyan számítást,

amelybôl kiderülne, hogy
mennyibe kerülmajd aCsa-
bagyöngyeKulturálisKözpont
fenntartása.
–Korábbanavároskilépett

a Délkelet-Alföld Regionális
Hulladékgazdálkodási Rend-
szerlétrehozásátcélzótársu-
lásból,mertnemérvényesült
megfelelôsúllyal.Atöbbiön-
kormányzat belátta, hogy a
hulladékgazdálkodás Békés-
csabanélkülnemlennegaz-
daságosan mûködtethetô,
ezért kérték, gondoljuk át a
döntést, megfontolva azt is,
hogy a korábban tervezettel
ellentétben, bizonyos fejlesz-
tések Békéscsabán valósul-
nának meg, mintegy hetven
új munkahelyet teremtve.
Ilyenahulladékválogatómû,
vagy a depóniák megépíté-
se – mondta Miklós Attila.
AmennyibenaDAREHa so-
ronkövetkezôüléséneszerint
fogadja el a hulladékgazdál-
kodási koncepciót, Békés-
csabavisszalépa társulásba
–mondtaMiklósAttila.

M.E.

A szocialisták szerint a legutóbbi közgyûlés illeszke-
dett az elmúlt pár év üléseinek sorába: érdemi vita most 
sem volt. A napirendi pontok közül a képviselôk fôként a 
Diáktanyával és a hulladékgazdálkodással kapcsolatos 
elôterjesztést emelték ki. 

Egy bírósági döntés és a békéscsabai, valamint a 
gyulai kórház esetleges integrációjának ügye is teríték-
re került az LMP közgyûlést követô sajtótájékoztatóján. 
Gál István Elek és Takács Péter mondta el véleményét az 
egyes döntésekkel kapcsolatban.

Egyebek mellett gyermekvédelmi, hulladékgazdálko-
dási témákat és a törzsház beszámolóját érintô kérdé-
seket boncolgattak a Jobbik képviselôi közgyûlés utáni 
sajtótájékoztatójukon.



Aközgyûlésközel2,9mil-
liárdforinttalcsökkentetteaz
idei költségvetés fôösszegét.
Békéscsaba büdzséjében
átfutó tételként szerepel a
Dr.RéthyPálKórház-Rende- 
lôintézetköltségvetése,azin-
tézményfenntartójaazonban
május1-jétôlazállamlett,en-
nekmegfelelôen a változást
a város költségvetésében is
átvezették.
A közgyûlésen Vantara 

Gyula hangsúlyozta, az ön- 

kormányzat és intézményei
nagy odafigyeléssel, szigo-
rúan gazdálkodnak. Mind-
emellett idén 10,9 milliár-
dot tesznek ki a fejlesztési
kiadások, emellett a város
a meglévô értékeire is oda-
figyel, a felújítási kiadások
meghaladják a 400 milliót.
A polgármester hozzátette:
az intézményekben, uniós
támogatással megvalósuló
programokszintén100milli-
ósnagyságrendûek.

Az idei elsô fél évbeszá-
molójából kiderült, hogy a
bevételek 42,5 százalékban,
a kiadások 41,1 százalék-
ban teljesültek.A fejlesztési,
felújítási feladatok forrásául
fôként az elmúlt idôszakban
kibocsátott kötvény múlt
évben felnemhasználtösz-
szege, a pályázatokonnyert
pénzek,avagyonifejlesztési
célokat szolgáló bevételek,
valamintafejlesztésicélúhi-
telszolgált.

Döntöttek a képviselôk
arról, hogy a Délkelet-Alföld
Regionális Hulladékgazdálko-
dási Rendszer által készített
koncepciótelfogadják.Ennek
részét képezi egy korszerû
hulladékkezelôépítéseis.

Takács Péter kérdéséreel- 
hangzott, mintegy 404 ezer
fôs beszállítói területrôl ér-
kezhet majd a hulladék a
kezelômûbe.Strifler Attila mó- 
dosító indítványában azt kez- 
deményezte, vizsgálják meg
annak lehetôségét, hogymi-
ként tudná a város önállóan
megoldani a hulladékgaz-
dálkodás problémáit. Ezt az
indítványt a többség elve-
tette. Vantara Gyula polgár-
mester azt hangsúlyozta: a
döntésnél azt is figyelembe
kellvenni,hogyavároslakók
számára egészséges, élhetô
környezetetbiztosítsanak.En- 

nekérdekébenelindultazivó- 
vízminôség-javítóprogram,lé- 
pések történtek a légszen-
nyezés-mérséklésre, zajlik a 
szennyvízprojekt,samegfele- 
lôéskörnyezetvédelmiszem- 
pontbólisminôségihulladék- 
kezelés is idetartozik, amit

bizonyos nagyságrend alatt 
nemlehethatékonyanmûköd- 
tetni.Dr.FerencziAttilaszerint 
azsemelhanyagolhatótény,
hogy új munkahelyeket te-
remthetnekavárosban,sa11-
12milliárdosberuházásnagy
többségeisittvalósulmeg.

Beváltotta a hozzá fûzött
reményeketazideiévelején
létrehozotttörzsházkonszern
– derült ki a közgyûlésen, a
Békéscsabai Vagyonkezelô
Zrt. elsô féléves beszámo-
lójából. Kozma János vezér-
igazgató szóbeli kiegészíté-
sében is elhangzott, hogy
a sikeres gazdálkodásnak
köszönhetôen 80 millió fo-
rint (plusz áfa) többletet
tudnak a városi költségve-
tésbe befizetni. A beszámo-
lót elôzetesen a felügyelô- 
bizottság és közgyûlés gaz-
dasági-pénzügyi bizottsága
iselfogadásrajavasolta.Mint
elhangzott, a törzsházmeg-

alakulásakor a célok között
szerepelt egyebek mellett,
hogyjavítsanakazidetartozó
egységek gazdálkodásán,
növeljékahasznot,ugyanak-
kor jobban, hatékonyabban
mûködjönatulajdonosikont-
rol. Kozma János elmondta,
az ellenôrzés meghozta az
eredményeket.

Strifler Attila hozzászólásá-
banazonvéleményénekadott
hangot,hogyatöbbletbevé-
tel a piac üzemeltetésébôl
folyt be, nem a sikeres te-
vékenységnek köszönhetô.
Kozma János erre reagálva
elmondta: a nyereségbôl
58 millió forint valóban a

piacüzemeltetésbôl folyt be,
áma további22millió teljes
egészébenajógazdálkodás
eredménye.

Dr. Ferenczi Attila, a gaz-
dasági bizottság elnöke zá-
ráskéntkijelentette:akezdeti
félelmekellenérebebizonyo-
sodott:atörzsházlétrehozá-
sajódöntésvolt.Aszervezet
nagyonnagyterületetfogösz-
sze,deezenkeresztülplusz-
beruházásokat is meg tud
valósítaniaváros,sôt,avál-
lalkozók munkahelyteremtô
pályázataitisatörzsházgon-
dozta.17vállalkozás22mun-
kahelyrepályázott,ebbôl20-
attámogattak.
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A városvezetés szerint a törzsház beváltotta a hozzá fûzött reményeket

Többen elismerésüket fejezték ki az eddigi munkáért

Dr. Ferenczi: A hulladékkezelô munkahelyeket is teremthet

Jól teljesít a törzsházkonszern
Hatékony gazdálkodással, nyereségesen mûködik

Csökkent a költségvetés

Korszerû hulladékkezelô
Újabb lépés a CsabaPark 

megvalósulása felé
Második fordulójához ér- 

kezett a „Békéscsaba Csa- 
baPark Hagyomány és
Gasztronómia"címûkiemelt
projekt. A közgyûlésen a
képviselô-testület többsége
megszavazta, hogy a szak-
emberekbenyújtsáka rész-
letes pályázati dokumentá-
ciót.
Mintazazelôterjesztésbôl

kiderült, a tervek szerint az
ideérkezô vendégeknek le- 
hetôségük lesz arra, hogy
interaktív programokon ke-
resztül átéljék a hagyomá-
nyos,csabaidisznótorokés
a húsfeldolgozás folyama-
tát. Egy múzeumi részben
a kolbászkészítés történetét
ismerhetikmega látogatók,
de megkóstolhatják és vá-
sárolhatnak is a városunk 
jelképévé lett, jófajta hús- 
készítménybôl.

A pályázat összköltsége 
1 milliárd 60 millió forint. A
kivitelezés a tervek szerint
2013. második negyedév-
ében kezdôdhet, és egy év
alattfejezôdikbe.Alátogatók
így 2014. év közepén vehet-
nékbirtokbaalétesítményt.
A napirend kapcsán Ta-

kács Péter aközgyûlésenazt
kérdezte,szükségvan-eegy
újabb fesztiválcsarnokra,
hiszen a repülôtéri beruhá-
zást, egyexpo-csarnokot is
a napokban adták át.Hanó 
Miklós alpolgármester erre
reagálva kifejtette, szükség
vanacsarnokra,demellette
sátras elhelyezést is nyújta-
nakmajd a vásározók, kiál-
lítókszámára.Mintmegtud-
tuk, a CsabaPark területén
azerdôtakarításamármeg-
történt, felépült a domb és
készülatóis.

Munkácsyról 
nevezték el a hidat

A közgyûlésen döntés
született arról, hogy a Bé-
kés Megyei Múzeumi Igaz-
gatóság javaslata alapján a
jövôben Munkácsy Mihály
hídkénthívjukmajdazÉlôvíz-
csatornán,amúzeummellett
átívelôhidat.
Egyvárosunkbanmais is-

mertanekdotaszerint,avilág-
híressélettfestôbékéscsabai

inasévei alatt ezen a helyen
találkozottegyszámáraked-
ves kislánnyal.Mintmegtud-
tuk,ezaromantikustörténet,
s nem csupán a múzeum
közelsége adta az ötletet a
névadóknakarra,hogyMun-
kácsy Mihályról nevezzék el
a hidat. (Munkácsy szerelmi 
történetérôl következô lapszá-
munkban olvashatnak.)

Megszûnik a Diáktanya 
Közalapítvány

Szántó Tamást 
kitüntetik

Új taxiállomás

Fogorvosváltás

Hivatali 
hivatásetika

Kiss Tibor elmondta,hogy
a közalapítvány az elmúlt
évrôl,többszörikérésellené- 
resemadottbeközhasznúsá-
gijelentést,akipedigeztnem
teszimeg,nempályázhatés
nem kaphat semmilyen tá-
mogatást.Szabóné Kocziha 
Tünde megjegyezte, hogy
az Agóra-beruházás kezde-
teóta féltették a kis szellemi
mûhelyeket. Takács Péter 
hozzátette,hogyaPatentésa
Diáktanyaévekótamûködött,
egymás munkáját kiegészít-
ve.Hrabovszki György  hang-
súlyozta: hibás döntésnek
tartja a közalapítvány meg-

szüntetését, a tevékenység
integrálásátésazépületven-
dégházként történô további
mûködtetését.Vantara Gyula 
leszögezte:azintegrációvala
tevékenységek folytatódnak,
aszellemimûhelyekáltalkép-
viselt értékekmegmaradnak.
Herczeg Tamás hozzátette:
sok éve zajlanak egyezteté-
sekaközalapítványésaPa-
tentdiákirodaközött,amelya
továbbiakban is a fiatalokért
dolgozikmajd.Végül többen
elismerésüket és köszöne-
tüket fejezték ki a Diáktanya
munkatársainak eddigi tevé-
kenységéért.

A közgyûlés döntött a Diáktanya Közalapítvány meg- 
szüntetésérôl azzal az indokkal, hogy a közalapítvány által 
megfogalmazott feladatokat ma elsôsorban a Patent Diák-
iroda révén biztosítják, az Agóra-beruházáshoz kapcsoló-
dó intézményracionalizálás miatt pedig a Diáktanya Kini-
zsi utcai épületét kivonják a közmûvelôdési ágazatból. 

AKiválóSzociálisMunká-
ért kitüntetést a közgyûlés
Szántó Tamásnak, az AUT-
PONT Autista Gyermekekért
és Fiatalokért Alapítvány
elnökének ítélte oda, aki az
elismerés indoklása szerint
kiemelkedôen magas szín-
vonalon végzi munkáját. Az
országos szinten is elismert
szakember olyan szociális
szolgáltatásokathozott létre,
mint a fogyatékosok nappa-
li ellátása, foglalkoztatása.
Szántó Tamás példaértékû,
innovatív munkája határon
belül és kívül is öregbíti Bé-
késcsabahírnevét.Akitünte-
téstaszociálismunkanapján
vehetiát.

A belváros felújítása és a
SzentIstvántérlezárásamiatt
a taxiállomásnak isújhelyet
kellett találni. A taxi-társasá-
gokkal történt egyeztetések
eredményeként  több hely-
szín vetôdött fel, ezek közül
végül kettôt választottak ki.
A belváros-rehabilitáció elsô
ütemének keretében az Irá-
nyi utca Univerzál Áruház
elôtti szakaszán kiépült par-
kolóhelyeken várhatják az
utasokat a taxisok. Második
ütemben további várako-
zóhelyeket biztosítanak az
Andrássyút20.számúépü-
let elôtt, amennyiben ez a
lakókatnemzavarja.Hapa-
nasszalélnek,azUalakúhoz
kerülhetátataxiállomás.

A Kolozsvári utcai, 10-es
számú területi ellátási köte-
lezettséggel mûködô fog-
orvosi körzet praxisjogának
jogosultja, dr. Kémenes Zol-
tán fogorvos az önkormány-
zatnál bejelentette, hogy a
praxisjogát dr. Erhard Niko-
lett fogorvosnak át kívánja
adni.Aközgyûlésapraxisjog
elidegenítéséhez hozzájá-
rult, így november 1-jétôl a
doktornô várja a betegeket
a Kolozsvári utcai fogorvosi
rendelôben.

A polgármesteri hivatal 
köztisztviselôi részére a köz- 
gyûléshatározzamegahiva-
tásetikai alapelvek részletes
tartalmát.Ahivatalidolgozók-
kal szemben elvárás például
a hûség és elkötelezettség,
a nemzeti érdekek elônyben
részesítése,azigazságosság
ésméltányosság.

Az oldalt írta és összeál-
lította: Mikóczy Erika és
GajdácsEmese
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Az ünnepséget a régi és
az új kollégák, szülôk mel-
lett megtisztelte jelenlétével
Hanó Miklós alpolgármes-
ter, Perényiné Czirbolya Edit
óvodákért felelôs fômunka-
társ,Varga Tamás,aközmû-
velôdésicsoportvezetôjeés
Kovács Erzsébet, a cigány
önkormányzat elnöke. Galló 
Katalin, az intézmény igaz-
gatója beszédében ismer-
tetteazóvodatörténetét.Az
intézmény 1962. november
19-én nyitotta meg kapuit
Vándor Andrásné vezetésé-
vel, aki vezetô óvónôként
harminc évig irányította az
óvodát. Nevéhez fûzôdik az

intézménynevelésiprogram-
jának korszerûsítése a tör-
vényi elôírásoknak, jogsza-
bályoknakmegfelelôen,ésa
szlovák nemzetiségi hagyo-
mányokápolása.Agyermek-
létszámnövekedésével1974-
benmárnégycsoportosvolt
azintézmény,majd1989-ben
visszaállt a háromcsoportos
szerkezet.2002-benaSzent
László Utcai Általános Isko-
lába integrálódott a Hajnal,
majd a Lenkey utcai óvoda.
Az utóbbi intézményben ta-
valy júniusban emlékeztek
megazóvodafennállásának
80. évfordulójáról. Vándor
Andrásné nyugállományba

vonulásáig, 1992-ig vezet-
te az óvodát, ôt Kovácsné 
Mikoly Anna követte.
Azünnepségenakisovi-

sok a Brémai muzsikusokat
mesélték el, egy volt ovis,
Kovács Barbara partnerével
társastánctudásából adott
ízelítôt, és Hajnal Viktort is 
több oldaláról ismerhettük
meg,ôésbarátaiasalsarej-
telemibeavattákbeaközön-
séget.Afélévszázadosszü-
letésnapról természetesen
nemhiányozhatottatortaés
a kiállítás sem, Kádár Ferkó 
retró fotószínházából pedig
a régi és az új kollégák, a
meghívottvendégekvihettek
hazaegy-egyfényképet.
AmeglepetésvendégMe-

zô Misi,aMagnaCumLaude
énekese volt, aki polgári
szolgálatánakutolsókéthó-
napjáttöltötteebbenazóvo-
dában.Avendégeketmegis
táncoltattákafellépôk,ajubi-
leumfergetegesössztánccal
zárult.

VándorAndrea
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Október 12–13-án Ôszi di-
vatnapokésAkciókéjszakái
a Csaba Center Bevásárló-
ésSzórakoztatóközpontban
Október 12 – november 7.
közöttKériGáspár–TóthPé-
terképzômûvészekkiállítása
aJankaygalériában
Október12. –2013. febru-
ár 19.közöttKovácsMargit
mûhelyében címmel kiállí-
tás aMunkácsyMihályMú-
zeumban
Október 13-án Kölyökszi-
get – családi délelôtt az
AndrássyÚtiTársaskörben
Október13-ánJótékonysá-
gi bál a Jaminai Közösségi
Házban
Október 15-én a Haán La-
josSzabadegyetemFöldraj-
zi Tagozatának elôadása a
TIT,KörösökVidékeEgyesü-
letszékházában
Október 17-én VIP (Váro-
siIfjúságiParlament)azAnd-
rássyÚtiTársaskörben
Október 18-án a Magyar
festészetnapjaaMunkácsy
Emlékházban
Október 19-én 19.30-tól
Randy Marsh Fusion Pro-
ject Klubkoncert a Fegyve-
resErôkKlubjában

Programajánló

Öt tipp
öt pizzáért
A SPEED BURGER ÉS

PIZZÉRIAésaCsabaiMérleg
közösjátékánhetenteegyol-
vasónkegyegészhétreszó-
ló ebédmeghívást nyerhet
tôlünk. Keresse „Hol készült
a kép?” játékunkat a www.
csabaimerleg.hu oldalon!
Hétfônként sorsolunk, eddig
mindennyertesünkelégedett
voltanyereménnyel.Játsszon
velünkÖnis,hogynyerjen!

AGYAGOZÁS,FAZEKASSÁG
Szeretettel várjuk a népi fazekasság iránt érdeklôdôket, a fazekasmesterség
alapfogásainakelsajátításáratörekvôket,legyenekbárgyerekek,fiatalokvagy
örökifjak.
SzakkörvezetôRózsa Ibolya.
HelyszínaMeseház(Békéscsaba,Békésiút17.)keddenként16–18óráig.
Részvételidíj:500Ft/alkalom.

ÔSZIKÉZMÛVESJÁTSZÓHÁZAMESEHÁZBAN
Óvodaiésiskoláscsoportokszámára,akiállításokmegtekintéséntúl,azaktu-
álisnépszokásokhozkapcsolódókézmûves-foglalkozás igényelhetô.Elôzetes
egyeztetés, bejelentkezés a 66/326-370 telefonszámon vagy a mesehaz@
mesehaz.hue-mailcímen.

KIÁLLÍTÁS
2012.október19.–november7-éigahagyományoscsabaidisznótoreszközeibôl,
tárgyaibólláthatókiállításaNemzetiségiKlubházban(Békéscsaba,Békésiút15.)

CSOPORTJAINK:
Szlovákklubhétfônként13órától,• Ancsin Pálné vezetésével.
MindenkiNéptánciskolája–kezdôcsoporthétfô18órától,• Pintér Tibor veze-
tésével.
Népdalkörkeddenként18órától,• János Hajnalka vezetésével.
CsabaNemzetiségiNéptáncegyüttespróbájakedd,péntek18órától,• Pintér 
Tibor vezetésével.
Nyugdíjasklubmindenhónaputolsó keddjén14órától,• Ölyüs Imréné veze-
tésével.
AIKIDOgyermekcsoportmindenszerdánésszombaton,• Balázs Sándor ve-
zetésével.
MindenkiNéptánciskolája–középhaladócsoportszerdánként18órától,• Pin-
tér Tibor vezetésével.
Szlováknyelvi társalgásiklubcsütörtökönként9órától,• Lipták Zsolt vezeté-
sével.
AlkotóFiatalokMûhelyecsütörtökönként17órától,• Novák Attila vezetésével.
Reikiklubmindencsütörtökön18órától,• Leszkó Imre vezetésével.
MindenkiNéptánciskolája–haladócsoportcsütörtökönként18órától,• Pintér 
Tibor vezetésével.
Szlováknyelvi klub – kezdôcsoportpéntekenként 16.30órától• Lipták Zsolt 
vezetésével.
VárosiBélyeggyûjtôKörmindenmásodikvasárnap9órától,• dr. Szalay Tibor 
vezetésével.

Bôvebbfelvilágosítása66/326-370telefonszámonmunkatársainktól.

MÚZEUMOKÔSZIFESZTIVÁLJA
„MÚZEUMOKAVÁLTOZÓVILÁGBAN
–ÚJKIHÍVÁSOK,ÚJINSPIRÁCIÓK”
Helyszín:MunkácsyEmlékház
Október18-án11órakor
Évszakváltás–változásamúzeumban–
„ÚjutakonMunkácsynyomában”
Amagyarfestészetnapjánrendhagyókiállítás-megnyitóéstalálkozás
Szombathy Bálint Munkácsy-díjasfestômûvésszel.

Október28–29.9.00–22.00
SCHERZOXVII.AMATÔRMUSICALSZÍNPADOKFESZTIVÁLJA
Helyszín:BékéscsabaiJókaiSzínház
2012.október28.22.00KaraokeésDJPartyazAndrássyÚtiTársas-
körben
Abelépésdíjtalan,részletesprogramawww.ifihaz.hu-ntalálható.

Október26–27.SULINK2012
Helyszín:AndrássyÚtiTársaskör
Kétnapos ifjúságiesemény,melynek fôbbprogramjai között 10 fiatal
csapatjátékosversengéseszerepel,deaprogrammindkétnapjátzáró
élôkoncerteksemmaradnakel.
Részletesprogramawww.ifihaz.huoldalon.

2012.november4.14órától
43.OrszágosTársastáncBajnokság
B,A,Sfelnôttésseniorkorosztály,standardéslatin-amerikaitáncok.
Helyszín:SzentIstvánEgyetemSportcsarnoka
Jegyárusításoktóber15-étôlazAndrássyÚtiTársaskörbenésaTour-
informirodában.
Felnôttjegy1700Ft,nyugdíjas-ésgyermekjegy(10éveskorig)1000Ft.
Táncparkett melletti asztalos jegy 2500 Ft-os áron kizárólag az
AndrássyÚtiTársaskörbenvásárolható!
Továbbiinformáció:06-66/527-920,tarsastanc@ifihaz.hu
Ha jutalom belépôt szeretne a bajnokságra, keresse a rendezvény-
nyel kapcsolatos kvíz kérdéseit awww.ifihaz.hu oldalon, vagy a Bé-
késcsabaiKulturálisKözpontFacebookoldalán(www.facebook.com/
CsabaGyongyeKulturalisKozpont)!Válaszaikatoktóber24-éigvárjuk!

Ötvenéves a Hajnal utcai óvoda 
Torta, Mezô Misi és Kádár Ferkó a szülinapon

A Szent László Utcai Általános Iskola Hajnal Utcai Óvodá-
ja fennállásának ötvenedik évfordulóját ünnepelte a közel-
múltban. Kiss Tibor alpolgármester ünnepi köszöntôjében 
az óvodapedagógusok felelôsségérôl, a kisgyermekek 
szocializációjában betöltött szerepérôl szólt, miközben 
azt is elmondta, hogy az óvodák jelentôsége még inkább 
megnô a jövôben, hiszen 2014-tôl kötelezô lesz a gyer-
mekek óvodáztatása. A szülôk egyik legnehezebb és 
legfelelôsségteljesebb döntése az óvodaválasztás, mert 
mérhetetlen bizalmat feltételez.

A mostani és a korábbi ovisok is kedves mûsorral készültek a jubileumra

H I r D E T M É N Y

BékéscsabaMegyeiJogúVárosÖnkormányzataárveré-
senkívánjaértékesíteniakövetkezôingatlanát:
Békéscsabán, a Balassa utca mellett található 6147/12

hrsz.-ú,4000m2 területû,kivettbeépítetlen területmûvelési
ágúingatlanból3000m2területû,a6147/13hrsz.-úkivettcsa-
tornamegjelölésûingatlannalhatárosingatlanrész1/1-edtu-
lajdonihányadát.
Területösszesen:telekalakítástkövetôen3000m2

Kikiáltásiár:Bruttó4445Ft/m2,azazbruttónégyezer-négy-
száznegyvenötforint/m2.
Ahirdetésrészletesszövegeavárosinterneteshonlapján

(www.bekescsaba.hu) a Városháza/Polgármesteri Hivatal/
Felhívások, hirdetmények/egyébhirdetmények elérési útvo-
nalontalálható,valamintazBékéscsabaMegyeiJogúVáros
PolgármesteriHivatalánakhirdetôtáblájánmegtekinthetô.

Qr-kód a Mérlegben
Címlapunkon is láthatjákezta furcsakisábrát,

amelyawww.csabaimerleg.hukétdimenziósvonal-
kódja,azazQR-kódja(QuickResponse,azazgyors
válasz).AQR-kódotajapánDensoWavecégfej-
lesztetteki1994-ben.Akódota legtöbbokostelefonképes
értelmezniamegfelelôalkalmazásletöltésével.Csaktartsák
amobilkamerájátavonalkódfölé,éshaatelefonnaksikerült
beolvasniaakódot,aképernyônláthatóleszazeredmény,a
miesetünkbenbehívjaawww.csabaimerleg.huweboldalt.

Jelentkezzentanfolyamainkra
mégazOKJ-változásokelôtt!

• Bérügyintézô
(kezdés:10.31.)

• Társadalombiztosítási
ésbérügyiszakelôadó
(10.31.)

• Társadalombiztosítási
ügyintézô(10.31.)

• Pénzügyi-számviteli
ügyintézô(10.24.)

• Mérlegképeskönyvelô
(10.15.)

• Adótanácsadó
(11.02.)

• Államháztartásimérleg-
képeskönyvelô
(11.02.)

• Munkavédelmi
technikus(10.19.)

bekescsaba@perfekt.hu
PerfektZrt.,Békéscsaba,Kinizsiu.5.

Infóvonal:(66)52-00-72

www.perfekt.hu/bekes
www.facebook.com/PerfektKepzes

Reök István ügyvéd, csa-
baibirtokostiszteletéreavat-
tak emléktáblát a napokban
a városháza árkádsorán.
A táblát dr. Jároli József, a 
Békéscsabai Városvédô és
VárosszépítôEgyesületelnö-
keésKiss Tibor alpolgármes-
terlepleztele.
Dr. Jároli József avatóbe-

szédében elmondta, hogy
Reökrésztvettaforradalom-
ban, a radikálisok körének
tagja, majd jegyzôje lett, az
1848–’49-es szabadságharc
idejealattakereskedelmimi-
nisztériumbanvolttitkár.1850
áprilisában Békéscsabára

jött,GerendásonésCsabán
gazdálkodott, és magához
vetteunokaöccsét, azárván
maradt Munkácsy Mihályt.
A városi képviselô-testület
tagjaként aktívan részt vett
a közéletben, a városháza
tanácstermében beszédek-
ben vázolta városfejlesztési
elképzeléseit. Beszédeit a
hazaszeretethatottaát.
1877-ben,négyésféléves,

Aba nevû gyermeke halála
utánöngyilkos lett.Tevékeny
életétéstragikussorsátmos-
tantólemléktáblaôrziavá-
rosházaárkádsorán.

M.E.

reök-emléktábla



AközgyûlésaBékéscsa-
ba Ifjúságáért kitüntetést
idénLustyik Istvánnak, a Ke-
ményGitárklubvezetôjének
ítélte oda, amelyet a kitün-
tetett a Garabonciás napok
zárórendezvényén, a sport-
csarnokban vehetett át.
Békéscsaba Megyei Jogú
Város Közgyûlésének El- 
ismerése kitüntetésben ré-
szesültBogár Éva,azEgész-
ségügyi Alapellátási Intéz-
mény vezetôje és Mikóczy 

Erika,aCsabaiMérlegmeg-
bízottfelelôsszerkesztôje.
Lustyik István az Orszá- 

gos Szórakoztatózenei Köz-
pontban gitárból, szinte-
tizátorból és énekbôl szer-
zett mûködési engedélyt.
Hangképzést, zeneelméletet
tanult, megalakította az Al-
legro zenekart, és 1980-tól
huszonhatévenátvoltaBar-
tókBélaVegyesKartagja.A
Kemény Gábor szakközép-
iskolában dolgozik portás-

ként, de tevékenysége jóval
túlmutat ezen: az intézmény
ünnepségeinek szervezôje,
mûsorainakszerkesztôje.Irá-
nyításávalhétévemûködika
KeményGitárklub, amelyez
idôalattnagysikereketértel,
és közel háromszáz fellépé-
senvantúl.
Bogár Éva 1980 óta dol-

gozikazEgészségügyiAlap-
ellátási Intézményben. Fo-
lyamatosan képezi magát,
csecsemô- és gyermekgon-
dozói szakképesítése mel-
lett bölcsôdei szakgondozó,
óvodapedagógus, szociális
képzésben tereptanárésne-
veléstudomány szakos böl-
csész. A szakma egyre ma-
gasabbszintreemelése,azúj
ismeretek alkalmazására tett
erôfeszítései példa értékûek.
Kiemelkedô munkabírása
mögöttamunkaszeretete,az
elkötelezettség,amunkairán-
tialázathúzódikmeg,amely
család-,gyermek-,embersze-
retetenalapul.

MikóczyErikaaHetiMér-
leg1991-esindulásautánpár
hónappal kezdett írni az új-
ságba,majd1992-benkerült
a laphoz. Az adminisztratív
teendôktôl az újságírói fel-
adatokon át a hirdetésszer-
vezésig,azolvasószerkesztôi
és a szerkesztôi feladatokig
minden területen dolgozott,
jelenleg megbízott felelôs
szerkesztôje a Csabai Mér-
legnek.

Lustyik István
Polgármesterek egymás közt

5Csabai Mérleg

Z.srácszerencsésember.
Ahhozképest,hogypanelban
nôttfel,szüleiszabadelvûne-
veltetésének köszönhetôen,
gyermekkorában egyszerre
akár négy különbözô állatot
istarthatottaharmadikeme-
letilakásukban.
A csapat legnagyobb

kiterjedésû alakja Wagner
Jenônevûfejvolt,akimacs-
ka létére sosembántotta az
aranyhörcsögöket, a díszha-
lakat ésapapagájt.Wagner
Úr minden bizonnyal pösze
volt.
A nyolcvanas évek köze-

pénZ.sráccsaládjaegykis
csákóvalbôvült, ígya lakást
egyújra,ôpedigWagneréket
csajokracserélte. (Miközben
egyre többkétlábúvettekö-
rül.)
Szüleinemsokkalkésôbb,

a településszéli erdôségben
terebélyesedô hobbiplaccon
vásároltak egy kis nyaralót.
Ahétvégenkéntizöldminden
városi kockulást fölülírt. Rá-
adásulvelükszemben,azút
túloldalánpompázottaderék
fafaragó Rodgó bácsi há-
zacskájais.Idôveladerékúr
Z.srácszellemimesterelett.
DeegyszercsakRodgóbácsi
fáradtan egy mozgólépcsôn
fölballagottafelhôkközé.
Nem sokkal késôbb le- 

dúrták a fafaragó házát, és

egyharsány,zöldes-rózsa- 
színes kalyibát húztakma-
gányosGlórianénistôlahe-
lyébe. Egyszer csak Glória
néni megfejtette: egyedüllé- 
tét csak a környék viharvert
állatkáival orvosolhatja. Így
néhányedénytazúttúlolda- 
lára, Z. srácékkal szembeni
házelétoltfurfangosan,ami
légvonalban sokkal mesz-
szebb esett hozzá,mint hô- 
sünkhöz.
Atálkákhoznappalakive-

tettek sosem merészkedtek
közel, így a tej megalvadt,
a csontokról útnak indult a
velô. Szép volt. Az ikszedik
tálalásutánZ.srácagyfárad-
tankijelentette:„Kedvesállat-
barát embertársunk, kérjük,
koccoldasajátportádeléaz
állatfarmot!”.Megtette.
Glórianéniakövetkezôhé-

tenZ.srácanyjánakmegem-
lítette,hogyfeljelentiafiát…

SuchTamás

Állatok közt nôtt fel

Jegyzet

Lustyik István, Bogár Éva 
és Mikóczy Erika kapott elismerést

Jövôre változnak 
a Garabonciás napok

– Két lányom van, a na-
gyobbik születéséig hátrá-
nyoshelyzetûésveszélyezte-
tett gyerekekkel foglalkoztam
pedagógusként,ezutáncsa-
ládanyavoltam,akineveltea
gyerekeketéssegítetteafér-
jétavállalkozásában.Azoka
folyamatok, amelyeket saját
életünkön keresztül éreztünk,
és az országban is tapasz-
taltunk,arrakésztettek,hogy
próbáljaktennivalamit.

– Ezért lépett a politika 
színterére? 
– Nem tartom magam

politikusnak,demaMagyar-
országon olyan az alkotmá-
nyosrend,hogyazemberek
képviseletecsakpártpolitikai
szintenoldhatómeg.AJob-
bik alapelveivel egyetértek,
ezértcsatlakoztamapárthoz.

Fontosnaktartom,hogy
komoly autonómiánk
van helyben, a Jobbik
vezetéseazalapértéke-
kentúlnemszólbelea
munkánkba.

–  Az egészségügyi, 
szociális és lakásügyi 
bizottságban és a köz- 
gyûlésben mire helyezi a 
fô hangsúlyt? 
– Fájdalmunkra nem 

tudtuk keresztülvinni, 
hogykét fôalkothasson
frakciót, így Békéscsa-
bánmacsakaFidesz-
nek van elôterjesztési
joga. Szerettünk volna
például a földvéde-
lem érdekében elô- 
terjesztéssel élni, hogy
avárosiföldeketneve-
hessékmeg a külföldi-
ek. A bizottságunkban
segélyekrôl, szociális laká-
sokról, emberek segítésérôl
döntünk,ésúgyérzem,hogy
ez–párthovatartozástólfüg-
getlenül – mindnyájunknak
fontos. Képviselôi munkám
egyik legnagyobb sikerének
tartom,hogya18évalattiak
védelmében komoly lépése-
kettettünk.Amegelôzés,az
ifjúságvédelem jól mûködik,
emellett sûrûbbek a hatósá-
gi ellenôrzések. Nem sze-
retnénk megtiltani a fiatalok
szórakozását, csak szeret-

nénkôketmegvédeniarájuk
leselkedôveszélyektôl.

– Békéscsaba határában 
egy ideje ott áll a rovásírásos 
helységnévtábla, mi az, ami 
még a Jobbikhoz fûzôdik? 
– Korábban a szervezé-

sünkbenzajlottBékéscsabán
az Attila Király Népfôiskola,
amelyamagyarôstörténettel,
az elhallgatott magyar írók,
költôk munkásságával is-
mertette meg a hallgatókat,
de voltak a Szent Korona-
tannal és nemzeti jelképe-
inkkel foglalkozó elôadások

is. A népfôiskola után
indítottuk be a Jobbik
Nemzeti Kávézót, ami
eleinte aktuálpolitikai kér- 
désekkel foglalkozott,
mert a média elhallgat-
ja a Jobbik véleményét.
Zömmel országgyûlési
képviselôkethívtunkmeg, 
de itt voltpéldáulKásler 
Árpád is,akiabankiadó-
sokonsegít.Mostváltoz-
tatunkatematikán,olyan
nemzeti elôadókat hí-
vunk,akikegy-egyszak-
területhitelesképviselôi.

– Ritka, hogy egy párt-
szervezet helyi elnöke nô. 
Önt mégis megválasztot-
ták. 
– A nôknek nehéz a

politika színterén lépést
tartani az erôsebb nem-
mel, pedig sokan nem

arravágynak,hogya férfiak
az asztalra csapva képvisel-
jék az érdekeiket, hanem
arra, hogy meghallgassák,
megértsékôket,errepediga
nôk alkalmasabbak. Fontos
számomra,hogynôvagyok,
hogy családanya vagyok,
és fontos, hogy próbáljam
minél jobbá tennia rászoru-
ló,hányattatottsorsúembe-
rekéletét.Ezendolgozoma
Jobbikban és a képviselô-
testületbenis.

MikóczyErika

Szabóné Kocziha Tünde 
tôsgyökeres békéscsabai, 
és két éve önkormányzati 
képviselô. Nem tartja ma-
gát politikusnak, sokkal 
inkább egy olyan nônek, 
elsôsorban olyan család-
anyának, aki a hagyomá-
nyos értékek továbbvite-
léért, a nehezebb sorsú 
emberekért szeretne tenni. 
Az értékrendjéhez legkö-
zelebb álló Jobbikban je-
lenleg a békéscsabai szer-
vezet elnöke. 

K É P V I S E L ô I  S a r O K
Szabóné Kocziha Tünde: Fontosak a hagyományos értékek

Bogár Éva és Mikóczy Erika a polgármestertôl vette át 
az elismerést

A fáklyás felvonulás el-
maradt és a Baross utcai
GarbonCitysemépültmeg
ebben az évben a belváros
felújítása miatt, de a Korzó
téren szinte folyamatos volt
a kampány. A mûvészeti
kategóriájú versenyekkel
indultak a Garabonciás na-
pok,majdjöttaközépiskolai
sportparádéésanagymeg-
mérettetés a sportcsarnok-
ban.Hatintézménystábjaés
jelöltjeindult,Árgyelán Olivér 
(Szent-Györgyi,SzegyArmy),
Bálint István (BéKSZIZwack,
Olimpista),Csizmadia Szonja 
(Vásárhelyi, Mese Habbal),
Dézsi Áron (Andrássy gim-
názium, Crossfolks), Kutyej 
Dániel (Evangélikusgimnázi-

um,TheBEGApple)ésSzász 
Milán (Közgé,TengerAce).
A diákpolgármester eb-

ben az évben Szász Milán
lett, aki alpolgármesterei,
Csizmadia Szonja ésDézsi
Áron társaságában vette
át a város kulcsát Vantara 
Gyula polgármestertôl. Mint 
azt Fodor József szervezôtôl
megtudtuk, jövôre diákmû- 
vészeti és sportolimpiává
alakul a Garabonciás na-
pok,újhelyszínkéntaCsa-
bagyöngye Kulturális Köz-
ponttal és a Szent István
térrel, a diákpolgármester-
választás pedig nem ver-
sennyel, hanem választás-
salzárulmajd.

M.E.

Húszéves a Garabonciás napok, amely idén még nagy-
jából a hagyományok szerint zajlott, jövôre azonban szinte 
teljesen megújul. A belváros felújítása a tervekhez képest 
már most változtatásokra késztette a szervezôket, de az 
induló hat diákpolgármester-jelölt így is nagyot alakított.

AKCIÓAKCIÓAKCIÓAKCIÓAKCIÓAKCIÓ

a CSaBaI arCOK
címûhelytörténetikönyvmostakciósáron–elárusítóhely-
tôlfüggôen–1500–2000Ft/dbáronkaphatóBékéscsa-
bán
• azAntikváriumban(Szabadságtér1–3.),
• azEurópaKönyvesboltban(Lutheru.10),
• aMunkácsyEmlékházban(Gyulaiút5.)és
• aJankayGalériában(CsabaCenterIII.emelet).



6 Csabai Mérleg

Társaságoknak, vállalko-
zásoknak és magánszemé-
lyeknek is kivételesen elô-
nyöslehetôségeketkínálunk
hirdetményeiknyomtatottés
on-linemegjelentetésére.
A 2012 októberében 21

éves Csabai Mérlegbôl, a
város legnagyobb példány-
számú, valóban helyi érté-
keket és hagyományokat
hordozó közéleti lapjából
kéthetente 28000 pél-
dány kerül ingyenesen a
békéscsabai vállalkozások
és háztartások postaládá-
jába. A Csabai Mérleg már
több mint egy éve a www.
csabaimerleg.hu városi hír-
portálmûködtetésévela fel-

használók még szélesebb
köréhez eljutva folytatja köz-
életi küldetését, miközben
még modernebb, a XXI.
századelvárásainakismeg-
felelô, gyors és rugalmas
on-line hirdetési felületeivel
is partnereinek rendelkezé-
séreáll.

Nyomtatott 
hirdetési árak
Az ártáblázatban közölt

árak a hirdetési felület net-
tó árát jelentik. PR-anyagok
megrendelésekor (szükség
esetén) ingyenesen biztosí-
tunkfotóstésújságírót.

Megrendelés
A hirdetéseket minden

esetben írásos megren-
delés alapján tudjuk meg-
jelentetni. Kérjük, hogy a
megrendelôlapokon tüntes-
sék fel a megrendelô pon-
tos nevét, címét, a lefog-
lalt hirdetési felülete(ke)t,
a megjelenési dátumo(ka)t
ésa fizetésmódját.Ameg-
rendelés érkezhet postai
úton, e-mailben vagy a
szerkesztôségben átvehetô,
illetveawww.csabaimerleg.hu
oldalonletölthetômegrende-
lôlapunkon.

Lapzárta
Ahirdetéseketkérjükaterve-
zett megjelenést megelôzô
hétcsütörtökéndéli12óráig
eljuttatniaszerkesztôségbe.

Nyomtatott hirdetési ked-
vezmények:
•5 alkalmas megjelenés
esetén....................... 10%

•10 alkalmas megjelenés
esetén .......................15%

•15 alkalmas megjelenés
esetén .......................20%

•Évesmegjelenés esetén
(16alkalomtól) .........25%

A Mérlegben hirdet 
többek közt:

•AzInvitel
•ADiego
•ABékésMegyeiHírlap
•AzAlföldvíz

Nálunk megtalálja az
európai uniós projektek
beszámolóit.Hirdessena
CsabaiMérleg következô
számaibanÖnis!

Megjelenések2012-ben:

18.számoktóber25.
19.számnovember8.
20.számnovember22.
21.számdecember6.
22.számdecember20.

Apróhirdetések
Várjukapróhirdetéseiket szer-
kesztôségünkben.
Ár:71Ft+áfa/szó.

Hirdessen a Csabai Mérlegben 2012-ben a 2011. évi árakon
Hirdetés, reklám, PR-cikk és projektek hirdetési lehetôségei a Csabai Mérlegben

Hirdetési méretek

Miért érdemes a Csabai 
Mérlegben hirdetni? 

Mert hiteles, megbízható, 
Békéscsabán minden 

háztartásba eljut.

1/8oldal
138x98mm,
90x151mm

27600Ft+áfa

1/1oldal
280x400mm

216000Ft+áfa

1/16oldal
90x74mm,
138x50mm

13600Ft+áfa

1/2oldal
280x198mm

108000Ft+áfa

1/24oldal
90x50mm,
43x101mm
6790Ft+áfa

1/4oldal
138x198mm,
280x101mm
54500Ft+áfa

1/48oldal
43x50mm

4520Ft+áfa

Informatikusok 
tanácskoztak Csabán

AMegyei JogúVárosokSzövetségének InformatikaiBi-
zottságatartottkihelyezettüléstBékéscsabánoktóber3-án
és4-én.KöszöntôjébenVantara Gyula polgármesterelmond-
ta: információstársadalombanélünk,sebbenakorbanaz
információ-technológiaközpontiszerepetjátszikatermelés-
ben,agazdaságban,azemberekmindennapiéletébenis.Az
informatikusok egyebek mellett a dokumentumkezelésrôl,
a központosított közbeszerzésrôl, a tömegkommunikációs
fejlesztésekrôlhallhattakelôadásokat.

Vantara Gyula: Információs társadalomban élünk

Bozó Béláné a napokban
töltöttekilencvenedikéletévét.
Istenéltesse!

A szennyvízberuházás 
során eddig közel 7000 csa-
ládot értesítettek a rákötés 
lehetôségérôl, akik a házi 
hálózat kiépítésével már 
csatlakozhatnak az új csa-
tornarendszerhez. Mely te-
rületek kiértesítése van még 
hátra? Kiknek és mikortól 
kell fi zetni a talajterhelési dí-
jat? A csatornázáshoz kap-
csolódó, a csabai lakosokat 
leginkább érintô aktuális 
kérdéseket vesszük sorra.

Folyamatosan kézbesítik a
rákötési engedélyeketBékés-
csaba azon területein, ahol
elkészült a csatorna és az új
rendszermûködéséhez szük-
ségesminôségi ellenôrzés is
lezárult.Eddigközel7000ház-
tartáskiértesítésérekerültsor,
atovábbiérintettek,többmint
2000 csabai család az ôszi
hónapokban kapja kézhez a
rákötéshez szükségeshivata-
los dokumentumot, melyet a
beruházást koordináló önkor-
mányzatiprojektirodaállítki.

Ôsszelmindenkimegkapja
arákötésiengedélyt

A csatornaépítési munká-
latokavároseddigellátatlan

területein több részre bontva
zajlottak. Az érintett területek
jelentôs részén – ahol az el-
készült csatornaszakaszok
ellenôrzéseésmûszakiátadá-
sa is megtörtént – már szin-
te minden érintett háztartás
megkaptaarákötésiértesítést.
Néhányvárosrészben(Gerlán,
Fényesen,Békéscsabaészak-
keletirészén,valamintaDobo-
ziút,Keletikertekkörnyékén)
azonban jelenleg is folyik a
vezetékekellenôrzéseésjaví-
tása,ígyazértesítésekkézbe-
sítéséreazôszfolyamánfolya-
matosankerülsor.

Mikortólesedékesa
talajterhelésidíjfizetése?

Avonatkozótörvényértel-
mébenazoningatlantulajdo-
nosoknak kell talajterhelési
díjat fizetniük, akiknek, bár
lennerálehetôségük–azaza
csatornavezeték mûszakilag
rendelkezésreáll–,demég-
sem kötnek rá. A talajterhe-
lési díj fizetése az elkészült
csatornamûszakiátadásától
számított 90. naptól esedé-
kes.Mivelakiépültújvárosi
szennyvízhálózat egyes ré-
szeinek mûszaki átadására
eltérôidôpontokbankerültés
kerül sor, a nem csatlakozó
háztartásoknak a következô
idôpontoktól kell fizetniük a
talajterhelésidíjat.(Azegyes
részekhez tartozó területek

részletesfelsorolásaazaláb-
biakbanolvasható.)
•I.rész:2012.december24.
•II.rész:2013.február11.
•III.rész:2012.október1.

A rákötésekkel kapcso-
latos további fontos tudni-

valókról az érintett lakosok
a csabai médiumok rend-
szeres híradásai mellett, a
postaládákbaeljuttatotttájé-
koztató levélbôl, valamint a
beruházás honlapján (www.
csabaiszennyviz.hu) kaphat-
nakrészletesinformációkat.

Fontos tudnivalók a lakossági 
rákötésekrôl

I. RÉSZHEZTARTOZÓ
 TERÜLETEK
Békésiút–Bezerédjutca–Lenkey•
utca–Czuczorutca–Délisor–Or-
gonautca–Csendesutca–Németh
L.utca–SzabóD.utca– Illésházi
utca – Jókai utca – Andrássy út –
Szent István tér – Széchenyi utca
–Derkovits sor –KissErnôutca–
Alsó-Körössor–Békésiútáltalbe-
határoltterület
Lorántffyutcaa1–25.sz.,2–28.sz.,•
53–73.sz.,60–82.sz.közöttiszaka-
szokon
Vereczkeiutca•
Kézaysor•
KézaySimonutcaa23–59.sz.,20–•
48.sz.közöttiszakaszokon
Bartók Béla út – Temetô sor –•
Tessedik utca – Damjanich utca
általbehatároltterület
DózsaGyörgyúta3–45.sz.,36–44.•
sz.közöttiszakaszokon
Vilimutca•
Felsô-Körös sor 1–8. sz. közötti•
szakaszon
Kölcseyutca1–13.sz.közötti sza-•
kaszon
Vajdautca2–8/2sz.,1–9/1.sz.kö-•
zöttiszakaszon
Jamina városrész egésze az aláb-•
biakban lehatárolt rész kivételével,
amely a III. részhez tartozik: Sze-
gedi vasútvonal – Franklin utca

a Pozsonyi utcai keresztezésig –
Pongráczutca–Báthoryutcameg-
hosszabbítása

II.RÉSZHEZTARTOZÓ
 TERÜLETEK
Gerlavárosrész,Fényesvárosrész,•
Borjú-rétikertek,Keletikertek,Kas-
télyszôlôk,Doboziútikertek,Béke
kertek és Oncsa kertek jelenleg
csatornázásrakerültterületei
Felsô-KörössoraCserutcaésaz•
Ilosvaiutcaközött
Kerekisikátor,Körgátsor•
Bánát utca 22–66. sz., 19–51. sz.•
közöttiszakaszonésaCsányiutca
1.sz.
Vajdautca10–12.sz.,11–15.sz.kö-•
zöttiszakaszon

III.RÉSZHEZTARTOZÓ
 TERÜLETEK
Mezômegyervárosrész•
Berényiút–Ipariút–TevanAndor•
utca–Víztárolóutca–Lenkeyutca–
Schweidelutca–Északisor–Bokor
utca–44.sz.elkerülôútáltalbeha-
tároltterület
Jamina városrész északi része:•
Szegedivasútvonal–Franklinutca
a Pozsonyi utcai keresztezésig –
Pongrácz utca – Báthory utca és
annak meghosszabbítása által le-
határoltrész

104 MHz – Csaba Rádió, 
amit ebben a pillanatban is
legalább 10 000-en hallgat-
nak.



Bergendy István szkep-
tikus az Ifipark jövôjét
illetôen. –  Már 1964-ben
elakartákadnivalamisvéd
befektetônek, majd bezár-
ták,mondván,hogyéletve-
szélyes.Ezvalószínûlegma
sem igaz. Ha szólnának a
zenészeknek, két nap alatt
kitakarítanák.Emlékszem,a
parkban volt egy hatalmas
fa, alatta gyülekezett az

úgynevezett Nagyfa Galeri,
a vezetôjük egy Kennedy
nevû ember volt. Egy tisz-
tességesmunkájukvolt,ne-
künk segítettek cipekedni.
Államellenes összeesküvés
vádjával letartóztattákôket,
a Nagy Kennedy is éve-
ket ült a semmiért. Rajnák
Lászlót, a park vezetôjét is
lecsukták,mertsikkasztott.
A Budapesti Pártbizottság

határozata miatt kellett
megszerezni a pénzt, amin
az elvtársak dôzsöltek, de
Rajnákvitteelabalhét.

Schuster Lóránt a tôle
megszokott komolytalan-
sággalreagáltahírre.–Ha
megnyílik, oda megyünk
majd könnyezni. Lesz egy
sarok, ahol sírhatnak az
öregek. Komolyra fordít-
va, nem hiszem, hogy az
egykori rockot vissza lehet
odavinni.Márcsakatech-
nikamiatt sem,azerôsítôk
miatt túl hangos lenne –
magyarázta a P. Box front-
embere, majd a múltról
kezdett mesélni. – Annyit
játszottunk ott, hogy szin-

te munkakönyvet kaptunk.
Minden kedden felléptünk
aMinivel, több ezer ember
elôtt. De arról is mesélhet-
nék, hogy Rajnák László
úgy felpofozott, hogy kies-
temaBéketáborból.Ô volt
az, akit késôbb lecsuktak,
mert sikkasztott az 5 forin-
tos belépôjegyekbôl. Neki
volt a legnagyobb Lenin-
jelvény-gyûjteménye az
országban. Mindig vittünk
nekikonyakot,megminden
hónapbankértegycsocsót.
Fogalmamnincs,mitcsinált
ennyivel.Emellettazértvolt
egy természetes érzéke a
parkmûködtetéséhez.

szd

Magyar kutatóknak sike-
rült elôször a világongrafén
szuperrácsot létrehozniuk
az MTA TTK Mûszaki Fizi-
kai és Anyagtudományi
Kutatóintézetében. A grafit
egyetlen atomnyi vastag-
ságú rétegébôl álló grafén
egy olyan szokatlan tulaj-
donságokkal rendelkezô kü-
lönleges anyag, amelyet a
szilícium helyettesítôjeként
alkalmaznak majd integrált
áramkörökben, mobiltelefo-
nokban, számítógépekben,
napelemekben, de akár
érintôképernyôkben is. – Az
alapkutatások fontosságát

jólpéldázzaamostaniered-
mény: nem csupán olyan
ismeretlen területekre sike-
rül ajtót nyitni, amirôl eddig
csak sejtéseink voltak, de a
felfedezésóriási jelentôségû
lehet az ipar, így egészMa-
gyarország számára is – fo-
galmazottdr. Bársony István, 
azMTATTKMûszaki Fizikai
ésAnyagtudományiKutatóin-
tézeténekigazgatója.AzMFA
nanoszerkezetek laboratóriu-
mábanez immáramásodik
olyan nanotechnológiai eljá-
rás,amelyújetalontállítfela
grafénkutatásterületén.

vv

Magyar ôstermelôk ter-
mékeit árusítja a budapesti 
népmesebolt. A tulajdo-
nosok állítása szerint az 
üzletben csak kifejezetten 
egészséges élelmiszere-
ket árusítanak.

–Amultiknálvásárolható
lekvárok és szörpök körbe-
utazzák a világot, ráadásul
televannakkülönféleE-szár-
mazékokkal. Mi közvetle-
nül a termelôktôl szerez-
zükbe az árut, vagyis több
kereskedelmi lépcsôfokot

is kihagyunk – mondta az
üzletvezetô. A boltban hús-
készítmények is kaphatók,
az egyik jellegzetesség a
Kisgömböcnevûkülönleges
szalámi.–Agömböcmellett
sokan vásárolják a magyar
szarvas- és lókolbászt is
–  árulta el a vállalkozó. Az
édesszájúaknak kínált kü-
lönlegesség a naspolyalek-
vár,illetveavadhúsokmellé
ajánlottkökénylekvár, illetve
azaszaltgyümölcsökbôlké-
szültborsa.

KrK

–Azinternetentöbbolyan
honlap található, amely ma-
gyar játékosok számára is
hozzáférhetô módon – akár
magyar nyelven – fogadást,
pókert, illetve egyéb szeren-
csejátékotkínál.Ezenhonla-
poktöbbségétahatályosma-
gyarjogszabályokértelmében
illegálisan mûködtetik, több-
ségében külföldi székhelyû,
azonosíthatatlan hátterû
cégek – szögezte le a NAV
munkatársa, aki hozzáfûzte:
csak a Szerencsejáték Zrt.
rendelkezikengedéllyelarra,
hogy egyes játékait on-line
módon szervezze. A játéko-

soknak tudniuk kell, hogy a
nem engedélyezett on-line
„játékajánlat” elfogadása ki-
zárólag saját kockázatára
történik. –Amennyibena já-

tékost bármilyen jogsérelem
éri – mondjuk, az elért nye-
reményét nem kapja kézhez
–, az illegális szerencsejáték
szervezôje magyar bíróság

útjánnemperesíthetô,ámaz
engedélynélkülszervezettjá-
tékokbólszerzettnyereményt
isadóterheli.

NagyOrsolya

i Tudomány / Közélet

adóköteles, de tilos?

Szilícium helyett 
szuperrács 

Kisgömböc is kapható 
a népmeseboltban

Virágzik Magyarorszá-
gon az illegális online sze-
rencsejáték, annak ellené-
re, hogy a legtöbb bank már 
letiltotta azokat a bankkár-
tyás és átutalásos kifizeté-
seket, amelyek internetes 
szerencsejátékokat kínáló 
cégekhez futnak be. 

Schuster több csocsóasztalt ajándékozott az illetékes elvtársnak

Bergendy kitakarítja az Ifiparkot?

Jogerôs a Várkert Bazár engedélyezési terve – adta hí-
rül honlapján a terveket elkészítô építésziroda. Az egyko-
ri Ifipark állandó zenészei azt mondták: Amint megnyílik 
a Bazár, ôk elmennek megnézni. Schuster Lóránt sírni, 
Bergendy István pedig takarítani szeretne. A nosztalgiá-
zás alatt szóba került a csajozás, a börtön és egy Lenin-
jelvény-gyûjtemény is.



Nemrég az Inter nevû uk-
rántévécsatornaarrólszámolt
be, hogy Kárpátalján több
tízezren veszik fel a magyar
állampolgárságot–nemcsak
magyar származásúak. A ri-
port szerint a magyar állam
300eurósnyugdíjatgarantál
a2010utánhonosított„újma-
gyaroknak”.Aszakértôksze-
rintazonbanmindezelképzel-
hetetlen.
–Háromszázeurósgaran-

táltnyugdíjrólbeszélniazálla-
mokközöttiszabályokalapján
irreális és megalapozatlan –
mondta lapunknak Lattmann 
Tamás nemzetközi jogász.
– Azt azonban figyelembe
kell venni, hogymégmindig

hatálybanvanazaz1963-as
államköziszerzôdés,amelya
Magyar Népköztársaság és
a Szovjetunió – esetünkben
Ukrajna jogelôdje – között
jött létre. Ennek értelmében
elvilegmégamagyar állam-
polgárság felvételéhez sincs
szükség ahhoz, hogymond-
jukegyállandómagyarorszá-
gilakhellyelrendelkezôukrán
állampolgárnak nyugdíjat fo-
lyósítsanakMagyarországon.
Persze ugyanez fordítva is
igaz.Ezazegyezményazon-
banelavult,alkalmazásasok
bizonytalanságotszülhet,ép-
penezértmindenképpenfelül
kellenevizsgálni–tettehozzá
Lattmann.

– Kizárt dolognak
tartom, hogy 300 eu-
rós garantált nyug-
díjat kapjanak az uk-
rán–magyar kettôs
állampolgárok. Nem
hallottamilyesmirôlés
nemtudokerrôlszóló
jogszabályról–mond-
ta lapunknak Borbás 
Géza társadalombiz-
tosításiszakjogász.

Lakatos

iiBulvár / Közélet

Hatvanszázalékos jöve-
delemadó-kulcs, rezsistop, 
minimálbér azonnali meg-
emelése, korrupcióellenes 
központ felállítása – ezek 
lehetnek az MSZP legfôbb 
ígéretei a 2014-es választá-
si kampányban egy nemrég 
kiszivárgott titkos stratégia 
szerint. A politikai elemzô 
szerint a szocialisták ezzel 
is csak azt bizonyítják: nem 
képesek megújulni. 

Baloldaliság,Remény,Erô
címmelszületettaza26olda-
las titkos stratégia, amellyel
az MSZP szeretnémegnyer-
ni a 2014-es választásokat.
Azírásszerintszakítanikella
gyurcsányi hagyományokkal
ésvisszakelltérniaHorn Gyu-
la általképviselt,kisséelitelle-
nes„kisemberpártisághoz”.A
dokumentum lefektetia fôbb
kampányígéreteket is:agaz-
dagokmegadóztatása,rezsi-
stop, a minimálbér azonnali
megemelése.

– AzMSZPezzel iscsak
aztbizonyítja,hogynemké-
pes megújulni. 2002-ben is
szépet és jót ígértek, láttuk,
milettanyolcéveskormány-
zásuk eredménye – kezdte
lapunknakSimon János po-
litológus, aki ezután sorra
vetteaz ígéreteket. –Agaz-
dagokmegadóztatása lehe-
tetlen. Franciaországban is
próbálkozott hasonlóval a
baloldal,deavagyonosem-

berekáttettékaszékhelyüket
Belgiumba.Nálunkmármost
sokanviszikszlovákiaivagy
off-shore cégekbe a vagyo-
nukat. Ráadásul a vállalko-
zók,milliárdos vagyonuk el-
lenére,gyakranminimálbérre
vannak bejelentve. Legjobb
példaerreKapolyi László,aki
maga dicsekedett ezzel ko-
rábban.
Arezsistopegyjólhangzó

lufi,amimögöttsemmisincs.

A közmûveket javarészt a
szocialisták kormányzása
alatt privatizálták, a magá-
nosítás után ugrottak meg
a szolgáltatási díjak. Debre-
cenbenpéldául nemprivati-
záltákaszolgáltatókatésaz
egészországbanszinteotta
legalacsonyabbarezsi.
A minimálbér megemelé-

se egészen jól hangzik, de
holvanráamegfelelô fede-
zet?Korrupciótemlegetniaz
esetükbenpedigegyenesen
nevetséges, emlékezzünk
csak a kormányzásuk alatt
történt ügyekre a repülôtértôl
Sukorón keresztül egészen a
Zuschlag-, Hunvald- vagyHa-
gyó-ügyre –mondja a szak-
ember, aki emlékeztet arra,
hogy a szocialista kormá- 
nyokeddigazígérgetésután
szintemindigmegszorításo-
kat vezettek be. – Emlékez-
zünk az 1994-es kampány
után egy évvel bejelentett
Bokros-csomagra vagy a
Gyurcsány-féle 2006-os „len-
dület-kampány” utáni meg-
szorításokra!

HunyadiÁron

Gyurcsányt levetnék, Horn Gyulát újra elôvennék 

Ismét átveréssel nyerne az MSZP?

A tavalyi évben kimagas-
lóan nagy volt a lakástüzek 
száma – erôsítette meg az 
Országos Katasztrófavé-
delmi Fôigazgatóság. A 
legtöbb esetben a tragédi-
át emberi mulasztás okoz-
ta. Kevesen tudják, mi a 
teendô, ha ég a ház.

Az MTI jelentése szerint,
az elmúlt tíz évet vizsgálva,
tavalyvoltalegtöbblakástûz
Magyarországon. 2010-ben
több mint ötezer, egy évre
rá majd kilencezer esetben
riasztották égô otthon miatt
a lánglovagokat.–Azelmúlt
kétévbenáltalábanmegnôtt
atûzesetekszáma,ezenbelül
a lakástüzeké is.Azonbana
lakástüzekarányanemválto-
zottjelentôsmértékben,azok
továbbra is az esetek egy-
harmadátteszikki–mondta
Petróczi Tímea ôrnagy, az
Országos Katasztrófavédel-
mi Fôigazgatóság szóvivôje,

hozzátéve, a lakásokban
leggyakrabban a kony-
hai tevékenységek (sütés,
fôzés)során,illetveatüzelô-,
fûtôberendezések használa-
tával összefüggésben kelet-
keznek tüzek. Tipikus kelet-
kezésiokatûzhelyenfelejtett
zsiradék meggyulladása,
a felügyelet nélkül hagyott
gyertyaésazelnemoltottci-
garettacsikk.–Fontos,hogy
legyen a lakásunkban egy
megbízhatóanmûködôszén-
dioxid-érzékelô a gázkazán
hibájának jelzésére. Csalá-
dunkkal nézzük meg közö-
sen,tûzeseténmerretudunk
aleggyorsabbanaszabadba
menekülni a házunk, laká-
sunk egyes helyiségeibôl.
Égô lakásban leguggolva,
négykézláb közlekedjünk.
Ne pakoljunk semmit a fo-
lyosókra,lépcsôkre,mertbaj
esetén a tárgyak akadályoz-
hatjákamenekülést.

HunyadiÁron

Mit tegyünk, ha ég a ház?

Amanapság elvárt szak-
mai,táblázatosönéletrajzok
általában kevés információt
tartalmaznak.Azalaposbe-
mutatkozásra jó megoldás
a videós önéletrajz.Marton 
Krisztina HR-szakértô sze-
rint, legyen szó akár takarí-
tói állást, akár marketinges
munkátkeresôjelentkezôrôl,
hatalmas elônnyel indul az,
aki egykétperces videóban
is bemutatkozik. A videós
önéletrajzokból akár kis-

filmet is össze lehet rakni,
bemutatvaaziskolákat,aho-
vá az illetô járt, képekben
beillesztve a diplomákat,
okleveleket, nyelvvizsgákat.
Külföldön évek óta rendez-
nek már video-cv, azaz vi-
deós önéletrajz-versenye-
ket, ahol a legsikeresebbek
komplex kisfilmmel mutat-
koznak be. Itthon azonban
egyelôremégkevesenélnek
alehetôséggel.

VV

Mozgóképes önéletrajz

Nem jár 300 euró a 
honosított magyaroknak



– Nehezen mozdul ki itt-
honról?
– A lakóházunkban az

elsô félemeletig nincs lift,
addig csak lépcsôn lehet
eljutni. A liftbe a tolóko-
csim nem fér be. Kényte-
lenvagyokitthonmaradni.
Javasoltákmár,hogyköl-
tözzekel,de82évesenra-
gaszkodomamegszokott
falakhoz.

– A lánya gyakran láto-
gatja?
– Az ukrán határnál

dolgozik restaurátorként,
ritkán tud hazajönni. Van
egysegítségem,egyked-
veserdélyihölgy.Magdika 
vezeti a háztartást, ô az
ápolónômésôsétáltatjaa
kutyámat, Milánkát. Éjjel-
nappalittvan.

– A házimunka, a fôzés 
hiányzik?
– Néha igen. Ami-

kor még együtt éltem az
urammal, gyakran 20-22
fôre fôztem, mert akkora
vendégségeket szervez-
tünk.Abarátokközülmár
sokan meghaltak. Szoktam
rájukgondolni.FelekiKamill
egy rendkívül egyszerû em-
ber,mégishihetetlenülintelli-
gensszínészvolt.Bohócnak

tanult,ezishozzájárultaké-
pességeihez.Nehezen olva-
sott, mindent el kellett neki
magyarázni, de végül zse-
niálisan játszott. Nagyszerû

volt vele dolgozni. Egyszer
A revizort próbáltuk, ô pe-
dig becsomagolta a telefont
egy szônyegbe, mert azt
hitte, tényleg jön a revizor.

Úgy emlékszem, Honthy
Hanna is irigyeltesikereit.
Fura szokásait mindenki
tolerálta. Sosem értette,
miértbajaz,hogyôrajong
a kerti törpékért. A bará-
taitólnemsajnált semmit.
Amikormég a lányom ki-
csivolt,egyszeregyhétre
kölcsönadtaanyaralóját.

– Szeretne még színház-
ban játszani?
– Az volt az életem.

Nemrég felajánlottak egy
szerepet. A darab egy
mozgáskorlátozott nôrôl
szól, tehátmég el is tud-
nám játszani. A lányom
szerint viszont már nem
lennék képes megtanul-
ni nagyobb terjedelmû
szövegeket. Lehet, hogy
nemisakadnapartner,aki
elvállalná velema kétsze-
mélyes elôadást. Attól is
tartok,hogymamárnem
érdeklik az embereket az
ilyenszínmûvek.

– Ezt mibôl gondolja?
– Ha egy olyan tehet-

séges színész, mint Ru-
dolf Péter kénytelen egy
tévémûsorban bolondozni,
kijelenthetô,hogynemtúl
jóahelyzet.Igazábólnem
isazembereklettekigény-
telenek,hiszenôkaztné-
zik, amit kapnak. Amikor
azAbigél, a Fekete város
vagyaFalujegyzôjement
atévében,senkisemtilta-
kozott.MaGyôzikeasztár,

akielmegyolyanmûsorbais,
amelyben sárban csúszkál-
nak,majdafejükkelfeltörika
tojást.Rémes!

KrK

– A Piramis együttessel
1992-ben Egyiptomba utaz-
tunk – mondja Som Lajos.
– A többieket inkább a buli
érdekelte, engem pedig a
piramisok. Kheopsz fáraó
termében megláttam egy
vörösmárvány szarkofágot,
éséreztem,hogyelkellben-
ne töltenem egy éjszakát.
A hiedelem szerint, aki így
tesz, olyan tudás birtokába
jut, amely az egész életére
hatással lesz. Odaléptem a
biztonsági ôrhöz, és meg-
kérdeztem,mit lehetne ten-
ni az ügyben. Nem jött za-
varba, hanem meghagyta,
hogy zárás elôtt 10 perccel
menjek vissza, és legyen
nálam 300 dollár –mesélte
azenész.
–Estehattól reggelhatig

feküdtem a szarkofágban.

Éjjel a testem két centimé-
tert felemelkedett. Szó sze-
rint lebegtem és egy addig
sosem tapasztalt nyugalom
árasztotta el a lelkemet –

mondtaSomLajos.Abasz-
szusgitáros kijelentette: a
szarkofágos éjszakának kö-
szönheti, hogymégmindig
él. –  Mindenki tudja, hogy

sokáigazalkohol rabja vol-
tam. Az én életmódommal
más már biztosan meghalt
volna,deénittvagyok!

KrK
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Háromszáz dollárért megnyugtatta a piramis szelleme

Som Lajos a szarkofágban aludt

Schubert Éva nem jut ki a lakásából

Szarkofágban töltött egy 
éjszakát Som Lajos egyip-
tomi nyaralásán. A zenész 
meggyôzôdése, hogy a 
piramisban beléáramló 
energiáknak köszönhe-
ti, hogy a meglehetôsen 
zûrös életmódja ellenére 
is vígan él 65 évesen.

Schubert Éva már 
nem vállal színpadi sze-
repeket, mert kerekes 
székhez kötötten éli 
mindennapjait. Mûemlék 
lakóépületében nem en-
gedélyeznek semmiféle 
átalakítást, ami meg-
könnyítené számára a 
közlekedést.

Mádai Vivien, a Reflektor
mûsorvezetôje nem szé- 
gyenlôségbôl mondott ne-
met az aktfotózásra. – Na-
gyon hízelgô, hogy kaptam
ilyenajánlatot,de23évesen
nemarrakellkoncentrálnom,
hogy egy újságban muto-
gassammagamat–magya-
ráztaVivien,akimostmaxi-
málisanalegjobbatszeretné
kihozniamunkájából.

Dér Heni,aSugarloafze-
nekar énekesnôje is nemet
mondottameztelenkedésre.

Henicsaládjábólolyanérték-
rendethozott,amelybenem
férnekbeleazilyenképek.–
Egynôsokkalszexisebbés
izgatóbbfehérnemûbenvagy
egy sokat sejtetô ruhában,
mintha azonnal mindenét
megmutatja. Számtalanszor
megkerestek, folyamatosan
próbáltak tárgyalni velem,
deavilágonnincsazapénz,
hogy teljesen csupaszon,
meztelenül megmutassam
magamat!

NagyOrsolya

Tíz éve még a hírességek alig várták, hogy ajánlatot 
tegyen számukra egy neves férfimagazin, az elmúlt évek-
ben viszont egyre többen utasítják vissza a lehetôséget, 
hogy igényesen ugyan, de pôrén pózoljanak. 

Vivien nemet mondott

Baronits Gábor kedvesé-
vel és két macskával oszt-
ja meg otthonát. A Jóban
RosszbanKristófjaszerinta
nyávogónégylábúaktartása
nemcsupánnôknekvalóhó-
bort.–Amacskákönzô,de
szerethetôállatok.Agazdá-
jukhoz csak akkor mennek
oda,haôkakarnakvalamit,
a hívó szót nemmindig fo-
gadjákszívesen–mondtala-
punknakaszínész,hozzáté-
ve:alakásukbanférfiuralom
van, ugyanis mindkét cica

kandúr. Barátnôje, Alexand-
ra egyébként sem uralkodó
típus, inkább a közösmeg-
egyezéshíve.–Aproblémá-
inkat mindig megbeszéljük.
Aházimunkábóliskiveszem
arészemet, igaz,a teendôk
zömét Alexandra végzi el.
Fôzni is inkább ô szokott,
bár én is szívesen megfo-
gomafakanalat,deaztnem
nagyonszereti,mertszerin-
te túl csípôsen készítem az
ételeket.

KrK

Baronits csípôsen 
szereti
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– Nem vagyok ellene a 
plasztikának, sôt, elkép-
zelhetônek tartom, hogy a 
közeljövôben én is rászán-
jam magam. Szívem szerint 
a pocakomon változtatnék, 
és ôszintén szólva, a lábai-
mat sem szeretem. Sokszor 
gondoltam arra, hogy milyen 

jó lenne, ha olyan formás lá-
baim lennének, mint például 
Szulák Andinak – mondta az 
énekesnô, aki viszont azt 
nem engedné, hogy a ráncait 
eltüntessék. – Megdolgoztam 
értük. A múltamat jelentik, ra-
gaszkodom hozzájuk!

LB

Erdélyi Tímea új szerep-
lôként csatlakozott a Hack-
tion gárdájához, a máso-
dik évadban egy fi atal, csi-
nos pszichológusnôt ala-
kít, akinek a fô feladata az 
elkövetôk profi ljának az el-
készítése. Timi ritkán vállal 
televíziós szerepléseket, de
az M1 bûnügyi sorozatát iz-
galmasnak találta. 

– Új szereplôként került a 
Hacktion sorozatba. Régen 
nem láttuk önt a televízió 
képernyôjén.  Tudatos volt a 
színház felé fordulás? 

– Van, aki tévészereplô 
akar lenni, de én nem aka-
rok. Mindjárt harmincéves 
vagyok, tizenhat évesen sze-
repeltem egy sorozatban. 
Mai napig nem értem ezt 
az eposzi jelzôt, amit nem 
bírnak rólam leszedni. Én 
színész vagyok, egyetemi 
diplomám van, azt csinálom, 
amit ad a sors, abból nyilván 
eldöntöm, hogy mi az, amit 
szívesen végzek, és mi az, 
ami engem nem érdekel.  
A televíziózás önmagában 
nem érdekel, a tévében való 
magamutogatás számomra 
érdektelen. Az, hogy csiná-
lok egy olyan munkát, amit 
izgalmasnak tartok, megint 
egy más kérdés.

– Ezek szerint a Hacktiont 
izgalmasnak tartja, mert el-
vállalta.

– Színvonalasnak találom. 
Egy olyan munka, ami szem-
be jött és kár lenne kihagyni. 
Élni kell a lehetôséggel, ha 
egy magas színvonalú stáb-
bal, csodálatos kollégákkal 

dolgozhatom, hiszen 
izgalmas feladat, más-
fajta színészi kondíció, 
mint színpadon létezni. 
Ez teljesen más, mint a 
szappanopera világa. 

– A Hacktionben 
kriminálpszichológust 
alakít. Készült a fel-
adatra? Nézett ilyenfaj-
ta mûsorokat?

– Egyáltalán nem.  A
profilépítés egy egé-
szen új szakma, nyilván
a pszichológia ágaza-
tából fejlôdött ki, újdon-
ság. A fiatalok tanulják,
nem az idôsebb kor-
osztály munkaköre. A
forgatókönyv adta lehe-
tôségek széles körûek, 
beleláthatok egy krimi-
nálpszichológus életé-
be, és ha valami kérdé-
sem van, akkor utána-
kérdezek. 

– Színházi munkáit 
mennyire befolyásolja 
a sorozat? 

– Amíg a Hacktion 
„kötelékében” vagyok, 
addig nem kezdek el 
új darabot próbálni, hi-
szen ez szinte minden-
napos munka, hosszú, 
tizenkét órás forgatá-
sokkal. A már futó szín-
házi elôadások fel-
újítása nem vesz sok 
idôt igénybe, azokat 
természetesen játszom 
tovább. Ha azonban 
befejeztük ennek az 
évadnak a felvételeit, 
akkor jöhetnek az új 
színdarabok is. 

Nagy Orsolya

Új szereplôként csatlakozott a Hacktion gárdájához

Profi lozót alakít Erdélyi Timi
Csepregi Éva ragaszkodik

a ráncaihoz
Csepregi Éváról többször felröppent már a hír, hogy 

plasztikai sebészhez fordult. Az énekesnô lapunknak el-
árulta, egyelôre nem vállalkozott szépészeti mûtétre.

Két békéscsabai egye-
temista, egy hasraütéssel 
született szédült ötlet és tíz 
hónap kemény munka, spó-
rolás. Az eredmény? Két re-
túr repülôjegy az Egyesült 
Államokba, és egy kaland, 
amit még az unokáink is 
emlegetni fognak.

Tavaly szeptemberben jött 
az isteni szikra, hogy ha már 
ennyire egyszerû utazni a 
mai világban, akkor tulajdon-
képpen miért is ne nézzünk 
meg magunknak valami iz-
galmas országot. Miután 
Róbert barátomnak és jóma-
gamnak egyaránt volt már 

szerencsénk utazgatni a mi 
kis vén Európánkon belül, 
itt volt az ideje, hogy mesz-
szebb vessük tekintetünk, és 
meglessük, mégis milyen is 
az a híres-nevezetes Újvilág. 
Elvégre ha már a filmekben 
ennyit láttunk róla, csak nem 
lehet rossz, pláne nem egy 
nyári kalandtúrának. A terv 
a „ha lúd, legyen kövér” el-
vet követte, és nem kisebb 
célt tûztünk ki magunknak, 
mint hogy felkeressünk szin-
te minden nagyobb várost. A 
feladatra nagyjából hat hetet 
számoltunk, elvégre csak 
egy kontinensnyi területet 
elfoglaló országot szándé-

koztunk beutazni. Persze 
akkor ezt még nem nagyon 
éreztük, a térképen valahogy 
minden kisebbnek tûnt.

Földön, vízen és levegôben, 
bérelt autóval, kajakkal vagy 
sínen, de sikerült átszelnünk 
összesen tizennyolc államot. 
Bolyongtunk New York utcá-
in, ámultunk múzeumain és 
felhôkarcolóin;  fotózkodtunk 
Washington szoborba öntött 
elnökeivel és emlékmûveivel; 
koptattuk New Orleans 
jazztôl vibráló kocsmáit és 
túráztunk a félelmetes Grand 
Canyonban. Végül pedig le-
gatyásodva menekültünk Las 
Vegas izzó sivatagi fertôjétôl, 

hogy áztathassuk fáradt lá-
baink Los Angeles homokos 
strandjain.

Tehát megjártuk Ameri-
kát, parttól partig. Kétszer is. 
Negyvenöt nappal késôbb és 
mintegy kilencezer kilomé-
terrel a bérelt autónkban várt 
minket vissza Magyarország. 
Így hát egy fitying nélkül 
ugyan, de annál több élmény-
nyel a tarsolyunkban, mint a 
föl-földobott kô, hazatértünk 
hôn szeretett Békéscsabánk-
ra. Kalandjainkról a Kerouac 
Halott  (kerouachalott.tumblr.
com) weboldalon található 
egy részletes útinapló.

Balog Péter

Két békéscsabai diák  tizennyolc államban járt

Kilencezer kilométer az USA-ban
Árverés: Egy csepp 

fi gyelem

A Csabai Kolbászfesz-
tivál jótékonysági kolbász 
árverését az Egy Csepp 
Figyelem Alapítvánnyal 
együttmûködésben október 
19–22-én rendezik meg.

A fesztivál utolsó nap-
ján, vagyis október 22-én 
az alapítvány munkatár-
sai ingyenes cukormérést, 
koleszterinmérést és vér-
nyomásmérést végeznek a 
fesztivállátogatók körében. 

A kiemelt koncertek elôtt 
a fellépô zenekarok front-
emberei (Rákóczi Feri és a 
mûsorvezetôk segítségé-
vel) elárvereznek 5-5 szál, 
méteres kolbászt. A kikiál-
tási ár négyezer forint lesz.

Az árveréseken részt 
vesz a Kerekes Band, Gesz-
ti Péter (Gringó sztár), a 
Magna Cum Laude, Charlie, 
Lajkó Félix, a Quimby, a 
Hooligans és a Budapest 
Bár. A befolyt összeget 
Pataki Zita, az RTL Klub 
idôjárás-jelentôje adja majd 
át az éppen kiválasztott, bé-
késcsabai cukorbetegnek.

fi gyelem



Az Elôre Centenáriumi
KlubbanvoltaBárkairodal-
mi, mûvészeti folyóirat leg-
újabb,ideiötödikszámának
bemutatója, ugyanis a lap
több írásának középpontjá-
banazElôrecentenáriumés
asportáll.AbemutatónElek 
Tibor fôszerkesztô hangsú-
lyozta, Magyarországon a
sportésaz irodalom,a foci
és az irodalom összefonó-

dásakomolyhagyományok-
kal rendelkezik – gondol-
junk csak a labdarúgásban
jeleskedômagyaríróváloga-
tottra.ABárkalegújabbszá-
mában vers, elbeszélések,
az Elôre múltját feldolgozó
tanulmány,Eb-blog,Népsta-
dion-esszéésSzigeti Csaba 
Pásztor-könyvének kritikája
isasporthozkapcsolódik.

m.e.

Szerda délelôtt indult és
vasárnap délután ért vé-
get a százórás foci, amit az
idôközben megérkezett esô
miattkicsitátkellettalakítani.
– A száz focióra megvolt

– szögezte le Szigeti Csaba, 
a hivatal sportcsoportjának
vezetôje–,deamikorzuhogott
az esô, dörgött és villámlott,
akkor leálltunk, jó idôben vi-
szonttöbbszöraTréningCen-
ter kétpályáján is zajlottaka
mérkôzések.Mintmegtudtuk:
koncepcióvolt,hogyaváros
általánosésközépiskoláiépp-
úgyszerepetkapjanakaprog-
ramban, mint a szabadidôs
sportolók. A Tréning Center-

beszerveztékpéldáuladiák-
olimpiai versenyt és a városi
középiskolaibajnokságotis.
Az Elôre október 22-én

leszszázéves,a születésnap
elôttiutolsónapok,hetekigen
mozgalmasak.Atervekközött
szerepel egy centenáriumi
táblaavatása, a kolbászfesz-
tivál keretébenegybajnokok
gyúrása verseny az Elôre
évszázad legjobbjaival és az
ôvendégeikkel.ABékéscsa-
báról elszármazott szövetsé-
gi kapitányokat is szeretnék

összehozniegybeszélgetés
erejéig.TerveznekegyElôre-
kiállítást is. Az év során Bé-
késcsaba oktatási  intézmé-
nyeibenrendkívülszínvonalas
kiállításokatállítottakösszea
gyerekekéspedagógusokaz
Elôrecentenáriummalössze-
függésben, ezeket szeretnék
egyhelyszínre vinni azElôre
sportszakosztályainakbemu-
tatásávalegyütt.
GazdagvoltazElôrecen-

tenáriumi év,most ennek le-
zárására és a születésnapra

készülnek a sportszeretôk.
A méltó befejezéshez a
közgyûlés is hozzájárul, a
szurkolók megkeresésére
ugyanis a képviselô-testület
döntött arról, hogy egyedi
kitüntetésként Békéscsaba
Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának Centenáriumi
Elismerése kitüntetést ado-
mányozaBékéscsaba1912
ElôreSEszámára.Azelisme-
réstazElôrecentenáriumiün-
nepségénadjákát.

MikóczyErika

A labdarúgást szeretôk 
szeptember harmadik he-
tében százórás focival tisz-
telegtek a centenáriumát 
ünneplô Elôre elôtt a Bé-
kési úti Tréning Center pá-
lyáin zajlott mérkôzésekkel. 
Napközben az általános és 
középiskolák városi bajnok-
sága zajlott, délutánonként 
a városi kispályás labdarú-
gó-bajnokság küzdelmeit 
bonyolították le, éjszakán-
ként pedig óránkénti vál-
tásban a legelszántabbak 
alkalmi és baráti társasá-
gai játszottak egymással. 
Az utolsó, a századik óra 
meccsét az Elôre Öregfiúk 
csapata vívta meg a szur-
kolók csapatával. 
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Százórás focival tisztelegtek a centenáriumát ünneplô Elôre elôtt

Elismerés az Elôrének
A születésnapig még számos programot terveznek  

Sáfár Gyula, Elek Tibor és Sarusi Mihály

Az idôsek világnapjához kapcsolódva tartottak családi napot 
szeptember 29-én, szombaton a Jaminai Közösségi Házban. 
Az érdeklôdôk a kertészek bemutatóját és szebbnél szebb 
hímzéseket tekinthettek meg a nagyteremben. Volt nótaszó 
és gyermekprogram, játszóház és zumbabemutató is

Dusnokról érkezett vendégek jelenlétében, az ô mûveikbôl 
összeállított kiállítás nyílt a Lencsési Közösségi Házban. 
A tárlatot a vendégek részérôl Mihalik Gábor képviselô 
nyitotta meg, aki bemutatta a falakon látható alkotások 
készítôit is. A képek október végéig tekinthetôk meg

A magyarok pozitívan állnak a szelektív gyûjtéshez, a hulla-
déknak mégis alig öt százaléka kerül vissza a körforgásba. 
Ezen kíván változtatni az Országos Hulladékgazdálkodási 
Ügynökség az ôsszel elindított „Körforgó – szelektív forga-
tag” nevû rendezvénnyel, mely Csabára is elérkezett

A Tesco parkolójában, október negyedikén, a magyar tu-
lajdonosok birtokában levô Hunoil üzemeltetésében in-
dult újra a benzinkút. A szalagot Herczeg Tamás tanács-
nok és a tehetségkutatóból ismert Varga Viktor vágta át. 
Az elsô nyolc vásárló ingyen tankolhatott, és pár napig 
még a szélvédôket is lemosták

Három napon át zajló rendezvénysorozatot tartottak 
Mezômegyeren. A Szent Mihály Gazdanapok keretében 
terménybemutatót láthatott a közönség, elôadást hall-
gathattak meg a kiskertekben végzendô ôszi munkákról, 
volt fôzôverseny, de gyermekprogramok és betyárbemu-
tató is szórakoztatta a közönséget

A Bartók Béla Vegyes Kar a közelmúltban Montenegró-
ban járt. Szervezett fellépésük volt Budván, Montenegró 
fô turisztikai központjában, emellett városlátogatásaik 
során több pravoszláv és katolikus templomban éne-
keltek, de szabadtéri énekléseiket is lelkesen fogadták 
mindenütt

Sportos az idei 
ötödik Bárka

Vállaljukterménydarálók, 
szivattyúkjavítását, 

villanymotoroktekercselését,
sürgôsesetben 
48óránbelül.

Villanymotorokatveszekálla-
pottólfüggetlenül140Ft/kg-os

áron.

SztatorBt.•Békéscsaba,Pulszkyu.24. 
Telefon:66/446-353és70/223-5474

ôszbe csavarodva Dusnoki festôk tárlata Körforgó a Korzó téren

Hunoil a Szarvasi úton Gazdanap Megyeren Montenegróban jártak



A portugáliai Leiria váro-
sának középiskolásai látták
vendégül a közelmúltban a
csabai közgéseket. Mindez
azAFSMagyarországNem-
zetköziCsereprogramAlapít-
vány osztálycsere program-
jának köszönhetô – tudtuk
meg Hrabovszki Klárától. A
SzéchenyiIstvánKétTanítási
Nyelvû Közgazdasági Szak-
középiskolakéttanításinyelvû
tagozat vezetôje elmondta,
hogyaközelmúltbantizenhat
diákéskétpedagógusindult
útnak, s töltött el közel egy

heteta festôiportugálváros-
ban.Adiákokmegismerked-
hettekaleiriaiközépiskolával,
azottzajlómunkával,detöbb
kirándulástistettek.Elutaztak
Lisszabonba, jártak Nazarén
ésláttákabatalhaimonostor
csodásépületétis.Azutazás
során a fiatalok bôvítették
interkulturális ismereteiket,
barátságokatkötöttek, ismer-
kedtekegymásországainak
kultúrájával, s nem utolsó-
sorbangyakorolták az angol
nyelvet.

G. E.
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BékéscsabaMegyeiJogúVárosÖnkormányzata
EgészségügyiAlapellátásiIntézmény(5600Békéscsaba,

Wlassicssétány4.)pályázatothirdet

kisgyermeknevelô
munkakörre,
a8.sz.bölcsôde(5600Békéscsaba,Pásztoru.66.)
bölcsôdevezetôi

vezetô(megbízás)beosztás

teljesmunkaidôbentörténôbetöltésére.
Pályázati feltételek: a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól ésmûködésük feltételeirôl
szóló15/1998. (IV.30.)NMrendelet2.számúmelléklete I.
Rész2/Bpontjábanelôírtképesítésésvégzettség.
• legalább5évbölcsôdeiszakmaigyakorlat,
• büntetlenelôélet.
Apályázathozcsatolnikell:
• apályázószakmaitevékenységétisbemutatóönéletrajzát,
• abüntetlenelôéletetigazoló90napnálnemrégebbihatósá-
gierkölcsibizonyítványt,

• aképesítést igazolóokiratokmásolatát,szakmaigyakorlat
igazolását,

• az intézmény szakmai vezetésére vonatkozó programot,
szakmaihelyzetelemzésreépülôfejlesztésielképzelésekkel,

• apályázónyilatkozatátarról,hogy
– apályázatianyagbanfoglaltszemélyesadatainakapá-
lyázatieljárássalösszefüggôkezeléséhezhozzájárul,

– agyermekekvédelmérôlésagyámügyiigazgatásrólszó-
ló1997.éviXXXI. törvény15.§-ának (8)bekezdésében
meghatározottkizáróokveleszembennemállfenn,

– nem áll cselekvôképességet kizáró vagy korlátozó
gondnoksághatályaalatt.

Avezetôimegbízásidôtartama:5évhatározottidô,2013.
január1-jétôl2018.január1.napjáig.
Illetményésegyébjuttatások:aKjt.rendelkezéseiszerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 31.
10.00 óra. A pályázat benyújtásának módja és helye:
a pályázatot postai úton, 1 példányban, írásban, és azzal
egyidejûleg–ahatóságierkölcsibizonyítványt,illetveaké-
pesítéstigazolóokmányokfénymásolatátkivéve–CD-leme-
zenkellbenyújtaniaBékéscsabaMegyeiJogúVárosÖnkor-
mányzataEgészségügyiAlapellátási IntézményBogárÉva
igazgató(5600BékéscsabaWlassicssétány4.)címre.
Apályázatelbírálásánakhatárideje,lebonyolítása:apá-
lyázatokvéleményezésétapályázatelôkészítôjeáltalössze-
hívottbizottságvégzi,apályázókszemélyesmeghallgatásá-
nakidôpontjárólértesítéskerülkiküldésre.
Eredményhirdetés:apályázatbenyújtásihatáridejétôlszá-
mított60naponbelül.Apályázattalkapcsolatosantovábbi
információkérhetô:BogárÉvaigazgatónál(5600Békéscsa-
baWlassicssétány4.Tel:06-66/323-171.)

Beszállítóilehetôségekôs-éskistermelôknek,
élelmiszer-elôállítóknak

MIT,MENNYIT,MILYENMINÔSÉGBEN?

BékéscsabaMegyeiJogúVárosÖnkormányzataésa
MintaMenzaprogramvezetôimeghívjákazérdeklôdôketa

MintaMenzabeszállítóifórumra,amely
2012.október16-án16órától

Békéscsabán,avárosházaMokosTermébenlesz.

Afórumtémája:
Hogyan tudnakahelyi,békéscsabaiôstermelôk,kister-•
melôk és élelmiszer-elôállítók beszállítóként bekapcso-
lódnia2013-baninduló,helyi,napi10000adagkapacitá-
súMintaMenzaprogramba.
Milyen termékekkel lehet bekapcsolódni a programba•
(zöldség,gyümölcs,tej,tejtermék,hústermékek)?
Milyenmennyiségésmilyenminôségszállításával lehet•
hatékonyanrésztvenniaprogramban?

Afórumrésztvevôi:
• VantaraGyulapolgármester
• HanóMiklósalpolgármester
• OpauszkiZoltánkabinetfônök
• Dr.MucsiGyulaBékésmegyeitisztifôorvos
• Dr.MarácziGabriellaközegészségügyiosztályvezetô
• BetyóJános,közegészségügyi,járványügyifelügyelô
• Dr.SárosiTamásmegyeihelyettestisztifôorvos,
 szakács
ProhászkaBéla,aMagyarNemzetiGasztronómiaiSzö-•
vetségelnöke

Jelentkezésafórumra:
horvathdora@bekescsaba.hu
66/452-2521602-esmellék

Kerényi Imre, dr. Szatmári Imre és Bartus Gyula

Hirdetmény MintaMenza-fórum az alaptörvény illusztrációi

Hirdetés

Tájékoztató

BékéscsabaMegyeiJogúVárosÖnkormányzatanyilvá-
nosárverésenkívánjaértékesíteniakövetkezôingatlanát

Békéscsaba,Kétegyháziút30.számalattiterületet

Helyrajziszám:2643/1
Terület:4578m2.
Atelekkikiáltásiára:8600000Ft+áfa.
Ahirdetésrészletesszövegeavárosinterneteshonlapján

megtekinthetôavárosháza/polgármesterihivatal/felhívások,
hirdetményekmenüpontalatt.

Közgések Portugáliában

Tájékoztatás a lakáscélú állami 
támogatásokkal kapcsolatos ügyintézésrôl

TájékoztatjukaTiszteltÜgyfeleket,hogy2012.szeptember
19.napjánhatályba lépetta lakáscélúállami támogatásokról
szóló12/2001.(I.31.)Korm.rendeletmódosítása.Ennekértel-
mébenalakáscélúállamitámogatásokvisszafizetésénekfel-
függesztése,valamintavisszafizetésbiztosításáravonatkozó
jelzálogjogmásikingatlanratörténôátjegyzésecéljábólmeg-
indítotteljárásbanatelepülésiönkormányzatjegyzôjehelyetta
MagyarÁllamkincstárilletékesállampénztáriirodájajárel.
A fentiekre tekintettel kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

ezekben az ügyekben kérelmeikkel és kérdéseikkel a Ma-
gyarÁllamkincstárÁllampénztáriÜgyfélszolgálatátkeressék
(5600Békéscsaba,DózsaGyörgyút1.;telefon:(66)447-344;
ügyfélfogadási idô:hétfôtôlcsütörtökig8–12óráigés13–16
óráig,pénteken8–12óráig).
Azonügyekben,amelyekbenajegyzôavisszafizetésikö-

telezettségetfelfüggesztette,ésafelfüggesztésmegszünteté-
séremégnemkerültsor,továbbraisafelfüggesztôhatároza-
totmeghozójegyzôjárel,azügyintézéstBékéscsabaMegyei
JogúVárosPolgármesteriHivatalábanaJogi,Önkormányzati
ésSzervezésiCsoportmunkatársaivégzik(5600Békéscsa-
ba,SzentIstvántér7.I.emelet113.iroda.;telefon:(66)452-
252/1141-esmellék).

Magyarország új Alap-
törvénye tavaly április 25-én
született. Ehhez kötôdve il-
lusztrációk készültek, ame-
lyeket vándorkiállítás része-
ként tekinthetnek meg az
érdeklôdôk október 28-áig
a Munkácsy Mihály Mú-
zeum Tégla termében. A
festményekrôl Kerényi Imre 
elmondta,hogyazalkotások
a magyar történelem utolsó
150 esztendejénekmetszés-

pontjaitábrázolják.Emellett
aMagyarországmúltja, jele-
neésjövôjecímmeltavalyki-
írt országos gyermekrajzpá-
lyázat 30díjazott alkotása is
látható.Amûvek2014áprili-
sábanérkeznekafôvárosba,
ahol a gyûjtemény elfoglalja
véglegeshelyétaParlament-
ben. A csabai tárlatmegnyi-
tónBartus GyulaJászai-díjas
színmûvészmûködöttközre.

V.A.

a Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium
„Akkreditált kiváló tehetségpont”

5600Békéscsaba,HaánLajosutca2–4.
Telefon:66/453-260
www.belvarbcs.hu

A 4évfolyamosgimnáziumiképzésmellettújraindula6évfolyamosgimnáziumiképzés

4évfolyamosgimnázium 6évfolyamosgimnázium
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Ajelentkezôkrangsorolásaa7.osztályévvégi,8.osztály
félévieredményekalapjántörténik(akészségtárgyaknélkül).
Amagyarnyelv,amatematikaésazidegennyelvosztályzatát
kétszeressúllyalvesszükfigyelembe.
Felvételivizsgátnemtartunk.

Ajelentkezôkrangsorolásaaz5.osztályévvégi,6.osztály
félévieredményekalapjántörténik(akészségtárgyaknélkül).
Amagyarnyelv,amatematikaésazidegennyelvosztályzatát
kétszeressúllyalvesszükfigyelembe.
Felvételivizsgátnemtartunk.

N
yí
lt

n
ap
(o
k)

2012.október27.(szombat),9óra
2012.december8.(szombat),9óra

2012.november17.(szombat),9óra
Felvételitájékoztató: 
2012.december10.(hétfô),17óra
2013.január10.(csütörtök),17óra
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•idegennyelvek:angol,német,francia–akétválasztottnyelv
közülamegjelöltbenemeltóraszámú,intenzívképzés

•angolnyelvbôltudásszintszerinticsoportbasorolása9.
évfolyamtól,a11-12.osztálybanatovábbtanulásiiránynak
megfelelôszaknyelvfelévalónyitás

•átjárhatónívócsoportokmatematikából

•választhatóidegennyelvek:angol,német,francia–akét
idegennyelvintenzívszakaszaiegymásraépülnek

•6évenátívelôfolyamatos,differenciáltfejlesztés
•azórarendbenheti2többletóramindenévfolyamonatehet-
séggondozás,aversenyeztetéstámogatására

•homogéncsoportok,egymásterôsítôtanulásimotiváció

Emeltszintûérettségiretörténôfelkészítésbiológia,fizika,földrajz,
informatika,kémia,magyarnyelvésirodalom,matematika,történelemtantárgyakból,

azintenzíventanultnyelvbôlfelsôfokúnyelvvizsgárafelkészüléslehetôsége,
atermészettudományosorientációttámogatólaboratóriumigyakorlatok,

tehetségcsoportok,tehetségmûhelyek

Nyitottkapukrendezvényei–Figyeldahonlapunkat!

Intézményünknemrendelkezikkollégiummal,deigényszerintsegítjükazelhelyezéstavároskollégiumaiban.

Ajelentkezésmódja,határideje
A20/2012.(VIII.31.)EMMIrendeletalapján,2013.02.15-éig

Ajelentkezôkszámárabiztosítjukazesélyegyenlôséget,azontantárgyakatkivesszük
afigyelembevetteksorából,amelybôlatanulófelmentésselrendelkezik.



Mozgóôrök vigyázzák 
a jövôben a belváros biz-
tonságát. A gyalogosan 
szolgálatot teljesítô egyen-
ruhásokkal rendszeresen 
találkozhatunk ugyanazo-
kon az útvonalakon, nagyjá-
ból ugyanabban az idôben – 
tudtuk meg a rendôrségtôl. 

–Szeptemberelejétôl,egy
központi rendelkezés értel-
mében,Budapestenésmin-
denmegyeszékhelyenmoz- 
góôröket állított szolgálatba
a rendôrség.Békéscsabán
reggel6éseste10óraközött
aDerkovitssortólavároshá-
zátérintve,azAndrássyúton
végig, egészen a vasútállo-
másig tart a gyalogos járôr
kijelöltútvonala–mondtael
érdeklôdésünkreTóth Zoltán 
alezredes.
A csabai rendôrkapitány- 

ság közrendvédelmi osztály- 
vezetôjétôlmegtudtuk, hogy
a kezdeményezés célja a
látható rendôrségmegvaló-
sítása,az,hogyazegyenru-
hásokközvetlenkapcsolatba
kerülhessenek a lakosság-
gal, megszokják jelenlétü-
ketazadotthelyeken,adott
idôpontokban.
– A megelôzés mellett

természetesen az is dolga
kollégáinknak, hogy jelen-
létükkel növeljék az itt élôk
szubjektív biztonságérzetét,
s ha kell, segítsenek is. Ha
bárki úgy érzi, információ-

val tudja ellátni a rendôrt,
valami gyanúsra lett figyel-
mes környezetében, illetve
érdeklôdni szeretne valami-
lyen, ôt érintô kérdésben,
nyugodtan szólítsa meg a
mozgóôrt, s ô, ha nem is
tud azonnal választ adni,
továbbítja az illetékesekhez
afelvetéseket–soroltaTóth
Zoltán.
Mintmegtudtuk,amozgó- 

ôrökhétvégénisjárôröznek,
szerdán és szombaton egy
körzeti megbízottal együtt
tûnnek fel a piacon, péntek
és szombat éjjel pedig a
leglátogatottabb, belvárosi
szórakozóhelyek környékét
ellenôrzik. Az új szolgálati
formában dolgozó járôr a
napokban például a Csaba

Centerben igazoltatott olyan
fiatalokat, akiket eltûnés
miatt körözött az egyik ka-
pitányság. Elszámoltatásuk-
korkiderült,hogyegyelôzô
éjszaka Békéscsabán tör-
tént súlyos bûncselekmény
elkövetésével isgyanúsítha-
tóak. A kezdeményezést, a
mozgóôrfeltûnésétaváros-
banazeddigi tapasztalatok
szerint jól fogadták, öröm-
melveszikalakosok.
Mindenképpen megnyug- 

tató lehet a környéken élôk- 
nek, illetve az itt boltot üze- 
meltetôvállalkozóknak,hogy
egyegyenruhás idôrôl idôre
feltûnik a közterületen, azo-
nos idôben lehet számítani
jelenlétére.

GajdácsEmese

Havalakiunatkozik,nincs 
dolga és társasága, vélhe- 
tôen könnyebben keres vi-
gaszt az egészségre káros
szerek fogyasztásában –
fokozottan igaz ez a fiata-
lokra. Ezért is fontos, hogy
megfelelôelfoglaltságot,ba- 
rátokat találjon magának a
tinédzser. A békéscsabai
Bajzautca15.számalatt,a
II. emeleten mûködô You-
Klubbanminderrerábukkan-
hatnakazidebetérôk.
–Aklubbavárjukazokata

12–29évközötti,csabaifiata-
lokat, akik szívesen töltenék
szabad idejüketkortársaikkal.
Rendszeresenszervezünkkü- 
lönbözôprogramokat,példá-
ul személyiségfejlesztô tré- 

ninget, filmklubot. Hetente 
csütörtökön és pénteken 16 
és20óraközötttartunknyitva,
lehetôségvanbeszélgetésre,
internetezésre, de gyakran
kézmûveskedünk is –mond-
taelérdeklôdésünkreMahler 
Hajnalka.
Az ingyenes szolgáltatá-

sok és a klubban dolgozók
(pedagógus,mentálhigiénés
szakember, pszichodráma
vezetô) segítenek a hétköz-
napokbanadódókonfliktus-
helyzetek kezelésében is.
AYou-Klubjövôévvégéig
bizonyosannyitva tart,dea
szervezôkújabbpályázatok-
kal szeretnék folyamatossá
tenniamûködést.

G.Emese

– Intézményünk évek óta
részt vesz az állampolgári
részvétel hetének program-
jaiban, fontosnak tartjuk,
hogy lehetôséget adjunk a
közéletbe való bekapcso-
lódáshoz, az aktivitáshoz.
Tavaly új kezdeményezés-
kéntönkéntesek képzésébe
fogtunk, akikkel szerzôdést
kötöttünk. Közülük tizenki-
lencen folyamatosan részt
vesznek rendezvényeinken,
s hatékonyan segítik mun-
kánkat – hallhattuk Szente 
Bélától, a Békéscsabai Kul-
turális Központ igazgatójá-
tól,akiaztiselmondta,hogy
igazán jó csapat alakult ki
azönkéntesekbôl.Ôkazok,
akik idôt, energiát nemkí-

mélve dolgoztak, ha kel-
lett, jegyet szedtek,máskor
kérdôívekettöltettekkiaren-
dezvényeken.
A városháza Mokos ter-

mében tartott ünnepségen
dr. Kiss Gyula aljegyzôiskö-
szöntötteajelenlévôket,sar-
rólbeszélt,mikénttudjákaz
állampolgárok a hétközna- 
pokban érvényesíteni szán-
dékaikat,véleményüket.

Herczeg Tamás,aBékés-
csabai Kulturális Központ
igazgatóhelyettese a demok-
ráciaeszközeinekhasznála-
tára biztatott, majd megkö-
szönte mindazok munkáját,
akik önzetlenül tesznek a
közjóért.

GajdácsEmese

Aparavánokonlátottalko-
tásokbólkiderült,hogyagye-
rekeksokféleképpenképzelik
elazautómentesvilágot.Volt,
aki erdôben sétáló, folyón
csónakázó embereket, volt,
aki villamost, kerékpározó,
rollerezô gyerekeket rajzolt,
máslovatvagyéppentehenet,
amit ráadásul bukósisakban
„vezetett” a gazdája. Csatla-
kozva az Európai Mobilitási
Hét programjához, Békés-
csaba önkormányzata ismét
megrendezte az autómentes
napot.Azehhezkötôdôrajz-

versenydíjaitavárosnevében
Futaki Sándor képviselôadta
át. Az önkormányzat mellett
arendezvénytazÉléskerKft.,
a Vár-Játék kreatív játékbolt,
azEliteFittKonditeremésa
Speedy Kerékpárüzlet támo-
gatta.
AzautómentesnapaCsa-

baiBihargókTuristaEgyesü-
letszervezésében,kerékpár-
túrával folytatódott, majd a
Korzó téren a Critical Mass
keretében bringaemeléssel
zárult.

M.E.
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Kortársaikkal tölthetik az idôt a klubtagok Köszönet azoknak, akik a közjóért tevékenykednek!

A rajzverseny díjait Futaki Sándor képviselô adta át

A Garabonciás napokon is járt a mozgóôr

Tiniket (is) vár a csabai 
You-Klub

Önkénteseket köszöntöttek 
a városházán

autómentes nap a ligetben 
Mozdulj a jó irányba!

Mozgóôr vigyáz a rendre
Mindennap találkozhatunk a gyalogos járôrrel

Szeptember harmadik szombatján olyan volt a Szé-
chenyi liget, mintha kicsiben az egy héttel korábban zaj-
lott BioRitmus Fesztivál folytatódott volna. Gyerekek raj-
zolgattak az aszfalton, a biopiacon egészséges ételeket 
kínáltak az árusok, a sátraknál pedig kicsik és nagyon 
nézelôdtek. A legszembeötlôbbek azok a hatalmas para-
vánok voltak, amelyeken a Mozdulj a jó irányba címmel 
meghirdetett rajzversenyre érkezett rajzok sorakoztak a 
csabai autómentes napon.

Elôször egy internetes közösségi oldalon találkoztam 
azzal a klubbal, amely 12–29 év közötti fiataloknak kínál ér-
telmes, szabadidôs elfoglaltságot, s ahol képzett szakem-
berek segítenek a konfliktusok, problémák kezelésében.

Emléklapokkal köszönték meg azon önkéntesek tevé-
kenységét a városházán, akik a Békéscsabai Kulturális 
Központ munkáját segítették az elmúlt hónapokban. Az 
esemény az állampolgári részvétel hetéhez kapcsolódott. 
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Fergeteges zenés vígjá-
tékkal indította idei évadát 
a Békéscsabai Jókai Szín-
ház: a fi lmvászonról már 
jól ismert Hyppolit, a lakáj 
színpadi változatát szep-
tember 28-án mutatták be 
Eperjes Károly Kossuth-dí-
jas színmûvész rendezésé-
ben, Kiss Jenô Jászai-díjas, 
valamint Reviczky Gábor 
Kossuth-díjas színmûvész 
fôszereplésével. 

Újdonság a teátrum idei,
ötödikévadában,hogyaha-
gyományos pénteki  premi-
ert egy díszbemutató követi
szombaton,aholaközönség
aszínházielôadásutánegy
fogadáson személyesen is
találkozhat és beszélget-
het a szakma kiválósága-
ival, a darabban szereplô
mûvészekkel. A Hyppolit, a
lakájtörténetesokakszámá-
raismerôs,poénjaimár-már
szállóigeként élnek emléke-
zetünkben, akárcsak fülbe-
mászódallamai.Egyvérbeli
komédiatelehumorral,hely-
zetkomikumraépülôkoreog-
ráfiákkal,élôzenével.Eperjes 
Károly rendezésében nem
csupánegyfergetegesvígjá-
tékot, hanem tanulságokkal
fûszerezett történetet láthat
aközönség,az1930-asévek
kávéházihumorával,apolgá-
ridrámajellegzetességeivel.
A színház idei évadának

új kezdeményezése, a dísz-

bemutató, a „Legyen a pre-
mier társadalmi esemény!”
gondolat jegyében született
meg, és elsô alkalommal a
Hyppolit, a lakáj szombati
elôadásán rendezték meg.
Már érkezéskor meglepetés
vártaavendégeket:aváros-
rehabilitációmiatt a színház
elôtti közösségi tér építke-
zési terület, ezért stílusosan
egyManitouteleszkóposra-
kodóból zenélt a kamaraze-
nekar.Ahölgyeketillatosró-
zsával, az urakat pezsgôvel
fogadták.
AzestfényétemelteaVi-

gadó Galériában megnyílt
Hyppolit, a lakáj-kiállítás,
melynek gazdag anyagát
azon színházak bocsátot-
ták rendelkezésre, amelyek
már színre vitték a darabot.
A Hyppolit, a lakáj díszbe-

mutatójának házigazdája
az Alföldvíz Zrt. volt, az inf-
rastruktúrátpedigaBéKSZI
– Zwack tagiskolája biztosí-
totta.Haôsz,akkorszôlô,ha
szôlô, akkor bor. A borokat
az Európai Borlovagrend
Dél-alföldi Legátusa, a stílu-
sosanahagymáhozköthetô
ételeket Prohászka Béla 
Venesz-díjasmesterszakács
ajánlotta a közönség figyel-
mébe,zenérôlpedigaSurda
Jazz(Tatár Bianka, Berta Já-
nos, Lovas Gábor ésBalázs 
Csongor)gondoskodott.
AHyppolit, a lakáj egész

októberben várja a szóra-
koznivágyókatKiss Jenôvel, 
Reviczky Gáborral és Fehér 
Tímeával a fôszerepben,
Eperjes Károly rendezésé-
benaJókaiszínházszínpa-
dán.

 Hamarosan elkezdôdik 
a 2012/2013-as hangver-
senyévad, errôl beszélget-
tünk Nagy Krisztinával, a 
Filharmónia vezetôjével. 

– Mit kínál a Filharmónia 
idén a zenebarátoknak? 
–  Ahogy eddig, ebben

az évben is nagyzenekari
és kamarakoncertek közül
választhataközönség,négy
nagyszínpadi és négy ka-
marakoncertet szervezünk a
Jókai színház színpadán és
vigadójában.

– Szerepelnek „nagy ne-
vek” a programban? 
– Természetesen igyek-

szünk országosan elismert,
rangos együtteseket, mûvé-
szeket meghívni. Az évadot
a fennállásának 50. évfor-
dulójátünneplôLisztFerenc
Kamarazenekar nyitja. Vi-
déki turnéjának harmadik
állomása Békéscsaba lesz,
október 15-én. Vendégünk

lesz Sümegi Eszter ope-
raénekes, Szabadi Vilmos 
hegedûmûvész, Oliver von 
Dohnányi karmester is. A
debreceni Filharmonikusokat
Somogyi-Tóth Dániel vezény-
li majd. Az utóbbi évek ha-
gyományainak megfelelôen
fiatal, de már nemzetközi
tapasztalatokkal rendelkezô
mûvészek is kapnak bemu-
tatkozásilehetôséget.

– Milyen szempontokat 
kell még figyelembe vennie a 
koncertszervezônek? 
– Elsôsorban változatos-

ságrakelltörekednünk,hogy
mindenkimegtaláljaakedvé-
revalótakínálatból.Akama-
rakoncertek szervezésénél
ügyelünk a hangszer-össze-
állítás változatosságára: réz-
fúvós-, vonós- és szólózon-
gorás-est egyaránt hallható
lesz.

– A Békés Megyei Szimfo-
nikus Zenekar nem szerepel a 
színlapon.

– A zenekar helyzete je-
lenleg bizonytalan, mert a
fenntartó, közigazgatási át-
alakításokmiattlényegében
megszûnt. Szerencsére a
helyzetmegoldódni látszik:
az együttes nem szûnik
meg, 2013 januárjában, az
új kulturális központ meg-
nyitóján ôk adnak koncer-
tet.

– A nehéz gazdasági hely-
zet mennyiben érinti a kon-
certszervezést? 
– Örömmel mondhatom,

hogy a nehézségek ellené-
re töretlen az érdeklôdés a
klasszikuszeneiránt.Bérle-
teseinkévrôlévremegújítják
foglalásukat, koncertjeink
általábanteltházasak.Sokat
köszönhetünk Békéscsaba
város önkormányzatának is,
támogatásukbiztosítja,hogy
továbbra is magas színvo-
nalú zenei esteket szervez-
zünk.

KisnéFarkasGabriella

Több mint háromszáz
makettet tekinthettek meg
az érdeklôdôk a helyôrségi
klubban, a KIT Makettklub
szervezésébenzajlottorszá-
goskiállításon,amelyetszep-
temberharmadikhétvégéjén
airsoft és hagyományôrzô
csoportokbemutatójaisgaz-
dagított.
Mint azt Fekete László 

szervezôtôl megtudtuk, tíz
ifjúsági és huszonöt felnôtt
kategóriában osztottak dí-
jat. A helyôrségi klub a KIT
Makettklubnakköszönhetôen
két napra ismét különleges
birodalommáváltozott,ahola
kordonoktólóvva jólmegfér-
tekegymásmellettacsodás
miniatûr épületek, repülôk,

harcijármûvek,polgáriautók,
versenyautók,kamionok,mo-
torkerékpárok,diorámák,sôt
mégSzabó László bábjai is.
LacibácsiannakaFokyOt-
tónakabábkészítôjevolt,aki
Mirr-Murr,MekkElek figuráját
vagyatévémacittervezte.

A két nap alatt rengete-
gen nézték meg, hogy ap-
rólékos munkával mire ké-
pesekamakettezôk,a„mini-
mániások”,éssokan jöttünk
rá, hogy türelembôl vanmit
tanulnitôlük.

M.E.

A VOKE Vasutas Mûve-
lôdési Háza és Könyvtára
nyolcadik alkalommal ren-
dezte meg vasútmodell és
vasúttörténeti kiállítását a
mûvelôdési házban és a
MÁV-állomáson.
Azideislágeraterepasz-

talokmellettaplaymobilvas-
útésamûvelôdésiházelôtt
futó „élô” mini vasút volt.
Mozdonybemutató kereté-
ben különvonat is indult a
hûtôházhoz.Nagysikerevolt
aminikeskenynyomtávúker-
ti kisvasútnak, a MÁV moz-
donyainak és eszközeinek.

AmûvelôdésiházbanaKan-
dó Kálmán Vasútmodellezô
Szakkör terepasztala és a
Szegedi Vasúttörténeti Ala-

pítvány vasúttörténeti fotó-
és képeslap-kiállítása várta
alátogatókat.

V.A.

A csabai személyszállítás
akonflisok, fiakkerek indulá-
sávalvettekezdetét.AVasút
utcaikôútnakmásodikkiépí-
téseután,1883-banelindulta
tömegáru-fuvarozás.Azelsô
fuvarozó(speditôr)vállalkozó
Schossberger Sándorné volt,
akinek jól ment az üzlete.
Ezért nem tudni, miért adta
átteheráru-fuvarcégétWeisz
Bernátnak.Weiszutánmeg-
jelent egy másik fuvarozó,
Tausz József is. Egyre több
lett a konkurencia a fuvaro-
zásipiacon,sezkihatottata-
rifákra.Avasútrólegyvagon
fátarendelôklakásáraelein-
te 5 forintért, késôbbmár 4
és3,50forintértvállaltak.
1889-ben már érezni le-

hetett,hogyahelyiközleke-
désbenvalamimotorosvagy
villannyal hajtott jármûre

volna szükség. Dr. Fábry
Sándor, megyei alispán,  jó
csabaiként tervbe vette a
Csaba–Békés közötti kes-
kenyvágányúvasútépítését.
1903-ban elkészült a pálya,
amely az állomástól indulva
aVasútutcán–a fôtérenát
aBaross-Békésiútonhaladt
Békésig. Ezzel lehetôvé vált
a villamoshoz hasonló mo-
toros kocsi indítása az állo-
mástólaKossuthtérig.Nagy
sikerevoltacsilingelô,sínen
sikló, zöld színû motornak.
Vasárnaponként a cselédek
ésparasztlegények tömege-
senültekamotorosbaés6-6
krajcárért oda-vissza utaz-
hattak. A világháború alatt
felmerült a járat beszünteté-
se, de a motor tovább járt.
Többmint55évigszolgáltaa
helyi közlekedést, 1960-ban

szûnt meg, a síneket 1961-
benszedtékfel.
Bérgépkocsival Csabán

elsôként 1921-ben Juhász
László próbálkozott gépko-
csit indítani, majd a Király
Automobil Rt. tett kísérletet
személyszállító jármûésau-
tóbusz indítására. Rabatin
Dezsô után Reith Jenô pró-
bálkozottsikertelenül.
Végre1923ôszénMajsay

József, a Fiume szálló elôtti
standon jelent meg az elsô
valóságosbérautóval.Ottállt
mindenki rendelkezésére –
akineksokpénzeéssürgôs
útjavolt.Akkoribancsodájá-
ra jártak a ló nélkül, önma-
gától mozgó gépkocsinak
Csabán.Párévelteltévelmár
8-10bérautó,azaztaxivárta
utasaitacsabaifôtéren.

GécsBéla

Egy elôadás, két premier
Hyppolit a Jókai színház színpadán

Indul a hangversenyévad
Fiatal és tapasztalt mûvészeket is láthatunk

Miniatûrök a FEK-ben

„Mozdonyünnep” a vasutasban

Békéscsaba anno
Csabai közlekedéstörténet – a konfl istól a bérautóig

Reviczky Gábor és Liszi Melinda a Hyppolitban Bérgépkocsik állnak a mai Szent István tér–József Attila utca sarkán utasokra várva
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BékéscsabaMe
gyeiJogúVáros

Önkormányzata

tisztelettelmegh
ívjaavárospolg

áraitaz1956-os
forradalom

ésszabadságh
arcemlékéres

zervezettünne
pségekre.

2012.október2
3-án,keddend

élelôtt10.00ór
akor

KÖZPONTIÜN
NEPSÉGANAG

YIMRETÉREN

Ünnepimûsora
BékéscsabaiJó

kaiSzínházmûv
észeinekelôadá

sában

Megemlékezôb
eszédetmondF

eketePál,Békés
csabadíszpolgá

ra

Állampolgáries
kütétel

Koszorúzás

Mécsesgyújtás

Adélelôttsorán
,9.00–12.00kö

zöttmegtekinth
etôakibôvített

Fekete

PálGyûjtemény
aKazinczyFer

encÁltalánosIs
kolaCsabautca

iépü-

letében.

November4-én
,vasárnap10.0

0órakor

MEGEMLÉKEZÉ
SEK’56HÔSEIR

ÔL

KoszorúzásMán
yErzsébetésFa

rkasMihálykivé
gzésénekhelyé

n,

aKazinczyutca
iemléktáblánál.

Eztkövetôenko
szorúzásaBeré

nyiútitemetô-

ben,az’56-osá
ldozatoksírjainá

l.

A szabadságharc tizen-
három kivégzett tábornoká-
ra emlékeztek október 5-én, 
pénteken az Aradi Vérta-
núk ligetében. A hagyo-
mányoknak megfelelôen 
középiskolások segítettek 
a tragikus történelmi ese-
mény felidézésében.

 
A kisliget fái között álló

kopjafák elôttBanner Zoltán 
mûvészettörténész mon-
dott beszédet, visszaidézve
a hôsök emlékét. 163 évvel
ezelôtt,azaradivár tövében
akasztófánvagypuskagolyó
általvégeztékkiafôtiszteket,
akikkorábbanaszabadság-
harcéléreálltak.Mintmond-
ta:októberhatodikaarra ta-
nít, hogy a hazát (ahogyan
azaraditizenhármakis)csak
hôsiesenlehetigazánszeret-
ni.

Az eseményt a Jeneiné 
Duna Márta általösszeállított
irodalmimûsorral aSzéche-
nyiIstvánKétTanításiNyelvû
Közgazdasági Szakközép-
iskola és Kollégium tanu-
lói tették élményszerûbbé.
A megemlékezésen köz-
remûködtekaBékésMegyei

Károlyi-Huszár és Honvéd
Hagyományôrzô és Honvéd
Egyesület tagjai is. A prog-
ramvégénazönkormányzat,
a pártok, intézmények és a
társadalmi szervezetek he-
lyeztékelkoszorúikatakop-
jafáktövében.

GajdácsEmese

www.csabacenter.hu

   2012. október 11–17.
•HotelTransylvania–Aholaszörnyeklazulnak(szinkr.am.
animáció)3D!

•Sammynagykalandja2(szinkr.belgaanimáció)3D!
•Elrabolva2.(franciaakcióthriller)PREMIER
•Vadállatok(amerikai–angolthriller)
•Looper–ajövôgyilkosa(amerikaisci-fiakció)
•Aglaja(magyar–lengyel–románjátékfilm)PREMIER!ART-kártya!
•Kínai,elvitelre(argentin–spanyolvígjáték)ART-kártya!
•Tüskevár(magyarcsaládifilm)ART-kártya!
•MagicBoys(magyar–angol–kanadaivígjáték)PREMIERELÔTT

  2012. október 18–24.
•Lorax(szinkr.amerikaianimáció)3D!PREMIER
•HotelTransylvania–Aholaszörnyeklazulnak(szinkr.am.
animáció)3D!

•Asterix&Obelix:IstenóvjaBritanniát(szinkr.fr.–sp.–ol.–magy.
vígjáték)3D!PREMIER

•Kertvárosikommandó(szinkr.amerikaisci-fivígjáték)PREMIER
•Elrabolva2.(franciaakcióthriller)
•Vadállatok(amerikai–angolthriller)
•Tüskevár(magyarcsaládifilm)ART-kártya!
•Aglaja(magyar–lengyel–románjátékfilm)ART-kártya!

 A P R Ó H I R D E T É S
INGATLAN

BartókBélaút37.számalatt,
X. emeleten 1,5 szobás lakás
áronaluleladó.Irányár:4,9mil-
lióFt.Tel.:20/410-1410.

64 m2-es, 2 + fél szobás fel-
újított lakásaLencsésineladó.
Tel.:20/770-3108.

Városközponthozközeli,csen-
desutcában100m2-es,kertes,
teljes közmûvesítéssel ellá-
tott, téglaépítésû családi ház
azonnal beköltözhetôen eladó.
Érdeklôdnileheta30/325-7751-
esmobilszámon.

Lencsési úton 48 m2-es, 3.
emeleti,fûtésmérôs,erkélyesla-
káseladó.Tel.:30/572-9338.

OKTATÁS

Angolnyelv-oktatás,nyelvvizs-
gára felkészítés délelôttönként
is.Tel.:70/392-0459.

Matematikából korrepetálás:
Tel.:30/997-8887.

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

Angolnyelvvizsgákrafelkészí-
tés.Tel.:30/681-4416.

Angol-, németnyelv-oktatás
ovitólfelsôfokig,külföldimunka-
vállaláshozis.Tel.:20/933-6828.

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

Angolnyelv-oktatás. Óvodától
felsôfokig:www.feronil.hu,  tel.:
30/527-7078.

SZOLGÁLTATÁS

Redôny,zár,szúnyogháló,nap-
ellenzôszerelése.Utánfutó-és
csónakkölcsönzés. Dobos Ist-
vánutca20. Tel.: 30/233-4550,
70/335-7584.

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

Televíziójavítás,Domokos Ta-
más.Telefon:20/929-1453.

Szakdolgozatok nyomtatása,
kötésesoronkívül:
Tel.:20/7700-494.

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

Ajtózárak, ablakzárak cseréje
hibaelhárítás, szigetelés. Tel.:
30/246-4934.

Sedliacky doktornak, az-
az „paraszt orvosnak” is ne-
veztékegykoronCsabánBé-
készkiMihályt,azazBékészki
bácsit, aki a ficamok igazi
szakértôjevolt.Anyolcvanhét
évet élt csodadoktor 1879.
augusztus 29-én született, s
immárnegyvenhatesztende-
jenincsközöttünk.
Számosújságmegemléke-

zettróla,sDedinszkyGyulais
lejegyezteveletörténtbeszél-
getését. Emlékének felidézé-
sében unokája, Malatyinszki 
Pál volt a kiadvány meg-
jelentetésében a szerzô,
szerkesztô, Vándor Andrea 
segítségére, aki úgygondol-
ta, hogy ezen relikviák, em-
lékek megérdemelnék, hogy
egy kötetben szerepelhesse-
nek... Elképzelése találkozott

Vantara Gyula polgármester
elképzelésével is, aki féléves
jutalmábólajánlottfelakönyv
megjelentetéséhez.
Nos,ígykezdôdött.Majda

jaminai,Madáchutcaiotthon-
bansorrakerültekelôarégi,
megsárgultfényképek,cikkek,
acselédkönyv,azanyakönyvi
kivonat, s az az 1961-es do-
kumentum, amely a kuláklis-
táról törölte Békészki bácsit.
Unokája, Malatyinszki Pál
büszkénmutattaaČabiansky
Kalendár 1933-as számát
is, számos egyéb emlékkel.
Több hónapos kutatómunka
és anyaggyûjtést követôen
szeptember 28-án a Szlo-
vák Tájház Áchim Termében
– a Dobszerda együttes és
Józsa Mihály elôadómûvész
közremûködésével – mutat-

ták be a kötetet, amelynek
elôszavátAndo György, a ki-
adószlovákönkormányzatel-
nöke írta,anyomdaimunká-
latokaColorprintKft.érdeme,
aborítóésatipográfiapedig
Gécs Béla munkája.

Michala Békészkeho, čiže 
uja Békészkeho nazývali 
kedysi na Čabe aj „sedliac-
kym doktorom”, ktorý bol 
skutočným znalcom vykĺ-
benín. Zázračný doktor sa 
narodil 29-ého augusta v 

roku 1879, dožil sa 87 rokov 
a už štyridsaťšesť rokov nie 
je medzi nami. Písali o ňom 
v početných novinách, a aj 
Július Dedinský zaznamenal 
rozhovor s ním. V spomínaní 
na jeho život pomohol redak-
torke Andrei Vándorovej jeho 
vnuk Pavol Malatyinszki. 
Podľa autorky tieto relikvie a 
spomienky si zaslúžia, aby 
uzreli svetlo sveta v jednom 
zborníku. Jej predstavy našli 
odozvu u primátora Júliusa 
Vantaru, ktorý venoval na 
výdavky vydania určitú sumu 
zo svojej polročnej odmeny.

Nuž, takto sa to začalo. 
Následne sa v dome na Ma-
dáchovej ulici v Jamine rad 
radom objavili staré, zožltnu-
té fotografi e, články, služob-
nícky preukaz, výpis z mat-

riky a aj dokumentum z roku 
1961, podľa ktorého ujo Bé-
készki už nie je na zozname 
kulakov. Jeho vnuk, Pavol 
Malatyinszki je hrdý o.i. na 
Čabiansky kalendár z roku 
1933, ako aj na iné pamiatky. 
Po viacmesačnej výskumnej 
a zberateľskej práci 28. sep-
tembra bola prezentovaná 
publikácia  v Áchimovej sie-
ni Slovenského oblastného 
domu, spoluúčinkovali sku-
pina Dobszerda a interpret 
Mihály Józsa. Úvod zborníku 
v mene vydavateľa, Sloven-
skej samosprávy mesta na-
písal predseda zboru Juraj 
Ando, tlačiarenské práce sú 
zásluhou spoločnosti Color-
print s.r.o., autorom obalu a 
typografi ckých prác je Béla 
Gécs.

a szegények orvosa Lekár chudobných

Hôsként haltak meg 163 éve
Az aradi vértanúkra emlékeztek a ligetben

A közgések egyenként idézték meg az aradi tizenhármakat



12 Csabai Mérleg

Október19.,péntek

SZABADTÉR

• 10.00 Disznóvágás-bemutató –
CsabaiKolbászklub

• 13.00Disznóvágás-bemutató
• 16.00–17.00 Térzene – Városi
IfjúságiFúvószenekar (Mezôbe-
rény)

MOKRYSÁMUELSÁTOR

• 10.00–17.00Silverzenekar
• 11.00Idôsekvilágnapja
 Kolbászkészítô verseny nyug-
díjas egyesületek és hátrányos
helyzetû civil szervezetek rész-
vételével

 BerényiNépdalkör–BagiIstván
citera;Társastánc-bemutató(Me-
zôberény)

• 14.00ACsabahúsKft. tombola-
sorsolása

• 15.00Anyugdíjaskolbászkészítô
versenyeredményhirdetése

• 17.00Belencéresnéptáncegyüt-
tes (Békés), közremûködik a
SuttyombaZenekar

• 17.00 A Fesztivál ünnepélyes
megnyitója; a szárazkolbász-ver-
senyeredményhirdetése

• 19.00KerekesBand
• 22.00GringoSztarZenekar 
GesztiPéterrel

Csarnok

• 14.00BudapestBank–Békéscsa-
baiElôreNKSE–ÉTV-ÉrdiVSE

NB I-es ifjúsági bajnoki mér-
kôzés

• 16.00BudapestBank–Békéscsa-
baiElôreNKSE–ÉTV-ÉrdiVSE
NBI-esjuniorbajnokimérkôzés

• 18.00BudapestBank–Békéscsa-
baiElôreNKSE–ÉTV-ÉrdiVSE
NBI-esfelnôttbajnokimérkôzés

 
CSABAGYÖNGYEBORSÁTOR

• 10.00–19.30BiBuciZenekar
• 17.00–17.30CsabaiKolbászklub
tombolasorsolása

• 20.00–21.00LiszterSándorésa
Vadrózsák

• 21.30–02.00GardenParty

Október20.,szombat

SZABADTÉR

• 10.00Disznóvágás-bemutató.
 Hagyományos morva disznóvá-
gás,javornikimódra

• 11.00 OPSKK Mazsorett Együt-
tes(Mezôberény)

• 12.00–13.00„Legaláb”–AMIés
az OPSKK Berény Táncegyüt-
tes és utánpótlás csoportjai
(Mezôberény)

• 13.00Mezôberényi szlovák, nem-
zetiségidisznóvágás-bemutató

 Térzene – Mezôberényi Városi
IfjúságiFúvószenekar

MOKRYSÁMUELSÁTOR

• 10.00Kolbászkészítôverseny
• 10.00–15.00Silverzenekar

• 15.00SzerencsejátékZrt.nyere-
ménysorsolása

• 18.00 A kolbászkészítô verseny
eredményhirdetése

• 16.00–20.003+2zenekar
 (Szerbia,Temerin)
• 21.00MagnaCumLaude
• 23.30NosztalgiaDisco
 –KovácsJózsef

CSARNOK

• 10.00Kolbászkészítôverseny
• 10.00–13.00HevesiHappyBand
(Békéscsaba)

• 13.00 Csabahús Kft. tombola-
sorsolása

• 13.30HacsekésSajó
 HellerTamásésBeregiPéter
 elôadásában
• 15.30SurdaJazzkoncert
• 18.00 A kolbászkészítô verseny
eredményhirdetése

• 20.00MolnárDixielandBand
 Vendég:MalekAndrea

CSABAGYÖNGYE
BORSÁTOR

• 10.00–02.00Mediterrán
• 10.00Kolbászkészítôverseny
• 17.00–17.30CsabaiKolbászklub
tombolasorsolása

Október21.,vasárnap

SZABADTÉR

• 10.00 Szerbiai, Sidi gyors disz-
nóvágás-bemutató

• 10.00Töltöttkáposzta-fôzôver-
seny

• 13.00Mezôberényisvábdisznó-
vágás-bemutató

• 17.00 Töltöttkáposzta-fôzô ver-
senyeredményhirdetése

MOKRYSÁMUELSÁTOR

• 10.00–12.00BiBucizenekar
• 10.00 Krajcsó Pál kolbászké-
szítôemlékverseny

• 14.00 Csabahús Kft. tombola-
sorsolása

• 14.30Abrakazabra zenekar, ven-
dégCharlie

• 18.00–18.30 Krajcsó Pál emlék-
versenyeredményhirdetése

• 19.00Határontúlimagyarprímá-
sokaCsabaiKolbászfesztiválon

 LajkóFélix,PálIstvánSzalonna
Lakatos Róbert, Doór Róbert,
ÜrmösSándor,MesterLászló

• 21.30Quimbykoncert

CSARNOK

• 10.00–20.00 Bábika játszóház
kézmûves-foglalkozással, népi
játszótérrel. (Babaház, ügyes-
ségiéslogikaijátékok,kukorica-
morzsoló,csutkavárépítés.)

• 10.00–20.00MezôberényiOPSKK
Madarak Háza Kézmûves Mû-
helyénekbemutatója

 Kiállítás:10–20óráig
 Foglalkozás:10–15óráig(origa-
mi, tûnemezelés, makramé kar-
kötô,gyöngyfûzés.)

• 10.00–20.00CsodákPalotája
• 13.00–20.00aSportcsarnoktel-
jes területén – Fizikai kísérletek
óránkéntaszínpadon

CSABAGYÖNGYEBORSÁTOR

• 10.00–17.003Generáció
• 17.00–17.30 A Csabai Kolbász-
klubtombolasorsolása

• 17.30-02.00SilverZenekar

Október22.,hétfô

SZABADTÉR

• 11.00Disznóvágás-bemutató

CSARNOK

• 10.00 Bábika játszóház kéz-
mûves foglalkozással, népi ját-
szótérrel (babaház, ügyességi
és logikai játékok,kukoricamor-
zsoló,csutkavárépítés)

 Mezôberényi OPSKK Madarak
HázaKézmûvesMûhelyénekbe-
mutatója.

 Kiállítás:10.00–20.00
 Foglalkozás: 10.00–15.00 (ori-
gami,tûnemezelés,makramékar-
kötô,gyöngyfûzés.)

• 11.00NapsugárBábszínház
• 12.00 Kolompos Zenekar gyer-
mekmûsora

• 10.00–20.00CsodákPalotája
• 13.00–20.00aSportcsarnoktel-
jes területén Fizikai kísérletek
óránkéntaszínpadon

MOKRYSÁMUELSÁTOR
                                  
• 10.00–12.30MediterránZenekar
• 13.00Hétpróbás Táncegyüttes
(Békéscsaba)

 KözremûködikaDûvôZenekar
• 14.00 Csabahús Kft. tombola-
sorsolása

• 15.00Hooligans-koncert
• 18.00BudapestBár

CSABAGYÖNGYEBORSÁTOR

• 10.00–14.30Docker’sZenekar
• 14.30–15.00CsabaiKolbászklub
tombolasorsolása

• 15.00–18.00NótárMary

Október22,hétfô
11.00-tôl20.00óráig

CsaládiNap!

• 50%-oskedvezménnyelkapható
ahurka,kolbászésacigánkaa
fesztiválvendéglôiben.

Afesztiválterületéntalálható:

Információ:
www.csabaikolbaszfesztival.hu,
info@csabaikolbaszfesztival.hu

Afesztiválbelépôdíja:800Ft,6év
alatti gyermekeknek, valamint ok-
tóber19-én,21-énés22-én10–12
óráigabelépésingyenes.
A fesztiválpéntek,szombat,va-

sárnap 10–02óráig, hétfôn 10–20
óráigtartnyitva.


