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A Szent István téren meg-
szûnt nyolcvan parkolóhely, 
de a Belvárosi Parkolóház-
ban kettôszázöt várja az 
érkezôket. Az autósok az Irá-
nyi utcából tudnak be- és ki-
hajtani, a beléptetô kapunál 
automata jegyváltó mûködik, 
és – mint azt Kozma János, a 
házat üzemeltetô Békéscsaba 
Vagyonkezelô Zrt. vezérigaz-
gatója kiemelte – a parkoló-
kezelôk is szívesen segítenek. 

– A Békéscsaba Vagyon-
kezelô Zrt. és a Csaba Par-
kolóház Kft. között létrejött 
szerzôdés alapján mi üze-

meltetjük a parkolóházat. Mi 
vagyunk a felelôsek a belép-
tetésért, kiléptetésért, az esz-
közök mûködéséért, az üze-
meltetésért és mi végezzük 
a pénztechnikai feladatokat 
is. Kollégáink huszonnégy 
órában ott vannak a parko-
lóházban, kezelik a mûszaki 
berendezéseket és segítik 
az autósokat. Fontos tudni, 
hogy a felszíni fizetôparkolási 
övezetben megváltott jegyek 
és bérletek a parkolóházban 
nem érvényesek, ott külön 
kell jegyet vagy bérletet válta-
ni – mondta Kozma János.

Az igazgató megjegyez-
te, hogy többen már a nyitás 
elôtt odaálltak a bejárathoz és 
szerettek volna jegyet venni; 
sokan várták, hogy megnyis-
son a parkolóház. Az elmúlt 
pár nap tapasztalatai alapján 
elmondható, hogy minden 
rendben zajlik, egyre többen 
fedezik fel maguknak ezt az új 
lehetôséget. A vagyonkezelô 
mûködteti a város felszíni 
fizetôparkolóit is, nyomon tud-
ják követni, hogy akik eddig a 
Szent István téren parkoltak, 
most hol keresnek helyet. A 
Szent István tér lezárása után  
zsúfoltak lettek a környékbeli 
utcák, a József Attila utcán, a 
Hunyadi téren, az Irányi utcán 
ma is sokan próbálnak meg-
állni. Ez utóbbin kevesebb lett 
a felszíni parkoló és a taxiál-
lomás is ide került, a parkoló-
házban jóval könnyebb helyet 
találni, mint itt. 

A Penza-lakótelep kedvelt 
helye azoknak, akik a bel-
városban dolgoznak, mert 
ott ingyenes a parkolás. A 

Szent István tér lezárása 
óta még zsúfoltabb lett a 
Penza, ennek megoldása 
érdekében a vagyonkezelô 

javasolja, hogy januártól a 
lakótelep is kerüljön be a 
parkolóövezetbe. 

Mikóczy Erika

A több szempontból is 
rendhagyó, zenés, irodalmi 
összeállítás szereplôi között 
volt Vida András, az iskola 
igazgatója is, aki az ’56-os 
megemlékezés kapcsán arra 
biztatta a diákokat, figyelje-
nek a nagyapák elbeszélése-
ire, s értékeljék, hogy mi már 
egy szabad, demokratikus 
világban élünk, ahol kinyil-
váníthatjuk véleményünket.
– Éljünk ezekkel a jogokkal és 

emlékezzünk azokra, akik ezt 
lehetôvé tették – mondta az 
igazgató, hozzátéve, hogy is-
kolájuk idén már „másodikos” 
lett, hiszen két éve hajtották 
végre az összevonást.

A következôkben Vantara 
Gyula polgármester iskola-
zászlót adott át Vida András 
intézményvezetônek.

– A lakótelepen mûködô 
két iskola összevonásával 
létrejött intézmény ma már 
igazi közösségként mûködik. 
Ez a zászló is az összetarto-
zást jelképezi – fogalmazott a 
városvezetô, majd hozzátette: 
közös érdekünk az új fejleszté-
sek mellett – jó gazda módjára 
– a meglévô értékek ápolása, 
gondozása. A Lencsési álta-
lános iskola több mint 30 éves 
épülete mára sok szempont-
ból elavult, így idôszerûvé vált 

az energetikai korszerûsítés. 
Az önkormányzat egy sike-
res, uniós pályázat eredmé-
nyeként májusban írta alá a 
szerzôdést a kivitelezôvel, a 
munkák egy része már nyár 
végére elkészült, a teljes át-
adás pedig ezen az ünnepsé-
gen történhetett meg.

Ez az alkalom arra is mél-
tó volt, hogy az iskola diákjai 
közül ketten átvehessék a Jó 
tanuló, jó sportoló díjat. Az 
elismerést Vantara Gyulától 
kapta Gazsó Dóra és Ruttner 
Gábor. Az iskola tanulói is 
megajándékozták a polgár-
mestert, egyenpólóval és a 
gyerekek által készített rajz-
zal lepték meg, Vida András 
pedig egy üzenôfüzetben 
köszönte meg a városvezetô 
gondoskodását.

Gajdács Emese

Megújult épületben emlékeztek ’56-ra
Már „másodikos” a Lencsési általános iskola

A Szent István teret október 15-én zárták le a forgalom elôl

A Belvárosi Parkolóházba az Irányi utca felôl lehet be- és kihajtani

Megnyílt a Belvárosi parkolóház 
Kettôszázöt férôhely áll az autósok rendelkezésére

A belvárosban közlekedôk hetek óta fi gyelték, mikortól 
kell elkerülni a Szent István teret, mikortól kell más útvo-
nalon megközelíteni úti céljukat. Aztán jött a hír, hogy ok-
tóber tizenötödikén átadják a Belvárosi Parkolóházat, és 
ezzel egy idôben a teret is elzárják a forgalom elôl. Az elsô 
pár napban még szokatlan volt a helyzet, de lassan bele-
tanulunk az új forgalmi rendbe, és a Belvárosi Pakolóház 
használata is mindennapjaink részévé válik.

Bevonnák a gazdákat
a közétkeztetésbe 3. oldal

Munkácsy pikáns kalandja a 
hídnál  7. oldal

A Szent István tér és az Andrássy út 
felújítása 4–5. oldal

Vantara Gyula polgármester adta át az iskolazászlót Vida András igazgatónak

Több száz diák, tanára-
ik, s a meghívott vendé-
gek együtt ünnepeltek a 
Lencsési általános iskolá-
ban október 18-án, amikor 
is az 1956-os forradalomra 
emlékeztek, ugyanakkor hi-
vatalosan is átvették a meg-
újult energetikai rendszerû 
épületet.

Parkolási díjak a Belvárosi Parkolóházban
Parkolási díj: 200 Ft/óra. A minimum par-
kolási idôegység 30 perc, az elszámolási 
idôegység negyedóra.
Napijegy: A mindenkori óradíj 5 órára esô 
értéke. Napijeggyel az adott napon 24 óráig 
lehet parkolni.
Havibérlet: 20 000 Ft/hó. A bérlet a meg-
váltás/érvényesítés napjától a következô hó-
nap 4. napjáig érvényes, nem átruházható, 
az kizárólag egy adott autó rendszámához 
rendelt. A bérlet (mágneskártya) egyszeri 
letéti díja 2000 Ft. 
Éjszakai garázsbérlet: 7000 Ft/hó. A bér-
let munkanapokon 17 órától másnap reggel 
8 óráig, illetve szombat, vasár- és ünnep-
napokon egész nap feljogosít a parkolásra. 
Érvényessége a megváltás/érvényesítés 

napjától a következô hónap 4. napjáig szól. 
A bérlet (mágneskártya) egyszeri letéti díja 
2000 Ft, nem átruházható, az kizárólag egy 
adott autó rendszámához rendelt. 
Kedvezmények: Az Univerzál Áruházban 
mûködô üzletek és a 100-as ABC eseti vagy 
állandó jelleggel a parkolási díjból kedvez-
ményt adhat. Ezek feltételeirôl az üzletek-
ben lehet érdeklôdni.
Pótdíjak: A parkolójegy, illetve bérlet el-
vesztése vagy megrongálódása esetén a 
fizetendô pótdíj 2000 Ft. 

A díjszabás 2012. október 15-étôl vissza-
vonásig érvényes. A díjszabásban feltünte-
tett árak bruttó árak, a hatályos elôírások 
szerinti áfát tartalmazzák.



A Budapest Bank Békés-
csabai Bankmûveleti Köz-
pontjának ötven munkatársa 
és családtagjaik vettek részt 
a pénzintézet Törôdés napi 
akciójában a Kazinczy-lakó-
telepi Óvodában. A dolgozók 
lefestették a székeket, felújí-
tották az udvari eszközöket, 
játékokat és virágültetéssel 
szebbé, biztonságosabbá 
tették a gyerekek környeze-
tét. A Budapest Bank ezen 
felül 350 ezer forinttal is tá-
mogatta a munkákat.

A program fôvédnöke 
Vantara Gyula polgármester, 
védnökei dr. Katona Gyula 
akadémikus, elnök (MTA Rényi 
Alfréd Matematikai Intézet, Bo-
lyai János Matematikai Társu-
lat), valamint dr. Szabó Gábor 
akadémikus, rektor (Szegedi 
Tudományegyetem) voltak. 

Kiss Tibor alpolgármester 
köszöntôje után Laduver Fe-

renc, a házigazda intézmény 
igazgatója kiemelte Kmetykó 
András szerepét az elôzô 
konferenciák szervezésében. 
Kmetykó András „közgés” 
diák volt, ötszáz órát hallga-
tott a neves Koós Géza tanár 
úrnál, aki középiskolai mate-
matikatanára volt. A korábbi 
konferenciák vendége volt 
dr. Czeizel Endre is, akinek 

tavaly „A magyar matema-
tikus géniuszok – tények és 
rejtélyek” címû mûvét ismer-
hettük meg. A konferencia 
keretében Pokorni Zoltán, az 
Országgyûlés Oktatási, Tu-
dományos és Kutatási Bizott-
ságának az elnöke pénteken 
a közoktatási helyzetrôl tar-
tott elôadást. 

V. Andrea

A Jankay Tibor Két Taní-
tási Nyelvû Általános Iskola 
húszezer eurós pályázati 
támogatást nyert az Euró-
pai Unió által meghirdetett 
Egész életen át tartó tanulás 
program – Comenius iskolai 
együttmûködések keretében. 
A pályázat során, két tanév 
idôtartamban, újszerû közös 
iskolai programok és innová-
ciók megvalósítását tervezik 
a Törökország kis-ázsiai ré-
szén fekvô Yalova városában 
található Taşköprü İlköğretim 
Okulu iskola pedagógusaival 
és tanulóival.

A program fôbb céljai kö-
zött szerepelnek on-line rá-
dió- és tévéadások és egy 

kultúrák közötti iskolaújság 
létrehozása, melyet a két 
iskolából azonos számban 
érkezô 12–14 éves gyerekek 
szerkesztenek. A magazin 
on-line felületét is kifejlesz-
tették, amely már elérhetô 
a www.thehungryturkey.eu 
címen. 

Szeptemberben a Jankay 
iskola négy pedagógusa lá-
togatott el Yalova városába, 
a Taşköprü İlköğretim Okulu 
iskola pedagógusaihoz és 
tanulóihoz. A találkozón ott 
volt: Tirjákné Prisztavok Ág-
nes, Hugyecz Hajnalka, Velô 
Hajnalka, Medovarszki Ist-
ván, Mustafa Versak és Seda 
Yunusoğlu. 

Kokemäki, Plzen és Mode- 
na után Békéscsabán rendez-
ték meg a negyedik EMAS-
találkozót október tizenegye- 
dikén. Az Európai Unió szak-
képzési projektjében Belgi-
um, Csehország, Finnország, 
Németország, Olaszország és 
hazánk mûködik együtt, cél-
juk a környezettudatosságra 
nevelés. 

A Békéscsabai Központi 
Szakképzô Iskola és Kollé-
gium (BéKSZI) udvarán, az 
EMAS-találkozó ünnepélyes 
megnyitóján, mintegy védô- 
ernyôként egy nagy sárga 
ernyôt, az EMAS szimbólu-
mát feszítették ki a résztvevôk 

feje fölött. Az ernyôn olvas-
ható volt a projekt címe, a 
részt vevô országok neve és 
néhány szlogen is.

Marton József fôigazgató 
és Robert Gabriels, az EMAS 
fôkoordinátora ismertette a 
program elemeit. Mint meg- 
tudtuk: a BéKSZI tavaly 
szeptembertôl vesz részt 
a programban, egyrészt az 
intézmény EMAS-követel-
mények szerinti környezet- 
védelmi tevékenységét szer- 
vezi, másrészt az eredmé-
nyeket igyekszik hasznosí-
tani az oktatásban. A diákok 
bemutatókat is tartottak.

Vándor A.
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Októberben egy teljes 
hetet szentelt a Lencsési 
Óvoda kollektívája a ke-
nyérnek. Október 16-án 
van a kenyér világnapja, 
az óvoda három tagintéz-
ményében, a Kômíves sori 
oviban, a Napsugár oviban 
és a Zöldoviban napokon 
át ezt ünnepelhették a gye-
rekek. A Zöldovi szakmai 
napnak is otthont adott, 
bemutatójuk címe Termé-
szetbúvár és kalandjáték 
volt.

A gyerekek a kenyérün-
nep programjai során meg-
ismerkedhettek a kenyér 
születésével.  Kenyérboltos 
szerepjátékokat játszottak, 
búzát mértek, lisztet tisztítot-
tak, rostáltak, kenyértésztát 
dagasztottak, tésztát készí-
tettek, nyújtottak és szaggat-
tak, valamint formáztak, liszt-

gyurmából péksüteményeket 
készítettek, verseket, mesé-
ket gyûjtöttek a kenyérrôl, és 
az aratási népszokásokat is 
felelevenítették. Az óvónôk 
és a szülôk segítségével 
megismertették a nehéz, de 
ugyanakkor gyönyörû pék-
mesterséget is. A Zöldoviba 
dr. Ferenczi Attila tanácsnok 

is ellátogatott, akit az ovisok 
frissen sült, meleg pogá-
csával kínáltak. A kisült ke-
nyereket, pogácsákat végül 
elvitték a Családok és Gyer-
mekek Átmeneti Otthonába, 
így segítve a rászorultakat.

A szakmai napon a kör-
nyezetvédelmet járták körül, 
amely ideológia, filozófia 
és mozgalom is egyben. A 
Lencsési Óvoda Zöldovijában 
a környezet megóvásának, 
a természet szeretetének és 
tiszteletének nevelését a pe-
dagógusok tudatosan terve-
zik mindennapos munkájuk 
során. A kisgyermekek a ter-
mészettudatos magatartás 
jegyében élik mindennapja-
ikat az óvodában, amelynek 
szakmai munkájába a város 
óvodapedagógusai is bepil-
lanthattak.

Vándor Andrea

Ünnep és szakmai nap
Kenyérsütés és bemutató a Lencsési oviban

A kenyérünnepen a gyerekek cipót is készítettek

Természetbúvár és kalandjáték a szakmai napon

A Jankay iskola pedagógusai a török iskola diákjaival

Laduver Ferenc üdvözölte a megjelenteket

Egy védôernyô alatt a részt vevô országok képviselôi

Néhány napja adták át a 
Lencsési általános iskola 
felújított épületét. Mit szól-
nak a változásokhoz? – errôl 
kérdeztük olvasóinkat. 

Petrovszki 
Liza – 
1. osztályos 
tanuló:  

– Ovisként 
már kétszer 
is táncoltam itt, de akkor még 
régi volt az iskola, és most 
elsôsként jó bejönni ide, mert 
minden nagyon szép lett.

Vida András 
– igazgató:

– Már au-
gusztus köze- 
pén találkoz-
tam a gyere- 
kekkel a megújuló épületben, 
amikor a tanévkezdésrôl tájé- 
kozódtak, és szinte egyön- 
tetûen azt mondták – idézem 
ôket –: „tök jó lett”. 

Börcsök 
Szabolcs – 
7. osztályos 
tanuló: 

– Én a „Jó-
zsefben” kezd-
tem, és annyival jobb itt, hogy 
sokkal nagyobb a terület, és 
több ismerôssel találkozhatok 
nap mint nap.

Olvasóink 
szerint

Tudomány 
és mûvészet

Sárga védôernyô borult a 
résztvevôkre a BéKSZI-ben

Hat ország iskolája vesz részt abban az európai uniós 
Comenius programban, amelynek célja a környezetvé-
delmi vezetési és hitelesítési rendszer (EMAS) tanúsítvá-
nyának megszerzése és a környezettudatos szakképzés 
megvalósítása. A nemzetközi szakképzési projekt ne-
gyedik találkozójának október 10. és 14. között Békés-
csaba adott otthont. Az ötödik találkozónak februárban a 
belgiumi Genk lesz a házigazdája.

A Jankay iskola török 
kapcsolata

Matematikakonferencia

BB-sek a Kazinczy oviban

A Széchenyi István Két 
Tanítási Nyelvû Közgazda-
sági Szakközépiskola, kar-
öltve a Bolyai Matematikai 
Társulat megyei tagozatával 
és az MTA megyei testüle-
tének matematika tudomá-
nyos mûhelyével, az idén 
hatodik alkalommal rendez-
te meg „A matematikaokta-
tás jelene és jövôje” orszá-
gos konferenciát. 

A Szegedi Akadémiai Bi-
zottság Békés Megyei Tudo-
mányos Egyesülete, a Pe- 
dagógiai Társaság Békés 
Megyei Tagozata és a Bé-
kés Megyei Tudásház és 
Könyvtár, valamint a Békés-
csabai Jókai Színház no-
vember 17–én 9.30 órától 
rendezi meg „Kölcsönha-
tások a tudományban és a 
mûvészetben” elnevezésû 
konferenciáját a színházban.

A konferencia célja, hogy 
a tudomány és a mûvészet 
klasszikus és kortárs értékeit 
a szakmai gyakorlat számá-
ra hozzáférhetôvé tegye, a 
magyar nyelv és irodalom, 
továbbá a mûvészetek s a 
tudomány kölcsönhatására 
felhívja a figyelmet.

A konferencián mutatja be 
dr. Czeizel Endre A magyar 
költôgéniuszok sorsa címû 
legújabb kötetét, amelyet az 
érdeklôdôk kedvezményes 
áron vásárolhatnak meg a 
helyszínen. 

A részletes program a 
Békés Megyei Tudásház és 
Könyvtár honlapján (www.
bmtk.hu) olvasható

Jegyek: 800, 1000 és 
1200 forintos áron vált-
hatók az alábbi helyszí-
neken:

a Békéscsabai Jókai • 
Színház jegyirodájában
a színház partnerirodái-• 
ban (elérhetôség: www.
jokaiszinhaz.hu)



A városvezetés részérôl 
Opauszki Zoltán kabinetfô- 
nök nyitotta meg a fórumot. 
Mint mondta, az önkor-
mányzat minden eszköz-
zel igyekszik csökkenteni 
a munkanélküliség okozta 
gondokat, erre is egyfajta 
megoldást jelenthet, ha a 
városban, illetve a környéken 
mûködô kis- és ôstermelôk 
biztos piacra lelnek, így akár 
bôvíthetik alkalmazottaik kö-
rét. Békés megyében mindig 
komoly hagyományai voltak 
a mezôgazdaságnak, élelmi-
szeriparnak, ezek újraélesz-
tése reális cél lehet. Az önkor-
mányzat a maga eszközeivel 
segíti ezt a folyamatot, de a 
szándékot, az összefogásra 
való törekvést már a termelôi 
körtôl várják.

A MintaMenza csapat 
részérôl Prohászka Béla 
mesterszakács, dr. Mucsi 
Gyula megyei tiszti fôorvos 
és helyettese, dr. Sárosi 
Tamás is azt hangsúlyozta, 
hogy a gyermekek egész-
séges fejlôdését az szolgál-
ná, ha minél több helyben 
termelt zöldség, gyümölcs, 
hús- és tejtermék szolgálna 
alapanyagul a közétkezte-
tésben. Jelenleg sajnos az a 
jellemzô, hogy a közbeszer-
zésen keresztül sokszor tá-
volról, hosszú szállítás után 
érkeznek meg a termékek a 
konyhákra, az olcsóság és a 

kényelmi szempontok okán  a 
szükségesnél több levesport, 
ízesítôt használnak.

A fórumon  Dávidné Tóth 
Edit, a csabai gyermekélel-
mezési intézmény vezetôje 
felsorolt néhány érdekes 
adatot. Megtudtuk, hogy a 
napi 10 ezer adagos kony-
hában évente 150 ezer kg 
almát, 200 ezer kg burgo-
nyát, 250 ezer darab tojást, 
120 ezer liter tejet és 12 
ezer kg sajtot használnak 
fel. Mindezt közbeszerzé-
sen keresztül vásárolhatják 
meg, így egyértelmû, hogy 
a kistermelôk csak összefo-

gással, szövetkezve tudják 
garantálni a kívánt mennyisé-
geket.

A jelen lévô termelôk kö-
zül többen már most kife-
jezték azon szándékukat, 
hogy csatlakoznának a 
MintaMenza programhoz be-
szállítóként, ehhez azonban 
segítségre van szükség, fô- 
ként a koordinálás terén. Mint 
megtudtuk, az önkormányzat 
a falugazdászokon keresztül 
is támogatja a kezdeménye-
zést, s pályázatokra is ösz-
tönzi a fejlesztésre vállalkozó 
gazdákat.

Gajdács Emese

A Békéscsabai Víziközmû 
Társulat általában évente egy 
alkalommal tart közgyûlést, 
idén azonban már másod-
szor jöttek össze, hogy tájé-
kozódjanak a szennyvízcsa-
tornázás aktuális állásáról. 
Mint az Mácsai Sándor, a 
társulat ismételten megvá-
lasztott elnöke elmondta, a 
városban gyakorlatilag elké-
szült a csatornahálózat, és 
eddig már több mint hétezer 
háztartást értesítettek ki a rá-
kötés idejérôl.  Az érintettek 
folyamatosan érdeklôdnek a 
határidôket, a feltételeket és 
az elôírásokat illetôen, vagy 
az érdekeltségi hozzájárulás 
befizetésérôl szóló igazolás 
miatt keresik fel a társulat 
Szabadság téri irodáját.

A küldöttgyûlésen Mácsai 
Sándor beszámolt a társu-

lat idei háromnegyed éves 
tevékenységérôl. A bevételi 
tervet 96 százalékra teljesí-
tették, a pénz nagy részét 
már át is adták az önkor-
mányzatnak. Eddig egyéb-
ként a tervezett 1,3 milliárd 
forintból összesen 1,113 mil-
liárdot utaltak át. A küldöttek 
hozzájárultak ahhoz, hogy 
a társulattal megállapodást 
köthessenek azok, akik 
határidôre – különbözô okok 
miatt – nem tudták teljesíte-
ni a befizetéseiket. A döntés 
értelmében legkésôbb jövô 
év végéig törleszthet a több 
mint ötszáz érintett. 

Az ülésen szóba került az 
is, hogy mi lesz a társulat sor-
sa, ha a szennyvízberuházás 
befejezôdik. Ha az érdekelt-

ségi hozzájárulást a Békés-
csabai Víziközmû Társulat 
tagjai befizették és errôl meg-
kapták az igazolást, akkor a 
tagságuk megszûnik. Vannak 
olyan területek, amelyeket ko-
rábban kivettek a csatornázá-
si programból, mert nem volt 
víz az utcában. Azóta oda a 
vizet bevezették, és a lakók 
arra várnak, hogy valamikor 
hozzájuk is elérjen a csatorna 
– nekik segíthetne a társulat. 
Mácsai Sándor szerint érde-
mes a náluk összegyûlt adat-
állományt megôrizni, hátha a 
késôbbiekben lesz egy olyan 
program, amely például az 
útfelújításokra irányul – ez 
alapja lehetne akár egy pá-
lyázatnak is.  

M. Erika
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Több mint ötszáz családnak tették lehetôvé a halasztást

– Hogyan indult a politikai 
pályája? 

– 1994-ben eleget tettem 
egy felkérésnek. Számomra 
szimpatikus emberek szim-
patikus politikai palettáról 
kerestek meg, hogy induljak 
a jelöltjükként. Nem voltam 
párttag, nem hittem, hogy 
nyerni fogok, de akkortájt 
szegfûs mezben szinte min-
denki befutó volt. Elsô alka-
lommal így kerültem a testü-
letbe.

– Mit volt könnyebb meg-
élnie az elmúlt tizennyolc év 
során? Városvezetôként dön-
téseket hozni, vagy ellenzéki-
ként bírálni az aktuális város-
vezetés döntéseit? 

– 2002-ig, a koalíciós vá-
rosvezetés idôszakában a 
döntések meghozatala azért 
volt nehéz, mert gyakran kés-
hegyig menô vitákat kellett 
folytatni, részletekbe menôen 
kellett érvelni és meggyôzni 

akár saját párttársainkat is. 
A közgyûlésen belül akkor 
nem pártok szerint szavaztak 
a képviselôk, hanem egy-
egy ügyet támogattak. Ma 
nincsenek érdemi viták, nin-
csenek pártok közötti alkalmi 
koalíciók, még olyan kérdé-
sekben sem, ahol pártállás-
tól függetlenül ugyanaz a vé-
leményünk. Nehéz megélni, 
hogy bár felhívjuk a figyelmet 
a veszélyekre, a városvezetés 
nem hogy meggondolás tár-
gyává tenné azokat, inkább 
élbôl ellenünk szavaz.

– Ön gyakran fogalmaz 
meg kritikát a folyamatban 
levô beruházásokkal kapcso-
latban, pedig korábban az 
MSZP is hasonló fejlesztése-
ken gondolkodott. 

– Ne felejtsük el, hogy 
most válság van. Az Agóra 
kapcsán azt kifogásoljuk, 
hogy a szakmai trendekkel 
szembe helyezkedve, egy ha-
talmas centrum épül, amely-
nek az üzemeltetési költsé-
geit nem ismerjük.  Ma nehéz 
elhelyezkedni, szinte nincs 
olyan család Békéscsabán, 
ahonnan a fiatalok ne vándo-
rolnának el. Amikor csak zsí-

ros kenyérre futja, az ember 
nem vesz fel hitelt herendi 
porcelánra, hogy abban tá-
lalja: amikor munkahelyekre 
van szükség, nem a belváros 
szépítése az elsôdleges fel-
adat. Vannak kitörési pontok, 
munkahelyteremtô támoga-
tással és minden lehetsé-
ges eszközzel azért kellene 
lobbizni, hogy megismer-
tessük mindenkivel, Békés-
csabán milyen befektetési 
lehetôségek vannak. Régóta 
szorgalmazzuk egy errôl szó-
ló kiadvány összeállítását 
akár nyomtatott, akár elektro-
nikus formában. A Budapest 
Bank bankmûveleti központ-
jában ma 730 ember dolgo-
zik. A megfelelô gazdasági 
kapcsolatokon keresztül, a 
megfelelô koncepcióval és 
támogatási rendszerrel miért 
ne lehetne még egy hasonló 
kaliberû munkahelyteremtô 
beruházásunk? A jelenlegi 
fejlesztések koncepciójuk-
ban vagy ütemezésükben 
elhibázottak. 

– Hogyan tervezi a foly-
tatást? Csak az üzleti életre 
koncentrál, vagy a közélet is 
marad?

– Minden választás elôtt 
elgondolkodtam, kell-e, sza-
bad-e folytatni. Az indulás 
mellett szól, hogy a párttag-
ság bízik bennem, és komoly 
tapasztalatokra tettem szert, 
viszont már jöhetnének a fi-
atalok, a 47 évemmel itt az 
öregek közé tartozom. A 
választás elôtt dôl majd el, 
hogy indulok-e. Az MSZP 
demokratikus párt, a tagság 
döntése számomra szent.

Mikóczy Erika 

Hrabovszki György kis 
megszakítással közel nyolc 
évig dolgozott a szanazugi 
táborban, közben rövid ide-
ig a Békés Megyei Napnál 
volt reklámfônök. A Csa-
ba Centerhez a beruházás 
kezdetén, pályázat útján 
került, eredetileg másfél-
kétéves munkára. A nyitás 
elôtt a tulajdonosok meg-
kérdezték, hogy vállalná-e 
a ház vezetését, azóta éle-
tének nagy részét szinte ott 
éli. 1994 óta a képviselô-
testület tagja, 1998-tól négy 
évig a szociális bizottság 
elnöke, 2002 és 2006 kö-
zött a terület társadalmi al-
polgármestere volt. 

Haladékot kapnak és 
részletekben is fizethetnek 
azok, akiknek különbözô 
okokból eddig még nem si-
került rendezniük a szenny- 
vízcsatornázáshoz kapcso-
lódó érdekeltségi hozzájá-
rulásukat – derült ki októ-
ber közepén a Békéscsabai 
Víziközmû Társulat ülésén. 
A halasztás a mintegy ki-
lenc és fél ezer tagból több 
mint ötszázat érint.

KépvISelôI SArOK
Hrabovszki György: Ma nincsenek érdemi viták

Haladékot kapnak a nemfizetôk
A Békéscsabai Víziközmû Társulat 

megállapodást köt a hátralékosokkal

FelHÍvÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város 

Nemzetiségi Önkormányzatai

KÖZMEGHALLGATÁS-t tartanak,
melyre minden érdeklôdôt várnak 

az alábbi idôpontok szerint:

Békéscsaba Megyei Jogú Város • Lengyel Nemzetiségi 
Önkormányzata 
2012. november 15-én (csütörtök) 16 órától 
a Magyar–Lengyel Baráti Kulturális Egyesület székhe-
lyén: Békéscsaba, Szent I. tér 8. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város • Román Önkormányzata 
2012. november 5. (hétfô) 15 órától  
a nemzetiségi önkormányzat székhelyén: Békéscsaba, 
Szabadság tér 11–17. a II. emeleti 8. sz. tárgyalóban. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város • Szlovák Önkormányzata 
2012. november 7-én (szerda) 16 órától 
a Szlovák Kultúra Házában, Békéscsaba, Kossuth tér 10.

Vállaljuk  terménydarálók, 
szivattyúk javítását, 

villanymotorok tekercselését, 
sürgôs esetben 
48 órán belül. 

Villanymotorokat veszek 
állapottól függetlenül 

140 Ft/kg-os áron.   

Sztator Bt. • Békéscsaba, Pulszky u. 24. 
Telefon: 66/446-353 és 70/ 223-5474

Bevonnák a gazdákat a közétkeztetésbe
Az önkormányzat segít, de összefogásra van szükség

Megtelt a városháza Mo- 
kos terme, amikor is a helyi 
termelôk számára tartot-
tak fórumot arról, miként 
tudnának bekapcsolódni 
szállítóként a közétkezte-
tésbe. A lehetôség adott, 
most már csak szándékra 
és együttmûködésre van 
szükség.

K ö Z M e g H A l l g A T Á S
Békéscsaba Megyei Jogú 

Város Önkormányzatának 
Közgyûlése novemberi ülé-
sét 23-án, pénteken tartja. 

A képviselô-testület a ter-
vek szerint 14 órától általá-
nos közmeghallgatást tart a 
polgármesteri hivatal Szent 

István tér 7. szám alatti épü-
letének dísztermében. A 
közmeghallgatásra minden 
érdeklôdôt várnak.



– Reményeink szerint jövô 
tavaszra egy igazán külön-
leges fôtérrel büszkélkedhe-
tünk, amely méltó lesz a me-
gye szíve elnevezésre is. A 
tér nem pusztán az építészek 
által üresen hagyott terü-
let, hanem a társadalmi élet 
olyan helyszíne, amely min-
den lakos számára elérhetô 
és közéleti, mûvészeti, gaz-
dasági, sport- és szórakozta-
tó tevékenységeknek adhat 
otthont. A köztér a lakosok 
szimbolikus és fizikai találko-
zóhelye. A köztér olyan tér, 
amelyhez mindenki egyenlô 
hozzáféréssel bír – mondta 
Vantara Gyula polgármester, 
miközben az új belváros lát-
ványterveit néztük végig.

Fontos tudni, hogy az át-
építés közben ügyeltek a 
meglévô értékek védelmére, 
így csak azokat a régi fákat 
vágták ki, amelyeket feltétlen 
szükséges volt, de helyükre 
több csemetét is telepítenek. 
Megnyugtathatunk minden-

kit, hogy mûvészeti alkotás, 
emléktábla, emlékkô nem 
esik áldozatul a felújításnak, 
minden visszakerül a helyére.

A Szent István teret immár 
a forgalom elôl véglegesen el-
zárták, a Kossuth tér felôl egy 
sáv szabadon maradt, s ezen 
keresztül lehet eljutni a Justh 
Gyula utcába. Egyébként mo-
dern rendszámfelismerô be-
rendezések biztosítják majd a 
bejutást a térre azok számára, 
akik ott laknak, illetve a célfor-
galomnak. 

Kétoldalas összeállításunk 
elkészítését Tóthné Svecz Va-
léria, a városfejlesztési kft. 
ügyvezetôje és Lukácsi Lász-
ló fôépítész segítette. A városháza elôtt dísz- és 

rendezvénytér lesz, amely a 
nemzeti ünnepek és nagy-
számú közönséget vonzó 
események, elôadások hely-
színe lehet. A tágas téren akár 
több színpad is felállítható, 
de sportversenyek, kulturá-
lis programok közönségét is 
várja majd a megújult fôtér. A 
szemben lévô szálloda, illetve 
más vendéglátóhelyek is kiala-
kíthatják saját teraszaikat, ez-
zel is színesítve a szabadidôs 
tevékenységek körét.

A városháza mûemléki 
homlokzatát Ybl Miklós ere-
deti terveinek megfelelôen 
alakítják ki a felújítás közben. 
Megszépülnek a nyílászárók, 
a kapuk, az erkély szerkeze-
tét megerôsítik, a párkányok 
bádogozását kicserélik, de 
felújítják a vakolatot és meg-
történik a kültéri festés is. A 
városháza homlokzatának 

felújítása összesen bruttó 
24,5 millió forintba kerül, s 

ez is a belváros-rehabilitáció 
szerves része.

A Szent István tér 10. 
szám alatti ház kívülrôl, ha-
sonlóan a Szent István tér 
8-hoz, megújul, de itt belül is 
zajlanak majd munkálatok, 
hiszen a rekontsrukció ezen 
a helyszínen erre is kiterjed.  
A költségek a belváros-reha-
bilitációnak köszönhetôen 
állnak rendelkezésre: a külsô 
munkálatok bruttó 120 millió 

forintba, a belsôk bruttó 240 
millió forintba kerülnek. A fel-

újítás után méltó képet mutat 
majd a mûemléki épület.

A Szent István téren talál-
ható Sas patika homlokzata 
is megújul. A mindenki által 
ismert nagypatika épülete 
Békéscsaba egyik legszebb, 
és talán legjobb állapotban 
lévô városi polgárháza.

Az emeleti nyílászárókat 
felújítják, a földszintieket ki-
cserélik. A lábazatra fénye-
zett, vörös mészkôlap bur-
kolat kerül, s megszépül az 
erkély is.

A házon a 
Sas patika fel-
irat és a kapualj 
fölötti házszám 
egészen egye-
di pirogránit ki-
vitelû lesz. Az 
impozáns épület 
bádogos szer-
kezetét felújítják, 
valamint új hom-
lokzatfestés is 
készül.

A városházával szembeni 
oldalon, a Justh Gyula ut-
cánál épül egy küllemében 
is szép harangjáték, amely 
többféle dallam lejátszásá-
ra lesz alkalmas. A haran-
gok meghatározott idôben 
különféle muzsikát szolgál-
tatnak majd, különleges 
élményt nyújtva a közön-
ségnek. A téren különbözô 
utcabútorokat helyeznek el, 

így például a környezetbe 
illô padokat, székeket, asz-

talokat, kerékpártárolókat, 
hulladékgyûjtôket.

A római katolikus templom 
elôtti tér ünnepélyességével, 
meghitt családi rendezvé-
nyek, esküvôk, keresztelôk 
lebonyolítására lesz alkal-
mas. Négyszázhatvannyolc 
töves rózsakert, egyedi, ró-
zsát mintázó csobogó, ivókút 
teszi hangulatossá a teret. A 
meglévô fák mellé újakat is 
ültetnek, a padok körül rózsa-
lugast alakítanak ki. A virágok 
kedvelôinek bizonyára ez lesz 
a kedvenc helye a fôtéren.

A Szent István tér 8. szám 
alatti, impozáns, ám mára 
erôsen lepusztult épület a 
Justh Gyula utca sarkán ta-
lálható. Most lehetôség adó-
dott a homlokzat helyreállítá-
sára, a nyílászárók cseréjére, 
a tetô kijavítására. Emellett 
új bádogozás és csatorna 

készül  el, így meg-
szépült arcot mutat 
majd a ház. A hom-
lokzatvakolatot hely-
reállítják és új hom-
lokzatfestés készül, 
amelynek költsége 
összesen, bruttó 41 
millió forint.
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A Szent István tér és az Andrássy út felújítása

városháza: Ybl tervei szerint

Szebb lesz a Szent István tér 10.

A Sas patika új arca

Harangjáték a Justh gyula utcán

rózsakert a templom elôtt

Megújul a Szent István tér 8.
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Képzeletbeli séta
a megújult belvárosban
Egyre látványosabb változásokon megy keresztül a 

belváros, itt-ott már kivehetô, milyen is lesz az új bur-
kolat, hol épül szökôkút. Ezúttal egy képzeletbeli sétára 
invitáljuk olvasóinkat, s látványtervek segítségével mu-
tatjuk be a készülô különlegességeket.

Vantara Gyula: Köszönöm a békéscsabaiak türelmét

Dísztér a centrumban1
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Az Ibsen Ház elôtt egy 
kisebb csobogó épül. Az 
Andrássy úton az itt mûködô 
vállalkozók nyitott teraszokat 
alakíthatnak ki, így mediter-
rán hangulatú vendéglátás-
ban lehet része a szabadba 
vágyó sétálóknak. Az esz-
tétikai élményt fokozzák a 
színpompás virágágyások, 
minicserjék, örökzöldek. A 
belváros ezen része igazi 
helyszíne lehet a kikapcsoló-
dásnak, beszélgetéseknek. 

Az Irányi utca és az And- 
rássy út keresztezôdésé- 
bôl, az órától indulva (mely a 
jövôben is itt mutatja az idô 
múlását) balról, az Univerzál 
áruház bejárata elôtt egy 
csobogóban gyönyörködhe-
tünk majd. Az Univerzál és 
a 100-as ABC fôbejáratánál 
lehet megközelíteni a parko-
lóházat is. Az ABC elôtt lesz 
elég hely az áruházak és a 
parkolóház gyalogosforgal-
mának.
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A Szent István tér és az Andrássy út felújítása
Átalakul a Szent István tér

Marad a Korsós lány és az ivókút

látványszökôkút a színháznál

Teraszok várják a vendégeket

Színes virágágyások, csobogók

A Szent István tér gyöke-
resen átalakul látványossá-
goknak, nagyobb tömege-
ket vonzó eseményeknek 
és rendezvényeknek helyet 
adó városi térré. Ez a hely 
alkalmas lesz egy nagy, il-
letve több kisebb színpad, 
valamint rendezvénysátrak 
felállítására is.

A téren tervezett körforga-
lom jellegû egyirányú kiszol-
gáló utat – a Kossuth tér és 
a Justh Gyula utcai szakaszt 
kivéve – csak célforgalom 

használhatja. A behajtást 
elektronikus érzékelôvel ellá-
tott beléptetô rendszer hasz-
nálatával szabályozzák majd. 
Ide az átalakítást követôen 
csak külön engedéllyel, illet-
ve célforgalomban részt vevô 
gépjármûvek hajthatnak be. 
Egyébként a gyalogosok és 
a kerékpárosok számára lesz 
szabad a közlekedés, bizton-
ságos keretek között, egy- 
mástól jól láthatóan elválasz-
tott sávokon. A megszépült 
téren új közvilágítás épül ki 

szép, a belváros hangulatá-
hoz illeszkedô lámpaoszlo- 
pokkal és világítótestekkel. 
Az Andrássy út és a Szent 
István tér torkolatánál nagy, 
kétmedencés szökôkút épül, 
ahol a tervek szerint késôbb 
mûalkotást is elhelyeznek. A 
Szabadság tér Szent István 
tér felôli végén 16 férôhelyes 
merôleges felállású személy-
gépkocsi-várakozó hely épül. 
A Szabadság tér buszforgal-
mi-központ jellege megma-
rad.

Az Andrássy út Szent 
István tér felôli végén lévô 
Korsós lány megszokott ele-
me a belvárosnak. A sokak 
által „részeg angyalnak” 
nevezett szobor továbbra is 
megmarad, régi helyén néz-
hetik meg az arra járók. Az itt 
mûködô ivókutat és a szobor 
környékét ugyanakkor fel-
újítják, körülötte a zöldfelüle-
tek elhatárolására támfalak 

épülnek. Így kellemes, ül-
dögélésre, megpihenésre, 
találkozókra, randevúzás-
ra, nagy beszélgetésekre al-
kalmas kis szeglete alakul ki 
itt a belvárosnak.

Ha itt jobbra fordulunk, 
máris a Szabadság tér felé 
vesszük az irányt. Itt – a Jó-
zsef Attila utca elôtti részen 
– megmarad a buszforduló 
és buszmegállók, ám ezeket 

is átalakítják, felújítják. A tér 
mindkét oldalán két-két fe-
dett utasvárót helyeznek el. 
Ugyanakkor a most meglévô 
parkolóhelyek száma jelen- 
tôsen kibôvül, hiszen a gép- 
jármûvek által használt két 
sáv helyett, a felújítást kö- 
vetôen, csak egy marad, 
ugyanis a Szent István tér le-
zárása miatt a forgalom csök-
kenésére lehet számítani.

A Jókai színház elôtt a 
járdával egyszintû látvány- 
szökôkút szórakoztatja majd 
azokat, akik nem félnek a ka-
landoktól, hiszen ez a nem 
hétköznapi látványosság úgy 
mûködik majd, hogy vízsuga-
raira akár rá is lehet lépni. Ez 
várhatóan a gyerekek köré-
ben lesz igazán népszerû.

 A színház fôbejárata elôtt 
kisebb, különbözô rendez-

vények megtartására alkal-
mas teret alakítanak ki. Az 
intézmény eddig is kihasz-
nálta a szabadtéri játszá-
si lehetôséget, de most, a 
belváros átalakítása során 
egy kimondottan erre a cél-
ra alkalmas helyet hoznak 
létre itt az építôk. A produk-
ciókat remélhetôen sokan 
nézik, hallgatják majd meg, 
erre felkészülve a közönség 

leültetésére is alkalmas tér-
elemeket helyeznek majd el 
az Andrássy út ezen részén. 
A színes virágokban, vál-
tozatos formájú növények-
ben itt is gyönyörködhetünk 
majd, a kerékpárosok pe-
dig jól láthatóan elkülönülô, 
saját közlekedôsávot kap-
nak. Ezzel az útszakaszon 
elkerülhetôek lesznek a bal-
esetveszélyes helyzetek is.
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6 Csabai Mérleg

Erzsike néni meglepetten 
fogadta a megkeresésünket, 
mondván, hogy nem tesz ô 
semmi különöset. Aztán be-
jött a szerkesztôségbe, és 
mosolyogva mesélt eddigi 
életének, az elmúlt több mint 
nyolcvankét évnek számára 
legfontosabb állomásairól. 

– Édesapám meteoro-
lógus volt, tulajdonképpen 
a meteorológiai intézetben 
születtem. Pesten éltünk, 
Misit, a férjemet elôször az 
anyukám kedvelte meg. 
Folyton ajánlgatta nekem 
ezt a fiút, addig-addig, hogy 
megkedveltük, megszerettük 
egymást, 1951-ben esküd-
tünk, több mint hatvan éve 
vagyunk házasok. A férjem 
katonatiszt volt, többször 
átvezényelték, költöztünk is 
párszor. Az esküvô után egy 
ideig Orosházán laktunk, de 
már 1953 óta Csabán élünk.  
Egy lányunk született (Ko-
vács Erzsébet, akit fotoripor-

terként sokan ismernek), egy 
fiúunokánk és két fiú déduno-
kánk van – mondta el Erzsike 
néni. 

Kovács Mihályné negyven 
éven át dolgozott a bizomá-
nyiban, annak a vezetôjeként 
ment nyugdíjba, miután né-
hány évet rádolgozott. Meg-
szokta, hogy mindig nyüzs-
gött, másokon segített, ezért 
olyan közösségeket keresett, 
ahol ezt továbbra is megte-
heti. Elôször a városi nyug-

díjasklubba járt (ahol azóta 
vezetôségi tag), aztán csatla-
kozott a Lencsési nyugdíjas-
klubhoz is. A délelôttjei álta-
lában fôzéssel és az otthoni 
teendôkkel telnek, délutá-
nonként azonban nyakába 
veszi a várost, aktív klubéle-
tet él, gerinctornára jár, be-
tegeket látogat, vagy beszél-
get, kártyázik, kirándul az 
ismerôsökkel. Süteményeivel 
versenyeket nyert, gyakran 
lepi meg egy-egy tálca saját 
készítésû finomsággal a csa-
ládját, ismerôseit. 

– Amikor dolgoztam, sok-
szor kellett vizsgáznom, és 
mindig este tanultam. Meg-
szoktam, hogy késôn fek-
szem le, most sem tudok ko-
rán elaludni. Ahelyett, hogy 
csak bámulnám a plafont, 
felkelek, megnézem mi van 
otthon, abból mit lehetne süt-
ni, aztán nekiállok – mondja 
a ma is csinos Erzsike néni, 
majd hozzáteszi, hogy neki 
az alkotás a fontos ebben, 
nem igazán szokott enni a 
süteményeibôl. 

Végül az örökmozgó Erzsi-
ke néni azt is elárulta, mi az ô 
jól bevált receptje a hosszú 
és tevékeny életre: ha valaki 
sokáig szeretne élni, nyugodt 
családi háttérre van szüksé-
ge, hogy mindig jó legyen 
hazamenni. 

Mikóczy Erika

Október 26–27-én  „Progra-
mok az ôszi szünet indításá-
ra” az Andrássy Úti Társas-
körben
Október 26-án 16.30-tól 
Filmvetítés – Nonius Senior 
a Békés Megyei Tudásház 
és Könyvtárban
Október 26-án 14 órától Me-
se-vár a Jankay galériában 
Október 27-én 14 órától Csa-
ládi játszóház – Készítsd el 
saját termésbábodat! a Mun-
kácsy Múzeumban 
Október 28–29-én Scher-
zo 2012. – XVII. Amatôr Mu-
sicalszínpadok Fesztiválja a 
Békéscsabai Jókai Színház-
ban 
Október 30-án 10 órától Nyi-
tókonferencia – Kultúraterem- 
tô kreativitás Békés megyében 
a Szlovák Kultúra Házában
November 2-ától Az „Arany-
ecset” címû Munkácsy-kiállí-
tás a Munkácsy Mihály Múze-
umban
November 4-én 14 órától 43. 
Országos Társastánc Bajnok-
ság – B, A, S felnôtt és senior 
korosztály, standard és latin-
amerikai táncok a Szent Ist-
ván Egyetem sportcsarnoká-
ban 

programajánló

öt tipp 
öt pizzáért
A SPEED BURGER ÉS 

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

JAZZ
Október 26-án, pénteken 20 órától a Békési Úti Közösségi Házak Jazz-
klubjában ELSA VALLE UNIVERZUMA lemezbemutató koncertje (Elsa Valle 
– ének, Winand Gábor – szaxofon, fuvola, ének). 
Helyszín: Békési út 24. Belépés ingyenes.

APÁRÓL FIÚRA
2012. november 3-án, szombaton 14 órától családi hagyományôrzô dél-
után a Meseházban (Békési út 17.). Kalendárium: Mindenszentek, gyertya-
merítés és díszítés, sütôtöklekvár-kóstolás. 17 órától: Aprók tánca a Ber-
bécsekkel
A belépés ingyenes.

GUZSALYAS, a BERBÉCS zenekar táncháza november 3-án, szombaton 
19 órától kakasszóig. Helyszín: Békési út 24. Belépés ingyenes.

JAZZ
November 10-én, szombaton 20 órától a Békési Úti Közösségi Házak Jazz-
klubjában GRENCSÓ KOLLEKTÍV KIFÔZDE …hangok, cukor nélkül… pi-
káns fûszerezéssel… 
GRENCSÓ István – szaxofon, fuvola, BENKÔ Róbert – nagybôgô, POZSÁR 
Máté – zongora, MIKLÓS Szilveszter – dob. Helyszín: Békési út 24.
A belépés ingyenes.

ÔSZI KÉZMÛVES JÁTSZÓHÁZ A MESEHÁZBAN
Óvodai és iskolás csoportok számára, a kiállítások megtekintésén túl, az ak-
tuális népszokásokhoz kapcsolódó kézmûves-foglalkozás igényelhetô. Ötle-
teink: máktündérek, csutkanépek, nemezelt levelek, textilnyomda, tökdísz és 
ôszirózsa. Elôzetes egyeztetés, bejelentkezés a 66/326-370 telefonszámon 
vagy a mesehaz@mesehaz.hu e-mail címen.

AGYAGOZÁS, FAZEKASSÁG
Szeretettel várjuk a népi fazekasság iránt érdeklôdôket, a fazekasmesterség 
alapfogásainak elsajátítására törekvôket, legyenek bár gyerekek, fiatalok 
vagy örökifjak. Szakkörvezetô Rózsa Ibolya. 
Helyszín a Meseház (Békéscsaba, Békési út 17.) keddenként 16–18 óráig.
Részvételi díj: 500 Ft/alkalom.
 

KIÁLLÍTÁS
Október 25-én, csütörtökön 14 órakor EGYSZERVOLT JÁTÉKOK címmel 
nyílik kiállítás a Meseházban, városunk lakóinak gyûjteményébôl, felajánlá-
saiból. A kiállítás november 30-áig látogatható.

erzsike néni örökmozgó
A nyugodt családi háttér a hosszú élet titka

Alig van olyan rendezvény Békéscsabán, ahol ne 
tûnne fel a temperamentumos Kovács Mihályné Erzsike 
néni. Ha az utcán sétál, lépten-nyomon megállítják az 
ismerôsök, mindenkinek van hozzá egy kérdése, egy jó 
szava. Két nyugdíjasklubba jár, tornázik, és negyven éve 
balesetmentesen vezeti autóját. Ha nem tud aludni, süte-
ménycsodákat varázsol abból, amit éppen otthon talál, 
pedig márciusban már nyolcvanhárom éves lesz. Az ak-
tív idôsödés és a nemzedékek közötti szolidaritás euró-
pai éve kapcsán indult sorozatunkban Erzsike nénitôl is 
megtudakoltuk a hosszú és tevékeny élet titkát.  

Kiállítás
A mezôberényi Color Fotóklub kiállítása november 9-éig tekinthetô meg, 
hétköznapokon 8-tól 18 óráig a közösségi ház nagytermében.
November 10., szombat 17.30 óra – Witold Zareba lengyel grafikusmûvész 
kiállításának megnyitója. Megnyitja: Zofia Krzykowska a Tarnowskie Góry 
Múzeum igazgatója. A tárlat november 21-éig tekinthetô meg, hétközna- 
pokon 8-tól 18 óráig.

Családi játszóház
Október 27., szombat 9.30-tól 11.30 óráig – Mécsesek és ôszi virágok ké-
szítése színes falevelekbôl. A foglalkozást Mazán Erzsébet óvónô vezeti.

Ismeretterjesztô elôadás
Október 30., kedd 18 óra – Nedényi Miklós vetítéssel egybekötött él-
ménybeszámolója „San Francisco, ahogy én láttam” címmel a Márvány 
Fotómûhely foglalkozásán.
November 5., hétfô 17 óra – Dr. Sicz György kertészmérnök vetítéssel egy-
bekötött tájékoztatója a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségének 
szekszárdi szakmai találkozójáról a Kertbarát kör foglalkozásán.

Kirándulás
November 4., vasárnap – A Természetjáró kör kirándulása Nagymágocsra. 
Gyalogtúra és a Károlyi-kastély meglátogatása. Indulás különjáratú au-
tóbusszal 9 órakor a közösségi háztól. Várható visszaérkezés 16 órakor. 
Bôvebb felvilágosítás a 456-177-es telefonszámon kérhetô.

Tornák
• Nyugdíjastorna – minden kedden 8.15-tôl 9.15 óráig. Vezeti Abonyiné 

Cseke Éva gyógytornász-testnevelô.
• Baba-mama torna – minden kedden 9.30-tól 10.30-ig egyéves kor fölött 

és 10.30-tól 11.30 óráig 3 hónapos kortól.
• Egészségmegôrzô torna 40 éven felülieknek – minden kedden és csü-

törtökön 14.30-tól 15.30 óráig
• Szülésre felkészítô torna – a várandósság 32. hetétôl ajánlott – min-

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

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

19.30 óráig. Vezeti Kvasz Edit aerobic-oktató.

Isten éltesse ôket 
90. születésnapjukon!

Michelsz Jánosné

Bencze Mihályné

Szabó András

Cservenák Pál

F e l H Í v Á S !
Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzata 

középhaladó szlovák nyelvtanfolyamot indít, melyre várja 
a jelentkezôket.

Jelentkezés: 2012. október 30-án 16.00 órakor szemé-
lyesen a szlovák önkormányzat irodájában, 5600 Békéscsa-
ba, Szabadság tér 11–17. III/14.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Békéscsabai Kulturális 
Központ neve és címe 2012. október 31-ei hatállyal meg-
változik.

Intézményünk új neve és címe:
Csabagyöngye Kulturális Központ

5600 Békéscsaba,
Széchenyi utca 4.

Felhívjuk tisztelt partnereink figyelmét, hogy „Békés-
csabai Kulturális Központ” névvel, ill. az „5600 Békéscsa-
ba, Derkovits sor 1.” címzéssel ellátott számláikat 2012. 
október 30-áig áll módunkban befogadni.



A 47 éves B. Róbertet egy 
2006-os gyilkosság miatt ítél-
ték el: megfojtotta áldozatát, 
majd a holttestet egy marko-
lógéppel ásta el, így a sajtó 
csak markológépes gyil-
kosként emlegette. A bün-
tetés-végrehajtás országos 
parancsnokságának tájékoz-
tatása szerint B. Róbert több 
mint öt éve tölti büntetését, 
folyamatosan dolgozik és ko-
rábban három kimaradásáról 
is idôben visszatért. A ne-
gyedik alkalommal azonban 
– amikor hetedmagával egy 
egyházi rendezvényen vett 
részt – nem tért vissza, ezért 
fogolyszökés miatt azonnal 
elkezdték keresni. Végül a 
szerbiai Topolyán, barátnôje 
házában fogták el.

A hatályos 1979-es jog-
szabály szerint „Az elítélt pél-
damutató magatartásáért, a 
munkában elért eredményé-
ért, a tanulásban tanúsított 
szorgalmáért (...) jutalomban 
részesíthetô. A jutalmazás le-
het például dicséret, látogató 
fogadása soron kívül, a láto-
gatási idô meghosszabbítá-
sa, rövid tartamú eltávozás 
vagy kimaradás.”

– Ez a fajta jutalmazás 
igen ritka és nagyon nagy 
becsben tartják az elítéltek. 
Ilyenkor a rab megkapja a sa-
ját ruháját, kap egy igazolást 

arról, hogy ô a börtönbünte-
tését tölti, de ideiglenesen 
elhagyhatta a fegyintézetet. 
Ezzel igazolhatja magát pél-
dául egy rendôr elôtt. A meg-
beszélt idôpontra hajszál-
pontosan vissza kell térnie, 
nem lehet ittas vagy drogok 
hatása alatt, tisztának, ren-
dezettnek kell lennie – mond-
ta lapunk jogi szakértôje, 
Berényi András.

De vajon ki ellenôrzi, hogy 
a bûnözôk valóban vissza-
térnek-e? Kíséri ôket valaki, 
esetleg kapnak a filmekbôl 
látott nyomkövetô chipet? A 
jogszabály szerint csopor-

tos kimaradásnál a börtön-
parancsnok dönti el, hogy 
ez kísérôvel történik-e, de 
a magyar bv-intézetekben 
a fogvatartottakat nyomkö- 
vetôvel nem látják el. – Ez 
igen drága lenne, nem is 
maga a szerkezet, amit fel-
tesznek a rabokra, hanem a 
rendszer kiépítése számító-
gépekkel, mûholdakkal, sze-
mélyzettel – mondja Berényi, 
aki mégis úgy véli: hasznos 
lenne egy ilyen rendszer, ha 
nem is az eltávozások, de 
az elôzetes letartóztatások 
miatt, hiszen így a börtönök 
túlterheltsége csökkenne. 

És, hogy miért nem az eltá-
vozások miatt lenne fontos 
a chip? – A magyar rabokra 
nem jellemzô, hogy ne térté-
nek vissza a börtönbe. Ezek 
az elítéltek a büntetésük felét 
letöltötték, tehát nem kockáz-
tatnak egy szökést, hiszen 
akkor pluszbüntetést kap-
hatnak – mondja az ügyvéd. 
Szavait a bv-parancsnokság 
is megerôsítette: tavaly majd 
kétezer esetben kapott ki-
maradást vagy eltávozást 
1100 fogvatartott, de csupán 
egyetlenegy esetben nem 
tért vissza az elítélt.

Hunyadi Áron

Japán kutatóknak sikerült 
szöveti ôssejtekbôl petesej-
teket létrehozni. Néhány 
éven belül talán a meddô 
emberpárokon is segíthet 
ez a módszer a sikeres utód-
nemzésben.

A Kiotói Egyetem kutatói 
az egerek bôrébôl származó 
ôssejtekbôl indultak ki, ame-
lyeket genetikailag úgy prog-
ramoztak vissza, hogy pete- 
sejt-elôsejtek lettek belôlük. 
Késôbb ezeket a petesejteket 
más, támogató testi sejtekkel 
együtt beültették az egerek-
be, ahol érett petesejtek ala-
kultak ki belôlük. A késôbb 
lombikbébi eljárással meg-
termékenyített petesejtekbôl 
egészséges egérbébik jöttek 
a világra.

– Az egérkísérletek so-
rán a kutatók megtanulják, 
milyen módon lehet az el-

járást alkalmazni a humán-
gyógyászatban is – mondta 
el lapunknak Gócza Elen, az 
Állatbiotechnológiai Intézet 
Alkalmazott Embriológia és 
Ôssejt Kutató Csoportjának 
vezetôje. – Kísérletek kereté-
ben már korábban is próbáltak 
emberi petesejteket elôállítani 
ôssejtekbôl, de azok haté-
konysága nem volt megfelelô. 
Ma már jobban megértjük a 
petesejtek molekuláris szintû 
mûködését, mint egy évtize-
de. Ezért ki lehet jelenteni, 
hogy az egereken végzett kí-
sérletek eredményességébôl 
már lehet arra következtetni, 
hogy valószínûleg emberek 
esetében is sikerrel kecseg-
tethet az eljárás. Úgy gon-
dolom, legjobb esetben akár 
már öt-tíz éven belül meddô 
emberi párok kezelésében is 
alkalmazni lehet a módszert. 

gb

A közelmúltban tért haza 
Hollywoodból Kamarás Iván, 
ahol a filmszerepek mellett 
beült az iskolapadba is, töb-
bek között filmszínészetet 
tanult Johnny Coppolától. 
A színész az Amerikában 
szerzett tapasztalatait itthon 
továbbadja a fiatal tehetsé-
geknek, ugyanis ô is tanítani 
fog. 

– Mindig éreztem indítta-
tást arra, hogy a fiatalabbak-
nak átörökítsem azt a tudást, 
amit felhalmoztam – mondta 

Kamarás, aki filmszínésze-
tet oktat majd egy most 
induló fôvárosi iskolában. 
– Amerikában rendkívül sok 
színészképzô iskola létezik, 
nehéz is kiválasztani, hová 
menjen az ember. Én Johnny 
Coppolához jártam filmszí-
nészetet tanulni és Gazdag 
Gyulához filmrendezô szak-
ra, ahol teljesen új aspek-
tusból figyelhettem meg, 
hogyan kell egy színésszel 
bánni. 

Fehérvári Mária

– Színészek nyomorog-
nak, miközben üstökösként 
érkezett hírességek kapnak 
lehetôséget filmekben és 
színházakban. Mi errôl a vé-
leménye?

– Nem veszem tudomásul! 
A celebség veszélyét abban 
látom, hogy olyan embe-
rek gyakorolják ezt a pályát, 
akiknek nem lenne szabad 
ott lenniük. A percembereket 
nem szeretem. Elfogadhatat-
lannak tartom, hogy valaki 
csak azért  tekintsen önma-
gára sztárként is, mert sze-
repelt egy valóságshow-ban. 
A színésznek tudnia kell a 
színpad és a filmezés szabá-
lyait, tudnunk kell szépen és 

érthetôen beszélni, és ki kell 
néznünk valahogy. A mai vi-
lágban rossz értékrendet ala-
kítanak ki, és elhitetik olyan 
emberekkel, akik ezeknek a 
feltételeknek nem felelnek 
meg, hogy erre a pályára va-
lók. 

– Ön nem vágyik vissza a 
képernyôre?

– Jelenleg nincsenek 
olyan televíziós produkciók, 
amelyekben szívesen részt 
vállalnék. Kicsit talán szür-
kébb vagyok annál, hogy 
különféle vetélkedôkben 
jópofáskodjak. Többször hív-
tak, de nem mentem. Nem 
szerettem volna, hogy azokat 
a celebeket legalizálják ve-
lem, akiket nem tudnak elad-
ni. Úgy látom, hogy a fôzôs 
mûsorok is azért hívnak meg 
elismert mûvészeket, hogy 
általuk igazolják a produkció 
létjogosultságát.

KrK
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Nemcsák Károly nem akar vetélkedni

Bôrszövetbôl petesejt?

Mit tanult Kamarás 
Coppolától?

Irtózik a percemberektôl 
Nemcsák Károly. A József 
Attila Színházban tehát ôk 
nem kapnak szerepet, mió-
ta a színmûvész ül a direk-
tori székben.

Nyomkövetô nélkül is visszatérnek a rabok

Nem érdemes betépve érkezni a börtönbe
Nemrég kisebb botrányt 

kavart, hogy a gyilkossá-
gért elítélt B. Róbert meg-
szökött a szegedi Csillag 
börtönbôl, vagyis a jutalom-
ból kiszabott eltávozásáról 
nem tért vissza a fegyinté-
zetbe. A Helyi Téma arra 
volt kíváncsi, vajon milyen 
esetekben hagyhatják el 
a fogvatartottak a magyar 
börtönöket, hányan szök-
nek meg az ilyen alkalmak-
kor, és miért nem kapnak 
nyomkövetôt a rabok?



Október közepétôl elér- 
hetô az influenza elleni vé- 
dôoltás. A betegség szem-
pontjából rizikófaktorba 
tartoznak a várandós nôk, a 
krónikus betegek, az idôsek 
és a félévesnél idôsebb 
gyerekek. Az állam idén 1,3 
millió adag oltóanyagot biz-
tosít ingyenesen. 

– Az elôttünk álló szezon-
ban 1,3 millió adag vakcina 
lesz térítésmentesen elérhetô 
a különbözô rizikócsoportok-
ba tartozó felnôttek számára. 
A jogosultak köre megegye-
zik a múlt évivel, sôt, egy új ol-
tóanyagnak köszönhetôen a 
vérzékenységben szenvedôk 
is részesülhetnek ingyenes 
influenza elleni védôoltásban 
– áll az ÁNTSZ közleményé-
ben, ahol tételesen válaszol-
tak a leggyakrabban felmerü- 
lô kérdésekre. Így választ 
kaptak azok is, akik eddig 
nem bíztak az oltás hatékony-
ságában.

– A különbözô vakcinák-
kal kapcsolatos oltásellenes 
nézetek folyamatosan terjed-
nek az internetes oldalakon, 
közösségi portálokon, de 
elektronikus levelekben is. 
Ezekben a valóságtól elru-
gaszkodott összeesküvés-el-
méletek, nem létezô tudósok-
ra és nemzetközi tudományos 
kutatásokra való hivatko-
zások, csúsztatások, tárgyi 
tévedések jelennek meg és 
elôfordul az is, hogy valós 
tényeket tüntetnek fel hamis 
színben. Hazánkban az elmúlt 
évben októbertôl decemberig 
összesen 831 ezer adag influ-
enza elleni védôoltást adtak 
be. Ebben az idôszakban 16 
úgynevezett esemény fordult 
elô, ami 0,02 ezreléknek felel 
meg – fogalmaz a közlemény. 

Akiknek nem jár ingyenes 
vakcina, azok 1500 és 3400 
forint közötti áron vásárolhat-
ják meg az oltóanyagot. A 
legtöbbet a mikrotûs változa-
tért kell fizetni. 
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Több mint háromszáz 
olyan utcanév van Magyar-
országon, amely valamilyen 
módon köthetô a kommu-
nista rendszerhez és ide-
ológiához. A parlament a 
múlt héten kezdte tárgyalni 
azt az elôterjesztést, ami 
törvényben tiltaná be az 
ilyen elnevezéseket és a 
településeket új névadásra 
kötelezné. 

A kormánypárti képviselôk 
által elôterjesztett törvény-
javaslat mellékletében 306 
olyan közterületi elnevezés 
van, ami a kommunizmushoz 
kapcsolódik.

– Szeretnénk, ha a dikta-
túrához és elnyomó rendsze-
rekhez köthetô elnevezések 
végre megszûnnének. Ko-
rábban fôleg a hanyagság 
vagy a lakosság és a cégek 
terhei miatt nem került ezek-
re sor. Elôbbiek esetében a 

személyes okmányok lecse-
rélésének, utóbbiak hivatalos 
papírjaik és engedélyeik meg-
változtatásának költségeivel 
érveltek a változtatás ellen. 
Ezeket a költségeket a javas-
lat szerint az állam átvállalná. 
Persze olyan is elôfordult, 
hogy a régi tanácselnök pol-
gármesterként is ragaszko-
dott hozzá, hogy a faluban 
legyen egy Tanácsköztár-
saság vagy egy Kun Béla 

utca – mondta el lapunknak 
a javaslatot elôterjesztô egyik 
fideszes képviselô, Vantara 
Gyula. – A célunk az, hogy a 
helyi közösségek dönthessék 
el, mi legyen az új utcanév: 
akár egy régies elnevezés, 
Árok utca, Malom utca, vagy 
akár a hely egyik híres szülöt-
te után kereszteljék el.

De vajon mit gondolnak 
errôl a „kommunista utcák-
ban” lakók? 

– Soha nem zavart, 
egyszerûen nem törôdöm 
vele – mondja egy középkorú 
hölgy az örkényi Lenin utcá-
ból. A fegyverneki Marx Ká- 

roly utcában élô Daku Mihály 
pedig úgy véli, Marx nagy 
gondolkodó volt, akit nem az 
elméleteit kifacsaró rendsze-
rek rémtettei alapján kell meg-
ítélni. –  Ugyanakkor „Vörös 
csillag” utcában már én sem 
laknék szívesen – jegyzi meg. 
Azonban még a tiszavasvári 
Vörös csillag utca lakói között 
sem teljes az egyetértés. Van, 
aki szerint csupán az iratok 
kicserélésének bonyodal-
mait jelentené az átnevezés, 
megint más úgy véli, nagyon 
is szükségszerû volna a vál-
toztatás. 

Hunyadi Áron

Még mindig maradt 306 
kommunista utca

TreT, az ukrán staffordshire 
bullterrier nem mindennapi 
kutyus: úgy ugrál korlátok 
fölött, fáról fára vagy tetôrôl 
tetôre, hogy azt a legjobb 
nagyvárosi extrém parkouros 

is megirigyelhetné. A vir-
gonc eb videóját eddig közel 
négymillióan nézték meg és 
már komoly rajongótáborral 
is rendelkezik.

-v-

Négylábú Tarzan

Hatalmas felháborodást 
váltott ki a Külügyminisz-
tériumban, a bécsi magyar 
nagykövetségen, a hazai 
és az osztrák közvélemény 
egy részében Paul Lendvai 
Magyarországról szóló leg-
utóbbi filmje. A Bécsben 
élô publicista értetlenül 
áll az eset elôtt, ami nem 
meglepô, hiszen nem eh-
hez van szokva. A nyolc-
vanas években például az 
„ellenforradalom 25. évfor-
dulójára” készült munkájá-
val nagyon is elégedettek 
voltak Kádár Jánosék.

Nemzeti álom – Magyar-
ország búcsúzik Európától? 
címmel vetített dokumen-
tumfilmet az osztrák közszol-
gálati televízió. Az alkotást a 
Bécsben élô magyar szárma-
zású publicista, Paul Lendvai 
jegyezte, akit a nyugati saj-
tóban magyar szakértôként 
tartanak számon.

– A film célja semmi más 
nem volt, mint összemosni 
a magyar szélsôjobboldalt 
a jelenlegi konzervatív 
kormányzattal. A filmben 
szereplô megszólalók fôleg 
az ellenzéki oldalt képvi-
selték: kezdve Gyurcsány 

Ferenctôl Bauer Tamáson 
keresztül Dopemanig, aki-
nek obszcén számát be is 
illesztették a filmbe. Meg 
is jegyeztem az adás utáni 
vitafórumon, hogy csodá-
lom az osztrák adófizetôk 
nagylelkûségét, amiért az ô 

pénzükbôl készülhetett eny-
nyire félrevezetô alkotás – 
mondta el lapunknak Prôhle 
Gergely külügyi helyettes ál-
lamtitkár. Az ügyben a bécsi 
magyar nagykövet levélben 
tiltakozott a ORF-nél. Még a 
Lendvait foglalkoztató Der 

Standart liberális lap is kriti-
kákat fogalmazott meg. Sze-
rettük volna megszólaltatni 
Paul Lendvait is, de kiadóján 
keresztül azt üzente: külföl- 
dön van és nem tud nyilat-
kozni lapunknak.

Hunyadi Áron

Félrevezetés az adófizetôk pénzébôl?

Influenzaoltás, akár 
mikrotûvel is

Ki a legnépszerûbb vörös?
A törvényjavaslat 306 utcát sorol fel, ezeket tizen-

nyolc személyrôl, idôpontról, eseményrôl nevezték el. A 
legnépszerûbb a „Felszabadulás” (44), amit holtverseny-
ben a Szovjetunió megalapítója, a milliók haláláért felelôs 
Lenin és a rendkívül vitatott megítélésû, a csendôrök által 
1944-ben lelôtt illegális kommunista mozgalmár, Ságvári 
Endre követ (41–41). Marx Károlyról 36 utcát neveztek el. 
Kun Béla 19 utcát jegyez, Frankel Leó 13-at, Szamuely 
Tibor 9-et.



– Az érettségi után meg 
sem álltam Londonig – mond-
ja Pásztor Anna, aki jelenleg az 
Anna and the Barbies együt-
tes frontembere. – Takarí-
tottam, mosogattam. Aztán 
egyszer megláttam egy hirde-

tést: rejtélyes, titkos munkára 
kerestek kalandvágyó, fiatal 
lányokat. Jelentkeztem, így 
lettem kémnô. Bedrótoztak 
és egy sztriptízbárban kellett 
orosz maffiózókat kísérget-
nem. Nekem nem kellett sem 

vetkôznöm, sem lefeküdni 
velük, ilyet nem is vállaltam 
volna, de ott kellett lennem az 
asztaluknál, hátha „elszólják” 
magukat. Két napig csinál-
tam, de a kedvesem, akivel 
azóta is együtt vagyok, és itt-
hon várt, teljesen kiakadt. Kö-
zölte, hogy nem csinálhatom 
tovább, mert nem szeretne a 
Temzébôl kihalászni.

Hunyadi Áron

– Puzsér, a vajszívû betörô 
karakterét alakítja a József 
Attila Színház A doktor úr 
címû darabjában.

– Magával a betöréssel 
nem tudok azonosulni, mert 
még sosem törtem be seho-
va. A hazugság és csalafinta-

ság azonban valós probléma. 
Nem szeretem, ha valaki mást 
mond, mint amit tesz. Ezek 
örök emberi tulajdonságok, 
melyek barátságokat és há-
zasságokat is tönkretesznek.

– Ön még sosem veteme-
dett hazugságra?

– Nyilván az is hazudik, 
aki azt állítja, hogy még nem 
hazudott sohasem, de nem 
mindegy, hogy ki mivel kap-
csolatban nem mondott iga-
zat.

– Önt a közönség elsô- 
sorban a vidámabb figurák-
kal azonosítja. A magánélet-
ben is nevetôs?

– Alapvetôen vidám termé- 
szetû vagyok. A családom is 
ritkán lát malmozva és ma-
gamba zuhanva. Ugyanak-
kor könnyen felkapom a vi-
zet, de hamar le is higgadok, 
és utólag már csak röhögök 
azon, amin elôtte puffogtam. 
A színházban az utóbbi 20 
évben igyekszem azokat a 
szerepeket elvállalni, melyek 
nemcsak nevettetni, hanem 
könnyeztetni is tudnak. – Rit-
kán hallani a családjáról…

– Két fiam 28 és 33 éves. 
Próbálják élni az életet. A 
nagyobbik újságíróként és 
szerkesztôként dolgozik. A 
kisebbik asztalosként próbál 
boldogulni, pedig elvégzett 
egy gazdasági fôiskolát. Én 
mondtam neki, hogy azzal 
foglalkozzon, amit szeret. 
Világéletében ügyesen bánt 
a fával. Valamilyen módon 
már mindketten segítették 
az én munkámat is. Bálint 
kitûnôen beszél angolul. 
Volt, hogy ô fordította le az 
egyik produkció eredeti szö-
vegét. Dániel díszleteket ké-
szített nekem.
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Mikó István nem azonosul 
puzsér róberttel

pásztor Anna: Nem kellett 
lefeküdnöm a maffiózókkal

Mikó István bevallottan 
vidám alaptermészetû em-
ber. Ezért szerette meg 
a közönség évtizedekkel 
ezelôtt. A színmûvész sze-
rint a színházban nemcsak 
ô, hanem a közönség is ját-
szik. 

Pásztor Anna énekesnô az érettségi után Londonba uta-
zott, egy titokzatos apróhirdetés nyomán talált munkát a 
brit fôvárosban. Egy sztriptízbárban dolgozott, de nem kel-
lett lefeküdnie a helyi orosz maffia tagjaival.

– Egy idôsebb bácsitól 
tanultam horgászni. Abban 
az idôszakban nem létez-
tek még a boltokban vásá-
rolható titkos csalik, maradt 
a giliszta, a kenyérbél, a 
kukorica, és akik komo-
lyan horgásztak, a maguk 
módján próbálták ezeket 
ízesíteni. Feri bácsi mindig 
a zsebébôl csalizott, vala-
mi titkos ízesítésû kenyér-
béllel, amirôl annyit árult 
el, hogy gyerektápszer és 
egy kis mustár van benne. 
Akármi is volt a tudomá-
nyos csali, óriás pontyokat 
fogott vele, de ha valaki 
jött és megkérdezte, mivel 
horgászik, rámutatott egy 
negyedkilós sima kenyér-
re. Ettôl a kíváncsiskodók 
megnyugodtak, aztán per-
sze csodálkoztak, hogy ôk 
semmit sem fognak, mi pe-
dig három méterrel arrébb 
2-3 kilós pontyokat eme-
lünk ki.

Badár a halat nemcsak 
kifogni, de elfogyasztani is 
szereti, bár a család olykor 
megakadályozza ebben. – A 
családom nagy állatmentô, 
nem mindig engedélyezik a 
hal meggyilkolását. Sokszor 
visszaengedem ôket a víz-
be. 

Fehérvári Mária

Badár Sándor Szentesen nôtt fel, gyerekként egy meg-
görbített szöggel és parafa dugóval vágott neki a tiszai, 
körösi pecázásoknak. Akkoriban egy keszeg vagy törpe-
harcsa kifogása hatalmas élményt jelentett számára, rá-
adásul megismerkedhetett a csalikészítés fortélyaival is.

Badár és a mustáros csali

A Barátok közt Alizát ját-
szó törékeny színésznô nem 
kifejezetten nôies sportágat 
választott magának: bok-
szolni jár. Félti az arcát, de a 
kezdetekkel ellentétben már 
nem csukja be a szemét egy-
egy jól irányzott ütés elôtt. 

– Ön egy harcias ember?
– Egyáltalán nem. Sôt, in-

kább udvarias és türelmes 
vagyok. De éppen ezért kell 
valahol levezetnem a feszült-
séget. 

– Egy ilyen törékeny nô ho-
gyan bírja a pofonokat?

– Egyre jobban. Eleinte be-
csuktam a szemem, amikor 
ütéseket kaptam, most már 
nyitott szemmel fogadom 
ôket.  

–  Nem félti az arcát? 
– Dehogynem, hiszen a 

munkaeszközöm. Vigyáznak 
azért rám az edzéseken, de 
egy-egy figyelmeztetô ütést 
szoktam kapni, ilyenkor még 
jobban odafigyelek, hogy ne 
engedjem le a kezem. Sze-
rencsére még nem kellett 
magyarázkodnom monokli 
miatt.

VV

Nagy Alexandra bírja 
a pofonokat
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– Mennyire használjátok a 
külsô adottságaitokat?

Aliz: – A közönségnek a 
zene mellett vizuális élményt 
is kell nyújtanunk a színpa-
don. 

– Kaptatok már ajánlatot 
férfimagazintól?

Edit: – Az értékrendünk- 
be ez nem fér bele, így elzár- 

kózunk az ilyen megkeresé- 
sektôl.

– Egy tízes skálán bemutat-
va, mennyire jó nektek?

Aliz: – Úgy gondolom, egy 
nagy tízest adnék magamnak.

Edit: – Csatlakozom hú-
gomhoz, én is a tízest szava-
zom meg.

szd

Nem volt túl szégyenlôs 
David Beckham, amikor 
fehérnemû-kollekciójának 
fotózása közben egy tu-
ristákkal teli busz parkolt 
le a forgatás helyétôl nem 
messze. A futballista popót 

villantott, amit az amatôr 
lesifotósok örömmel meg 
is örökítettek. Beckhamnek 
egyébként év eleje óta van 
saját fehérnemû-kollekciója 
az egyik svéd divatcégnél. 

VV

Szegedi Erika, Európa 
fôboszorkánya szerint nem 
a véletlen mûve, hogy any-
nyi szerencsétlenség éri 
az utóbbi idôben az angol 
királyi családot. Úgy véli, 
átok ül rajtuk. 

Évek óta készültek a bri-
tek Erzsébet királynô ural-
kodásának idei, hatvanadik, 
gyémántjubileumára. Csak-
hogy az ünnepet nem várt 
botrányok árnyékolják be. 
Az örök botrányhôs Harry 
herceg folyamatosan „ki-
tesz” magáért, és meztelen 
képek jelennek meg róla, 
de most már Katalin pucér 
fotói is megjárták a világsaj-

tót. Ráadásul a hercegi pár 
lassan két éve hiába próbál-
kozik, hogy megfoganjon 
a legkisebb trónörökös, és 
Harry fejére is vérdíjat tûztek 
ki a tálibok. Szegedi Erika, 
Európa fôboszorkánya tíz 
tojás, néhány fénykép, egy 
kis só, egy toll és két átlát-
szó kávéspohár segítségé-
vel megnézte, hogy vajon 
elátkozták-e a királyi csalá-
dot. Mivel az egyik pohár-
ban sötét színû és zavaros 
lett a tojás, bizonyossá vált: 
a királyi család nem vélet-
lenül vonzza be a negatív 
energiákat. Meg vannak 
átkozva! Szegedi Erika ez-
után megnézi, mit mutatnak 

a kártyák a királyi család 
jövôjérôl.

– Harry hercegnek nem 
esik bántódása Afganisztán-
ban, de legkésôbb tavasszal 
el kell hagynia a háborús 
övezetet, különben veszély-
be kerül. Vilmos és Katalin 
sokkal szerencsésebb: a 
hercegi pár körüli hajcihô 
hamar elül, majd kislányuk 
születik, méghozzá 2014-
ben. Ôt 2017–2018 fordulóján 
követi majd a fiú trónörökös. 
Vilmosék elsô gyerekének 
születése után két hónappal 
eltávozik Erzsébet férje, Fü-
löp herceg. Egy életet egy 
halál követ. Hasonló lesz a 
második gyermeknél: akkor 
maga Erzsébet követi férjét. 

Hunyadi Áron

A fôboszorkány tojásai sem törték meg a királyi átkot

Hány unokája lesz II. erzsébetnek?
Nyáriék nagyon elégedettek 

önmagukkal

Beckham megmutatta 

A Nyári lányok hangjukon kívül a szépségükkel is felhív-
ják magukra a figyelmet. Nagyon fontosnak tartják a külsô 
megjelenést, de a hangsúly mindig az éneklésen van. 

– Néhány hete még az a 
hír járta, hogy Benedek Ti-
bor 40 évesen újrakezdheti 
a játékot korábbi csapata, a 
Honvéd színeiben…

– Ez egy lehetôség, ha 
akarnék, a késôbbiekben 

akár játszhatnék is. Kivárom, 
mi történik a válogatottnál, 
aztán, ha év végétôl nem én 
leszek a kapitány, akkor új 
helyzet adódik.

– Testközelbôl, a meden-
cében tapasztalhatja, hogy 

az önök nagy generációjához 
képest mit tudnak a fiatalok. 
Ez kapóra jöhet, ha már a vá-
logatottnál is a korszakváltás 
a jelszó…

– Nehéz dolog egy ilyen 
csapatépítés, amire a Hon-
védnál is törekednek. Az 
„öregek” sokkal rutinosab-
bak, tapasztaltabbak, talán 
többet is megengedhetnek 
maguknak, a fiatalok viszont 
fizikailag jobban bírják a 

gyûrôdést. Szerencsére any-
nyi olimpiai bajnokunk van, 
hogy akár minden klubcsa-
patunkban elfér egy-kettô. 
Ki mástól tanulnának a fiata-
lok, ha nem ezektôl a világ-
klasszis játékosoktól? A fia-
talokat igenis ösztönzi, ha a 
példaképeikkel lehetnek egy 
medencében. Ha a bajnok 
nem él vissza az elônyével, 
meg lehet találni az egész-
séges egyensúlyt. 

Benedek már nem a vízben akar játszani
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Kemény Dénes távozásával Benedek Tibor lesz vízilab-
da-válogatottunk megbízott szakvezetôje. A szövetségi 
kapitányi posztra hosszabb távon is pályázó pólós részt 
vesz ugyan a Honvéd edzésein is, de már edzôi szemmel 
nézi a fiatalokat. 

A Honvéd edzésein is edzôként okítja a fiatalokat



A lapot a lelki egészség 
világnapja alkalmából rende-
zett konferencia apropóján 
osztogatták az önkéntesek, 
miközben a szakemberek 
a Center Mozi egyik termé-
ben körüljárták, hogyan hat  
például a válság a testi, lelki 
egészségünkre.  

– Békéscsabán 1996-ban 
volt elôször egy lelki egész-
séggel kapcsolatos fórum. 
Azóta a mentálhigiénés 
programiroda, illetve an-
nak a jogutódja, a Dr. Baly 
Hermina Alapítvány minden 
évben megrendezi a konfe-
renciát. Célunk, hogy a lelki 
betegekkel, betegségekkel 
kapcsolatos kedvezôtlen 

megítélést csökkentsük, és 
felhívjuk a figyelmet arra, 
hogy lelki egészségünk leg-
alább annyira fontos, mint a 
testi – tudtuk meg a lelkise-
gély-szolgálatok szövetsé-
gének elnökétôl, Szabóné 
dr. Kállai Klárától.

Téglásy Kristóf, az Emberi 
Erôforrás Minisztérium ifjú-
sági fôosztályának vezetôje 
a konferencián leszögezte: 
a kormány egyes intézke-
dései azért történnek, hogy 
a válság okozta negatív 
hatásokat csökkentsék. A 
fôosztályvezetô elismeréssel 
szólt arról a munkáról, ame-
lyet a 116-123-as egységes 
hívószámon elérhetô telefo-

nos lelkisegély-szolgálatok 
önkéntesei végeznek. 

– Van egy réteg, amely-
nek fontos a lelki egészség, 
mások súlyos mentális gon-
dokkal sem fordulnak pszi-
chiáterhez. Az adatok szerint 
a depressziósok kevesebb 
mint ötven százaléka megy 
orvoshoz, részben a meg-
bélyegzés miatt. Pedig a 
pszichiátria élethelyzetbeli 
krízisek, életvezetési prob-
lémák esetén is olyanfajta 
segítséget tud adni, amely-
lyel az érintett a betegség 
elôtt vagy a betegség korai 
szakaszában visszatalálhat 
az egészség felé. Keleten 
mondják, hogy bolondok 
az európaiak, mert naponta 
megtisztítják  testüket, de a 
lelkükkel nem foglalkoznak, 
pedig azt is ugyanolyan 
fontos lenne rendszeresen 
megtisztítani – jegyezte meg 
dr. Lehóczky Pál, a Magyar 
Pszichiátriai Társaság el-
nöke, majd hozzátette: sok 
testi tünet hátterében lelki 
okok állnak. Ha a lelki gond-
jainkat nem tudjuk megélni, 
lereagálni lelki szinten, akkor 
azok testi tünetek formájá-
ban jelentkeznek.

A konferenciáról haza-
felé menet rámosolyogtam 
a szembejövôkre. Nem tu-
dom, ezzel mennyit tettem 
a mentálhigiénés állapotok 
javításáért, de jó volt moso-
lyogva menni az utcán.

M. Erika

Mint arról a Csabai Mérleg 
is hírt adott, a közgyûlés leg-
utóbbi ülésén döntött arról, 
hogy a Békés Megyei Múze-
umok Igazgatósága javaslata 
alapján a jövôben Munkácsy 
Mihály hídként hívjuk majd az 
Élôvíz-csatornán, a múzeum 
mellett átívelô hidat.

Mint azt dr. Szatmári Imre, 
megyei múzeumigazgatótól 
megtudtuk, a híd több pon-
ton is szereplôje Munkácsy 
Mihály békéscsabai évei-

nek. Ezek közül a leginkább 
szívet melengetô egy ifjúkori 
szerelmi történet. Eszerint 
a kamaszéveiben járó Mun-
kácsy gyengéd érzelmeket 
táplált egy békéscsabai 
lányka, Bartóky Ilonka iránt. 
Az ifjú csak messzirôl cso-
dálta szíve hölgyét, ritkán 
azért találkoztak, de a szere-
lem nem igazán talált viszon-
zásra. Egy alkalommal Mun-
kácsy inastársaival együtt a 
szóban forgó hídról ugrált a 

Körösbe, amikor szí-
ve hölgye közeledett. 
Így írt errôl maga a 
mûvész:

„Kínos perceket 
éltem át és mérgem-
ben szerettem volna 
beleugrani a hídról 
a Körösbe. Külön-
ben az sem használt 
volna. Máskor az 
történt, hogy baráta-
immal éppen fürödni 
indultunk a folyóba. 
Ahogy kikászálód-
tunk a vízbôl és a 
híd felé szaladtunk, 
hogy újra beleugrál-
junk a folyóba, fiatal 

lányok tûntek fel a híd elôtt, 
szép sorjában, kettesével 
sétálgatva. Köztük volt Ô is, 
s mikor észrevettem, szeret-
tem volna elsüllyedni szé-
gyenemben. Késôn! Leg-
jobb lesz, ha visszarohanok 
a vízbe – gondoltam –, és a 
híd sarkánál megfordultam. 
Így aztán Ádámkosztümben 
díszmenetet rendeztem a 
csabai szüzek elôtt!...” –  fo-
galmazott városunk híres 
szülötte a saját kalandjáról.

Dr. Szatmári Imre lapunk-
nak elmondta, az evangéli-
kus egyház anyakönyvében 
is szerepel Bartóky Ilonka, 
aki Omasztáék rokonsá-
gához tartozott, s valóban 
Békéscsabán élt.  2007-ben 

egy budapesti hölgy ajánlott 
fel egy fából készített ládikát 
a múzeumnak, mivel a csa-
ládi legendárium szerint ezt 
Munkácsy Mihály készítette 
a „nagymama nagymamájá-
nak”.  A múzeum szakértôvel 
vizsgáltatta meg a nagy 
becsben ôrzött tárgyat, s 
mivel az eredetinek mutat-
kozott, a város és a megye 
összefogásával meg is vásá-
rolták.

Aki látni szeretné a festô 
szerelmi próbálkozásának 
emlékét ôrzi ládikót, meg-
tekintheti azt a Munkácsy 
Mihály Múzeumban, hiszen 
a mûvész életét bemutató 
kiállítás része ez is.

Gajdács Emese

7Csabai Mérleg

Több évtized után most 
elsôként indították útnak Ko-

vács Margit alkotásait a szent-
endrei kiállítóhelyrôl, s meg 

sem álltak velük Békéscsabá-
ig. A Munkácsy Mihály Múze-
um Múzsák termében beren-
dezett kiállítás jövô év február 
3-áig hétfô kivételével naponta 
10–18 óra között tekinthetô 
meg. A megnyitón dr. Szatmári 
Imre igazgató köszöntôje után 
dr. Kálnoki-Gyöngyössy Már-
ton, a Pest Megyei Múzeumok 
Igazgatóságának vezetôje 
szólt az alkotó és Szentendre 
viszonyáról, s árulta el, hogy 
ezek a mûvek 40 esztendeje, 
Szentendrén kívül csak itt ke-
rültek a közönség elé.

G. E.

Elôször vállalkozott a 
rendszerváltozás óta arra 
kutató, hogy egy kötetben 
dolgozza fel a magyar pa-
rasztság termôföldtôl való 
megfosztását (1948–1963) 
és a termôföld visszaadását 
jelentô, máig tartó, az Euró-
pai Unió által lezárásra sür-
getett kárpótlási folyamatot 
(1991–2012). Dr. Dányi Lász-
ló, a Békés Megyei Levéltár 
munkatársa Az Áchim L. 
András utcai fiúk – Hogyan 
ment végbe a magyar törté-
nelem legnagyobb földosz-
tása? címû könyve errôl szól. 
A könyvet Budapesten  mu-
tatják be.

Dr. Antall József minisz- 
terelnök (MDF) a kárpótlás 
politikai végrehajtásával a 
Kunágotán született békés- 
csabai kisgazda ország- 
gyûlési képviselôt, a parla-
ment Mezôgazdasági bizott-
ságának elnökét, dr. Zsiros 
Gézát bízta meg, aki a rá 
nehezedô politikai nyomás 
ellenére is teljesítette törté-
nelmi küldetését. Az agrár-
politikus éppen az Áchim L. 
András utcában lakik Békés-
csabán – az utca névadójá-
nak, a csabai agrárszocialis-
ta parasztpolitikusnak, Áchim 
(Liker) András országgyûlési 
képviselônek nem teljesült az 

álma, életében nem kapott 
földet a magyar parasztság.

Az Áchim L. András utcai 
fiúkat dr. Raskó György, az An-
tall-kormány földmûvelésügyi 
közigazgatási államtitkára 
mutatja be november 8-án a 
Magyar Mezôgazdasági Mú- 
zeumban. Dr. Romány Pál 
volt mezôgazdasági és élel-
mezésügyi miniszter azt írta 
a könyvrôl, hogy annak az 
egyetemi tanszékeken is 
helyet kell kapnia, dr. Raskó 
György szerint pedig a tár-
gyilagos elemzéseket tartal-
mazó forrásmunkát biztosan 
sokat fogják használni az e 
tárgyban kutató történészek.

Az alapítvány minden évben megrendezi a konferenciát

Estébe nyúlóan beszél-
gettünk egy régi ismerôssel, 
aki pörgôs, percre beosz-
tott, túlhajszolt életet élt, 
míg súlyos betegsége gyö-
keres változtatásokra nem 
kényszerítette. Az egykor 
harcias üzletasszony ma 
szelíd tyúkanyóként óvja a 
családi tûzhely melegét, és 
semmiért sem cserélné el 
szenvedések árán visszaka-
pott nyugalmát. Akkor sike-
res volt, ma boldog.

Azt hittük, mostanra vége 
lesz, de a bôrünkön, pénz-
tárcánkon érezzük, hogy 
nem így történt. Válság van, 
és szakemberek sem tudják 
megmondani, meddig tart-
hat. Míg ott fenn a megoldá-
son törik a fejüket, lent, ki-
csiben pozitív folyamatokat 
is szül a kényszer. 

Esélyt kaptunk a változ-
tatásra, valami újra, még ha 
ezt a befizetésre váró csek-
kek mögül nem is mindig 
vesszük észre. Akikkel eddig 
csak beszélgetni jártunk ösz-
sze, azoktól most megtanul-
hatjuk, hogyan lehet olcsó 
alapanyagokból ételt vará-
zsolni az asztalra, hogyan le-
het finom lekvárt, befôtteket, 
csabai kolbászt készíteni. 
Van, ahol kényszerûségbôl, 
hogy ne kelljen két lakásban 
fûteni, télen újra több gene-

ráció él együtt, és a kezde-
ti nehézségek, súrlódások 
után kiderül, mennyi mindent 
meg lehet tanulni a nagyitól. 
A nagy utazások, autózások 
helyett maradnak a közös 
bicikli- és gyalogtúrák, és 
városnézés, könyvtár-, mú-
zeumlátogatás itthon. Drá-
ga ajándékok helyett pedig 
az idônket, figyelmünket, 
saját készítésû meglepeté-
sünket adjuk a párunknak, 
gyermekeinknek, barátaink-
nak. Mintha számos csa-
ládban, közösségben, a ne- 
hézségekbôl gyökerezve egy 
békésebb, szelídebb, harmo-
nikusabb, egymást segítô, 
természetközelibb élet indult 
volna el… 

Meleg takarós, teázós, 
összebújós, beszélgetôs 
ôszi és téli esték jönnek. 
Annyi, de annyi újabb esély 
a boldogságra!

Mikóczy Erika

Kényszer és harmónia

Jegyzet

Kovács Margit kerámiái 
A mûvész alkotásai a múzeumban láthatók

Áchimtól Zsirosig
Dr. Dányi László könyve a földosztásról

lelkileg is tisztán
Konferencia a lelki egészség világnapján

Tudta, hogy ha rámosolyog az Önnel szembejövô em-
berre, az további kétszáz ember hangulatára lesz hatás-
sal? Egy mosollyal komoly lépést tehet a mentálhigiénés 
állapotok javításáért – állt azon a szórólapon, amit a kö- 
zelmúltban, a Dr. Baly Hermina Alapítvány és a Magyar 
Lelki Elsôsegély Telefonszolgálatok által a Center Mozi-
ban rendezett konferencia elôtt kaptam. 

Munkácsy pikáns kalandja a hídnál
Inasként esett szerelembe Bartóky Ilonkával

A múzeum mellett, az Élôvíz-csatornán átívelô hidat 
Munkácsy Mihályról nevezték el. A képviselô-testület 
döntését nemcsak az intézmény közelsége magyarázza, 
hanem egy eddig kevéssé közismert, ifjúkori szerelem a 
festô és egy csabai leányka között.

A festô szerelmi próbálkozásának emlékét ôrzi a ládika

Dr. Szatmári Imre igazgató



A pályázaton több mint 
499 millió forint vissza nem 
térítendô támogatást nyert az 
Alföldvíz Zrt. A száz százalék-
ban az Európai Unió támoga-
tásával, az Európai Kohéziós 
Alap társfinanszírozásával 
megvalósuló program kiviteli 
munkái még ebben a hónap-
ban elkezdôdnek, s a tervek 
szerint 2013. június 17-én 
fejezôdnek be. 

– A vízbázis-védelmi mun-
kák során, az érintett terü-
leteken összesen hét és fél 
kilométer hosszan építünk 
ki speciális kerítést, nyolc és 
fél kilométer hosszúságban 
alakítunk ki övárkokat, emel-
lett tizenkétezer négyzetmé-
ter burkolt utat és parkolót, 
valamint huszonegy olaj-
leválasztó mûvet alakítunk 
ki. Megszüntetünk tizenöt 
eddig üzemben lévô kutat, 
s helyreállítunk tizenegy-
ezer négyzetméter zöldöve-
zeti területet – összegezte 
a szerzôdés aláírása elôtti 
pillanatokban a kivitelezési 
munkák legfontosabb ada-
tait Szabó Tamás, a KÖVIÉP 
Kft. ügyvezetôje. 

Nagy László, az Alföld-
víz Zrt. mûszaki igazgató-
helyettese elmondta, hogy 
uniós irányelv a felszíni és a 
felszín alatti vizek megfelelô 
minôségének megôrzése, a 
zrt. elkötelezett ennek betar-
tására. 

A kivitelezési szerzôdésben 
foglalt vízbázis-védelmi mun-
kák a Maros-hordalékkú-
pon öt település – Újkígyós, 
Medgyesbodzás, Kunágota, 
Kevermes, Dombegyháza – 
közigazgatási területét érin-

tik. A mintegy 180 000 lakost 
érintô vízvédelmi munkák-
ból – a kivitelezô 32 napos 
elôteljesítési vállalásának 
köszönhetôen – semmit sem 
vesznek észre a fogyasztók.

Rung Attila üzemviteli osz-
tályvezetô elmondta: a fej-
lesztéssel olyan többlet vé-
delmi intézkedéseket hajta-
nak végre, amelyek nullára 
redukálják a következô ötven 
évben annak lehetôségét, 
hogy szennyezôdés kerül-
jön az érintett vízbázisba. A 
mûszaki adatok és a projekt 
ismertetése után a kivitele-
zési szerzôdést az Alföldvíz 
Zrt. részérôl Nagy László és 
Rung Attila, a KÖVIÉP Kft. 
képviseletében Mochnács Pál 
ügyvezetô látta el kézjegyével.

A Magyar Vöröskereszt 
Békés Megyei Szervezete 
a „Nyitott Szemmel” Köz-
hasznú Egyesülettel közö-
sen osztott adományokat a 
szegénység elleni küzdelem 
világnapján. A két szervezet 
együttesen nyújtott be pályá-
zatot a LikeFest karitatív prog-
ramja keretében, 
melynek során kö-
zel kettôszáz kilo-
gramm tartós élel-
miszer gyûlt ösz-
sze. Az adomány-
ból húsz rászoruló
nagycsaládos ré-
szére osztottak ki
tartós élelmisze-
rekbôl álló csoma-

got. Törökné Lukács Beatrix, 
a Békéscsaba Városi Nagy-
családosok Egyesületének 
elnöke elmondta, hogy öröm-
mel fogadták a családok az 
adományokat, és nagy se-
gítségnek értékelték jelenlegi 
élethelyzetükben.

Nagy László
Herczeg Tamás megkö-

szönte a csabai védônôk 
áldozatos munkáját, hisz a 
vetélkedô immár 18. életévé-
be lépett, nagykorúvá vált. 
A Szent-Györgyi Albert Gim-
názium és Szakközépiskola 
ápoló szakos növendékei egy 
diszkórobbanás utáni men-
tést  mutattak be szituációs 
játékukban. A sérültek menté-
sét, ellátását, valamint a félau-
tomata defibrillátor használa-
tát is megismerhettük.

Mint azt Kovácsné Komlósi 
Mariann szervezôtôl meg-
tudtuk, az idén 24 csapat 
nevezett 12 iskolából, a ne-
vezésnek elôfeltétele volt a 
kupakgyûjtés. Az ebbôl be-
folyt bevétellel egy rászoruló, 
beteg kisgyermek gyógyke-
zeléséhez járultak hozzá. A 
fehér bot világnapjáról sem fe-
ledkeztek meg: egy feladatot 
bekötött szemmel kellett meg-
oldaniuk a versenyzôknek.

Vándor Andrea

8 Csabai Mérleg

A védônôi szolgálat és a KEF drogprevenciós munka-
csoportja a közelmúltban immár tizennyolcadik alkalommal 
rendezte meg a „Szenvedélyünk az egészség” vetélkedôt 
középiskolások számára. Az idei megmérettetés résztvevôit 
Herczeg Tamás tanácsnok és Ungor Béláné igazgatóhe-
lyettes köszöntötte az Andrássy gimnáziumban.

Az Alföldvíz Regionális Víziközmû-szolgáltató Zrt. és a 
KÖVIÉP Építôipari és Kereskedelmi Kft. képviselôi aláír-
ták azt a szerzôdést, amely „A Békés Megyei Vízmûvek 
Zrt. üzemeltetésében lévô vízbázisok biztonságba helye-
zése” címû európai uniós projekt kivitelezési munkáira 
vonatkozik. 

pÁlYÁZATI FelHÍvÁS

K ö Z l e M é N Y

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tulaj-
donában álló szolgálati lakásokban történô elhelyezésre

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata a vá-
ros közigazgatási területén 
belül 19 ponton módosítja te-
lepülésrendezési eszközeit.

Az épített környezet alakí-
tásáról és védelmérôl szóló 
1997. évi LXXVIII. tv. (további-
akban: Étv.) 9. § (2.) bekezdés 
a) pontjában elôírtak alapján 
ezúton biztosítja az érintett 
természetes személyek, jogi 
személyiséggel rendelkezô és 
jogi személyiség nélküli szer-
vezetek számára az elôzetes 
véleményalkotási lehetôséget. 

1. A módosítás indoka: 
Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros közigazgatási területén a 
területhasználat módjának át-
alakulása indokolja a hatályos 
rendezési terv módosítását.

A településrendezési eszkö-
zök 2012. június hónapban tör-
tént közgyûlési elfogadása óta 
felmerült fejlesztési szándéko-
kat be kell illeszteni a Telepü-
lésrendezési Eszközökbe.

2. A módosítás célja: Bé-
késcsaba MJV gazdasági
szereplôinek mûködését elô-
segítô vállalkozás-fejlesztési 
lehetôségek biztosítása, vala-
mint a rendszeres tervfelülvizs-
gálatok során szükségessé 
váló pontosítások, illetve az új 
szabályozást igénylô elemek 
beillesztése a településrende-
zési tervekbe.

3. A módosítás várható ha-
tása: A településrendezési esz-
közök jelen eljárásban történô 
módosításával Békéscsaba 
Megyei Jogú Város a fejlesz-
tési igényekhez igazodóan a 
jelenleginél célszerûbben tud-

ja szabályozni az építésüggyel 
összefüggô tevékenységeket, 
biztosítani tudja az egymást 
zavaró terület-felhasználások
szétválasztásait, továbbá él-
hetôbb, vonzóbb életfeltétele-
ket biztosító településstruktúra 
alakulhat ki.

A módosítás hatására jól 
alkalmazható, aktualizált, az 
érvényben lévô jogszabályok-
kal összhangban lévô tele-
pülésrendezési terv jön létre, 
amely biztosíthatja a kialakult 
településkarakter hosszú távú 
megôrzését. Áttekinthetôbb 
szerkezeti terv, szabályozási 
terv és helyi építésügyi sza-
bályzat megalkotására kerül-
het sor.

A 19 ponton történô módo-
sítással kapcsolatban részle-
tes információk szerezhetôk 
be a Csabai Mérleg internetes 
oldalán, valamint közlemény-
ként megtekinthetô Békéscsa-
ba Megyei Jogú Város honlap-
jának hírek rovatában.

Kérjük a Tisztelt lakosságot 
és minden érintett szervezetet, 
valamint az elôzetes vélemény-
alkotásra külön felkért szerve-
zeteket, hogy a tervezett 19 
pontban történô módosítással 
kapcsolatban a városfejlesz-
tési és városrendezési szem-
pontok szerint megalapozható 
javaslataikat, véleményeiket 
legkésôbb 2012. november 
7-éig juttassák el a Polgár-
mesteri Hivatal városépítészeti 
csoportjához (Békéscsaba, 
Szent István tér 7.).

Békéscsaba
Megyei Jogú Város

városépítészeti csoport

lomtalanítás

Október 6-án és 13-án 
szombaton ôszi városi nagy-
takarítás volt Békéscsabán. 
Október hatodikán 34,52, 13-
án 54,26 tonna lomot (nem 
veszélyes hulladékot) gyûjtött 
be és szállított el a Tappe Kft. 

A Feco-Ferr-Fém Bt. telep-
helyén, valamint a Bacsányi 
utcában és a Malom té-
ren kialakított ideiglenes 
gyûjtôpontokon a lakosságtól 
átvett veszélyes hulladékok 
közt találtak például 292 tévé-
készüléket, 198 monitort, 122 
számítógépet, 63 hûtôt és fa-
gyasztót, 17 mosógépet, 1706 
kilogramm számítógép-alkat-
részt, 56 darab mikrohullámú 
sütôt, 107 rádiót, 48 akkumu-
látort, 525 darab fénycsövet, 
69 porszívót, 89 videót és 
dvd-magnót, 3456 szárazele-
met és 565 gépkocsi gumiab-
roncsot is.

V. A.

Pályázható bérlakások:
Békéscsaba, Lepény Pál • 
u. 3. III. 10. (háromszobás, 
összkomfortos, 66 m2 
alapterületû, a bérleti díj 
összege: 32 340 Ft/hó),
Békéscsaba, Andrássy út • 
55–57. I. 9. (egyszobás, 
összkomfortos, 23 m2 
alapterületû, a bérleti díj 
összege: 7061 Ft/hó),
Békéscsaba, Andrássy út• 
55–57. III. 21. (egyszobás, 
összkomfortos, 24 m2 
alapterületû, a bérleti díj 
összege: 7368 Ft/hó),
Békéscsaba, Andrássy út• 
55–57. III. 22. (egyszobás, 
összkomfortos, 24 m2 
alapterületû, a bérleti díj 
összege: 7368 Ft/hó),
Békéscsaba, Andrássy út• 
55–57. VI. 51. (egyszobás, 
összkomfortos, 24 m2 
alapterületû, a bérleti díj 
összege: 7368 Ft/hó).

Pályázati feltételek:
Békéscsaba Megyei Jo-

gú Város Önkormányzat Köz-
gyûlésének Egészségügyi, 
Szociális és Lakásügyi Bi-
zottsága (a továbbiakban: 
bizottság) az önkormányzati 
tulajdonú szolgálati lakáso-
kat az önkormányzatnál és az 
intézményeinél munkavég-
zésre irányuló jogviszonyban 
állók részére, valamint a Bé-
késcsaba és Térsége Több-
célú Önkormányzati Kistér-

ségi Társulás békéscsabai 
telephelyein munkavégzésre 
irányuló jogviszonyban állók 
részére adja bérbe.

A bérbeadás pályázati el-
járás keretében történik.

A pályázatok elbírálásáról 
a bizottság a lakások és he-
lyiségek bérletére vonatkozó 
szabályokról szóló 26/2011. 
(X. 24.) önkormányzati ren-
delet (a továbbiakban: ren-
delet) 9. mellékletében sze-
replô szempontrendszer alap-
ján dönt.

A bérleti szerzôdés hatá-
rozott idôre, de legfeljebb 1 
évre szól. A bérleti szerzôdés 
egymást követôen több al-
kalommal is meghosszab-
bítható, de erre legfeljebb 
a munkavégzésre irányuló 
jogviszony fennállásáig van 
lehetôség.

F o r m a n y o m t a t v á n y 
igénylésének és a pályázat 
benyújtásának helye: Pol-
gármesteri Hivatal, Szociál-
politikai Osztály, Békéscsa-
ba, Szabadság tér 11–17. 
II. 9-es iroda. Telefonszám: 
452-252/4022-es mellék. A 
formanyomtatvány a www.
bekescsaba.hu/pályázatok 
menüpontról is letölthetô. A 
pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2012. november 5. 
17.00 óra. A pályázatok elbí-
rálásának várható idôpontja: 
az Egészségügyi, Szociális 
és Lakásügyi Bizottság

ANGOLNYELV-OKTATÁS
KICSIKNEK ÉS „NAGYIKNAK”!

Folyamatosan induló tanfolyamaink: 
  Játsszunk angolul!
  Nagycsoportos ovisoknak

  Szólalj meg bátran!
  Általános iskolásoknak

  Helló, Nagyi!
  Nyugdíjasoknak

Információ: Frankland Nyelvstúdió
Békéscsaba, Andrássy út 18/E.
Tel.: 66/742-980; 66/547-980
Mobil: 20/ 924-5505
Web: www.frankland.hu
Nysz.: 00633-2012

800 Ft
óránként

• Pénzügyi-számviteli ügyintézô
• Társadalombiztosítási ügyintézô
• Számítástechnikai 

szoftverüzemeltetô
• Minôségbiztosí-

tási munkatárs

Felvétel a jelentkezés sorrendjében!
KÉPZÉSEK KEZDÉSE:
2012. NOVEMBER 23.

Kérje díjmentes tájékoztatónkat!

Állami szakképesítô
tanfolyamok

SIKERSZAKMÁK
Esti/levelezô képzések
novembertôl Békéscsabán

FIGYELEM!
Új OKJ jogszabály 2013-tól

JELENTÔS ÓRASZÁM-
ÉS KÉPZÉSIDÍJ-EMELKEDÉS!

NE VÁRJA MEG! 
JELENTKEZZEN MOST!

EURO CONSULT
Oktatási és Tanácsadó Központ

Békéscsaba, Luther u. 10.
Tel.: 66/547-980

www.euro-consult.hu
Akkr. lsz.: AL-0255

Reg. szám: 04-0024-06

• Társadalombiztosítási ügyintézô
• Számítástechnikai 

szoftverüzemeltetô
• Minôségbiztosí-

tási munkatárs

utolsó lehetôség

Szenvedélyü(n)k az egészség

Szabó Tamás, Mochnács Pál, Nagy László és Rung Attila

Adományosztás a világnapon

TANULJON ÖN IS 
SIKERSZAKMÁT 
BÉKÉSCSABÁN 

MÉG AZ OKJ 
VÁLTOZÁSA ELŐTT!

◊ Közbeszerzési referens – OKJ
◊ Valutapénztáros és v.-ügyintéző 

– OKJ
◊ Külkereskedelmi üzletkötő – OKJ
◊ Logisztikai ügyintéző – OKJ

Tanfolyamkezdés:
2012. november 30. 1500

Jelentkezések korlátozott számban!

Csaba - College 
Békéscsaba, Luther u. 10.
Tel.: 66/445-103
Tan. szám.: 04-0031-06
Akkr. lajstr.: AL-0286
Felnő ttképzési nyilván-
tartási szám: 04-0031-06

Esti,
levelező 

képzések

Biztonságos vízbázisok
Aláírták a kivitelezési szerzôdést



A mûszaki átadás-
sal befejezôdött a 
Szabó Pál Téri Álta-
lános Iskola épület-
energetikai fejlesz-
tése tárgyú projekt 
keretében a Lencsési Ál-
talános Iskola és Alapfokú 
Mûvészetoktatási Intéz-
mény energetikai felújítá-
sa, amely része egy közel 
háromszázmillió forintos 
beruházásnak. 

A Környezet és Energia 
Operatív Program keretében 
Békéscsaba 226 millió forint 
vissza nem térítendô támo-
gatást nyert arra a beruhá-
zásra, amelynek keretében 
épületenergetikai fejlesztést 
hajtanak végre.

A közel 300 millió forint 
összköltségû pályázat célja 
az volt, hogy az iskola épü-
letének energiahatékonysá-
gát, energiatakarékosságát 
fokozzák. A Lencsési lakó-
telep központjában fekvô, 
több mint harmincéves 
múlttal és  hagyományok-
kal rendelkezô, nyolc év-
folyamos általános iskola 
épületének felújítása a tan-
év végén kezdôdött, és a 

kivitelezési munkák október 
15-én fejezôdtek be.

A projekt összköltsége 
293 595 677 forint. Az Euró-
pai Uniótól, az Európai Unió 
Szociális Alapjának társfinan-
szírozásával elnyert támo-
gatás összege 226 978 818 
forint. A beruházás kereté-
ben az épületek hôtechnikai 
adottságait javították és a 
hôveszteségét csökkentet-
ték, sor került utólagos szi-
getelésre, nyílászárócserére 
is. Az intézmények fûtési, 
hûtési és használati me-
leg víz rendszereit is 
korszerûsítették a KEOP-
5.3.0/A-09-2010-0064 azo-
nosító számú Épületener-
getikai fejlesztések címû 
pályázat segítségével.

Vantara Gyula pol-
gármester a beruhá-
zással kapcsolatban 
elmondta:

– A korszerûsítés 
az üzemeltetési, fenn- 
tartási költségek 
csökkenését ered-
ményezi, ami nem-
csak a városnak, a 
fenntartónak jelent 
megtakarítást, de 

környezetvédelmi szem-
pontból is elôrelépés. A 
kisebb üzemeltetési költ-
ségek mellett a beruházás 
a hatékonyabb munkavég-
zést, tanulást is szolgálja, 
hiszen nô a komfortérzet az 
iskolában.

Az utólagos külsô hôszi- 
geteléssel ellátott szerke-
zeti elemek aránya 8,6-ról 
100 százalékra nôtt, 569 
ablakot cseréltek mûanyag- 
ra, az üvegezett felület 
1808-ról 1762 m2-re csök- 
kent. 2 kazánt lecseréltek 
2 VIESSMANN VITOCROS- 
SAL 200 kondenzációs me-
legvíz-kazánra, és beépí-
tettek 263 új radiátort, va-
lamint 60 energiatakarékos 
lámpatestet.

Száz éve, október hu-
szonkettedikén jegyezték 
be Békéscsabán az Elôre 
sportegyesületet, amelynek 
centenáriumi eseményei 
egész évben az érdeklôdés 
középpontjában álltak. Az 
évforduló elôtti napok a 
múlt, a jelen és a jövô jegyé-
ben teltek. 

A „centenáriumi nagyhét” 
elôtt a városházán dr. Kovács 
Mihály, a Békéscsaba 1912 
Elôre Zrt. igazgatótanácsá-
nak vezetôje és Endrész Imre, 
a Csaba Autóház pénzügyi 
igazgatója jelentették be, 
hogy megállapodást kötött 
az autóház és a Csabai Kol-
bászfesztivál az Elôre labda-
rúgóival, ezzel még inkább 
bebiztosítva a jövôt. 

– Több mint három éve 
kezdtük meg a munkánkat, 
ami arra irányul, hogy egy 
jól mûködô, fejlôdôképes 
egyesületet építsünk. Ez a 
felnôtt csapattal indult és az 
utánpótlás fejlesztésével foly-
tatódott, most pedig a társa-
ságiadó-pályázat nyújtotta 
lehetôségek révén az infra- 
strukturális feltételeken is ja-
víthatunk. A centenáriumi év 
pluszmotiváció, hogy még el-
kötelezettebben dolgozzunk, 
még több sikert érjünk el – 
mondta dr. Kovács Mihály, 
és hozzátette, hogy az elmúlt 
három év erôfeszítéseinek 
köszönhetôen éppen ebben 

az évben sikerült megala-
pítani a zrt.-t, és a többségi 
tulajdonos Békés-Drén Kft. 
belépésével stabilizálni az 
egyesület mûködését, gaz-
dálkodását. 

Az Elôre folytatta a támo-
gatók keresését, és ez ered-
ményre vezetett: született 
egy megállapodás, amely 
arról szól, hogy hosszú távú 
együttmûködést köt a Csaba 
Autóház és a Csabai Kolbász-
fesztivál a Békéscsaba 1912  
futballegyesülettel. Elsô lé-
pésként kedvezménykártyát 
adtak ki, aki a kolbászfeszti-
válra látogatott, a belépôjegye 
mellé kapott egy kártyát, 
amellyel a Csaba Autóház-
ban kedvezményesen vehet 
igénybe szolgáltatásokat, és 
amellyel az Elôre bajnoki lab- 
darúgó-mérkôzéseit is húsz  
százalékkal olcsóbban láto-
gathatja egészen jövô nyárig. 

Endrész Imre kiemelte: az au-
tóházban havonta különbözô 
szolgáltatásokkal várják a 
kártya tulajdonosait. A pénz-
ügyi igazgató beszélt arról is, 
hogy a megállapodás alapján 
négy Skoda Octaviát bocsá-
tanak a csapat rendelkezésé-
re, és tárgyalnak további két 
autó átadásáról. 

Lapzártánk után, a „cen-
tenáriumi nagyhéten” az Elô- 
re-pályán emléktáblát avat-
tak, a kolbászfesztiválon az 
Elôre évszázad legjobbjai a 
bajnokok gyúrásán vettek 
részt, megtartották a csabai 
kötôdésû szövetségi kapitá-
nyok konferenciáját, valamint 
az ünnepi díszközgyûlést, 
és kiállítást állítottak össze az 
Elôre relikviáiból. A centenári-
um záróeseményeirôl lapunk 
következô számában olvas-
hatnak. 

Mikóczy Erika

A Buda-Cash Békéscsa-
bai Atlétikai Club a Buda-
pesten megrendezett Spar 
Maratonon megvédte elmúlt 
évi gyôzelmét. A maratoni 
Ekiden váltó ezeregyszáz 
induló csapata közül a klub 
atlétái futottak be elsôként 
a célba.

Az Ekiden váltó a nevét Ja-
pánból kapta, lényege, hogy 
ötfelé osztják a maratoni tá-
vot. A Buda-Cash Békéscsa-
bai Atlétikai Club csapatá-
ban az elsô futó, Oláh Tamás 
a hatodik helyen adta át a 
váltást jelentô chipet Dobra 
Viktornak, aki nagy hajrában 
már a negyedik helyen vál-
tott. Ôt Zsiros Márk követte, 
aki megtartotta a helyezést, 
majd Szigeti Balázs még egy 
hellyel elôrébb hozta a csa-

baiakat. Ekkor következett 
az ifjúsági olimpiai második 
helyezett, a sokszoros or-
szágos bajnok Gregor Lász-
ló, aki óriási iramot diktálva, 
harminc percen belül 9,5 ki-
lométert futva, elsôként vitte 
be a csapatot a Hôsök teré-

re. A gyôztes Ekiden váltó 
edzôi Urbanikné Rosza Má-
ria és Tóth Sándor. 

Az egyéni versenyzôk 
szintén jól szerepeltek, Nagy 
Tamás harmadikként ért cél-
ba, Varga Éva pedig a hete-
dik helyen végzett.

Nemcsak a kedvezmé-
nyes vásárlás okán, de a 
színes programkínálat mi-
att is érdemes volt a Csaba 
Centerbe menni az ôszi di-
vatnapokon. A divatbemu-
tatók mellett a színpadon 
sportbemutatók zajlottak, s 
a közönség városunk olim-
piai bajnokaival, Baji Balázs-
zsal és Bohus Richárddal is 
találkozhatott. A center ezen 
a hétvégén akciókkal,  ked-
vezményekkel és koncertek-
kel várta a vásárlókat.

A boldogság forrását 
felesleges tovább keres-
gélni. Aki nem találja, csak 
jöjjön el Csabára és egyen 
kolbászt – mondta a fesz-
tivál egyik visszatérô ven-
dége, aki az ország túlsó 
csücskébôl jár vissza évrôl 
évre egy kis igazi „csabai 
boldogságért”. 

Október tizenkilencediké- 
tôl négy napon át gyûjtöget- 
hette ki-ki a maga boldogsá-
gát a tizenhatodik kolbász-
fesztiválon. Aki többször volt 
már itt, rácsodálkozott a vá-
rosban zajló építkezésekre, 
de a kolbászünnep feledtet-
te a buckák kerülgetését. 

– Itt, Békéscsabán, a kol-
bász fôvárosában a csabai 
kolbász gasztronómiai ér-
tékeink legnagyobb kincse, 
ezért is fontos számunkra 
a kolbászhagyományok ôr- 
zése. A tradíció továbbvite-

lét szolgálja majd az épülô 
CsabaPark is, amely a csabai 
kolbászhoz kötôdô rendez-
vényközpont lesz – mondta 
Vantara Gyula polgármester 
a megnyitón.

Idén kolbászt gyúrtak a 
nyugdíjasok, az Elôre év-
század legjobbjai, szomba-
ton pedig több mint ötszáz 
csapat gyürkôzött neki a 
kolbászkészítésnek. Voltak 

koncertek, emellett Hégely 
Sándor fesztiváligazgató és 
a szervezôk kiemelt figyel-
met fordítottak a családokra: 
két napon át a Csodák palo-
tája vendégeskedett itt. 

A rendezvényhez borvi-
gadalom is társult, az élelmi-
szer-ipari és mezôgazdasági 
kiállításon pedig a régió ter-
mékkínálatát vonultatták fel.  
A vendégek kipróbálhatták 
a karaoke taxit, részt vehet-
tek az Egy csepp Figyelem 
Alapítvány jótékonysági kol-
bászárverésén, és persze 
számos helyen vásárolhat-
ták meg a csabai kolbászt, 
amely az Európai Unió föld-
rajzi árujelzôjével védett és 
az „egyik legnagyobb kin-
csünk”.

A kolbászfesztiválról bô- 
vebben lapunk következô 
számában olvashatnak.

Mikóczy Erika

9Csabai Mérleg

A gyôztesek Urbanikné Rosza Máriával és Tóth Sándorral

Hégely Sándor és Vantara Gyula a kolbászfesztiválon

Csabai futók maratoni sikere

Divat és sport a centerben

elôre „centenáriumi nagyhét”
Kedvezmények az együttmûködés révén

Négynapos kolbászünnep
Egyik legnagyobb kincsünk a csabai kolbász

Endrész Imre, dr. Kovács Mihály és Ferencz Rezsô

Megújult a lencsési iskola 
energetikai rendszere

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.
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F e l H Í vÁ S
Békéscsaba Megyei Jogú Vá-

ros Szlovák Önkormányzata a 
„BÉKÉSCSABA SZLOVÁKSÁGÁ-
ÉRT” kitüntetés adományozására 
javaslatokat vár.

A kitüntetés adományozására 
javaslatot tehetnek:

a Szlovák Önkormányzat képvi-• 
selôi
egyéb szlovák önszervezôdések, • 
közösségek
magánszemélyek• 
egyházak• 

A javaslatnak tartalmaznia kell:
az ajánlott személy pontos ada-• 
tait
az adományozás alapjául szol-• 
gáló tevékenység vagy alkotás 
részletes ismertetését és mél-
tatását

A javaslat beküldési határideje: 
2012. november 5.
A javaslatot a következô címre kell 
beküldeni: Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Szlovák Önkormányza-
ta, 5600 Békéscsaba, Szabadság 
tér 11–17., Ando György elnök úr 
részére

***
Békéscsaba Megyei Jogú Vá-

ros Román Önkormányzata a „BÉ-
KÉSCSABA ROMÁNSÁGÁÉRT” 
kitüntetés adományozására ja-
vaslatokat vár.

A kitüntetés adományozására 
javaslatot tehetnek:

a Román Önkormányzat képvi-• 
selôi
egyéb román önszervezôdések, • 
közösségek
magánszemélyek• 
egyházak• 

A javaslatnak tartalmaznia kell:
az ajánlott személy pontos ada-• 
tait
az adományozás alapjául szolgá-• 
ló tevékenység vagy alkotás rész-
letes ismertetését és méltatását

A javaslat beküldési határideje: 
2012. november 4.
A javaslatot a következô címre kell 
beküldeni: Békéscsaba Megyei Jo-
gú Város Román Önkormányzata, 
5600 Békéscsaba, Szabadság tér 
11–17., Grósz György elnök úr ré-
szére

Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Lengyel Nemzetiségi Önkor-
mányzata a „BÉKÉSCSABA LEN-
GYELSÉGÉÉRT” kitüntetés ado-
mányozására javaslatokat vár.

A kitüntetés adományozására 
javaslatot tehetnek:

a Lengyel Nemzetiségi Önkor-• 
mányzat képviselôi
egyéb lengyel önszervezôdések, • 
közösségek
magánszemélyek• 
egyházak• 

A javaslatnak tartalmaznia kell:
az ajánlott személy pontos ada-• 
tait
az adományozás alapjául szolgá-• 
ló tevékenység vagy alkotás rész-
letes ismertetését és méltatását

A javaslat beküldési határideje: 
2012. november 10.
A javaslatot a következô címre 
kell beküldeni: Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város Lengyel Nemze-
tiségi Önkormányzata, 5600 Bé-
késcsaba, Szabadság tér 11–17., 
Leszkó Malgorzata elnök asszony 
részére

***
Békéscsaba Megyei Jogú Vá-

ros Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzata a „BÉKÉSCSABA RO-
MASÁGÁÉRT” kitüntetés adomá-
nyozására javaslatokat vár.

A kitüntetés adományozására 
javaslatot tehetnek:

a Roma Önkormányzat kép-• 
viselôi
egyéb roma önszervezôdések, • 
közösségek
magánszemélyek• 
egyházak• 

A javaslatnak tartalmaznia kell:
az ajánlott személy pontos ada-• 
tait
az adományozás alapjául szol-• 
gáló tevékenység vagy alkotás 
részletes ismertetését és mélta-
tását

A javaslat beküldési határideje: 
2012. november 4.
A javaslatot a következô címre kell 
beküldeni: Békéscsaba Megyei Jo-
gú Város Roma Önkormányzata, 
5600 Békéscsaba, Szabadság tér 
11–17., Kovács Erzsébet elnök asz-
szony részére

elkészültek a megerôsített 
útszakaszok

rendôrök (is) vigyázzák
a temetôk rendjét

Mielôtt a Szent István 
teret lezárták, meg kellett 
erôsíteni a forgalom egy 
részét elvezetô Árpád sor, 
Derkovits sor és József Attila 
utca útjait. Már a fôtér lezárá-
sa elôtt birtokukba vehették 
a gépjármûvel közlekedôk 
azokat az útszakaszokat, 
amelyeken burkolat-mege-
rôsítési munkákat, kiemelt 
szegélykôcserét, illetve új 
buszmegálló helyek kialakí-
tását végezték el. 

A fejlesztés megvalósítá-
sához az önkormányzat az 
Új Széchenyi Terv Dél-alföldi 
Operatív Program keretében 
pályázott és nyert több mint 
253 millió forint támogatást 
az Árpád sor, Derkovits sor, 
József Attila utca, Luther utca 
útjainak fejlesztésére irányuló 
pályázatával. A 281,4 milliós 
tervezett összköltségû pro-
jekt elsô ütemében megújult 
az Árpád sor és a Derkovits 
sor egy-egy szakasza, vala-
mint a József Attila utca. Az 
Árpád sor Gyulai út és Bajza 
utca közötti szakasza kapott 
új, megerôsített burkolatot, 
kicserélték a szegélyköveket 
és a parkolósávban busz-

megállókat is kialakítottak. 
Ugyanígy megerôsítették a 
Derkovits sor Bánszki utca és 
Széchenyi utca közötti sza-
kaszának útburkolatát, ezen 
az utcahosszon is létesült két 
buszmegálló. A József Attila 
utcát teljes szélességében 
átépítették, a kormányhivatal 
felôli oldalon 3,5 méter szé-
les a zeneiskola felôli oldalon 
pedig 1,2–1,55 méter széles 
térkövezett járdát alakítottak 
ki. A járdák közötti úttesten 
egy várakozó (parkoló) és 
egy forgalmi sáv létesül. 

A projekt második ütemé-
ben a Luther utca rehabilitá-
cióját végzik el 2013 májusá-
ban és júniusában. Ebben az 
idôszakban az Irányi utca és 
Jókai utca közötti szakaszon 
bôvítik a forgalmi sávokat 
kanyarodó-besoroló sávok 
kialakításával, megerôsítik az 
útburkolatot, kialakítanak egy 
buszmegálló párt, valamint 
átépítik a Luther utca–Kinizsi 
utca keresztezôdésében talál-
ható jelzôlámpás csomópon-
tot. A fejlesztés lehetôséget 
biztosít a belváros átépítésé-
vel együtt járó közlekedési 
változások zavartalanabb le-
bonyolítására.

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

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

Békéscsabán, a statiszti-
kák szerint, nem jellemzôek 
a temetôkben elkövetett 
bûncselekmények, halot-
tak napja környékén még-
sem árt felhívni a fi gyelmet 
néhány veszélyt elôidézô 
helyzetre, a megelôzés le-
hetôségeire. 

– Október végén, novem-
ber elején megnô a temetôk 
környékének forgalma, az 
emberek ilyenkor teszik 
rendbe a sírokat, helyezik el 
a koszorúkat, mécseseket. 
Óhatatlan, hogy a zsákmány-
ra vadászó bûnelkövetôk is 
megpróbálnak a nagyobb tö-
megben, zsúfolt parkolókban 
értékekhez jutni. Ezért indo-
kolt az óvatosság, fokozottan 
figyeljünk egymásra és saját 
biztonságunkra – hallhattuk 
Medgyesi István ôrnagytól.

A Békéscsabai Rendôr-
kapitányság bûnmegelôzési 
elôadójától megtudtuk, a trük-
kös tolvajok itt is próbálkoznak 

azzal, hogy eltereljék a sértett 
figyelmét, miközben elemelik 
a táskát, pénztárcát, esetleg 
a szerszámokat. Halottak 
napja környékén a rendôrség 
egyenruhás járôrei és civil ru-
hás munkatársai jelen lesznek 
a temetôknél, s a polgárôrök is 
kiveszik részüket a megelôzést 
szolgáló munkából. Ugyan-
akkor szükség van az óvatos-
ságra. Medgyesi István azt ja-
vasolta: fokozottan figyeljünk 
az idôsekre, lehetôség szerint 
kísérjük el ôket, illetve többen 
menjenek ki egyszerre szeret-
teik sírjaihoz. A parkolókban 
hagyott autókat zárjuk le, ne 
maradjon látható helyen tás-
ka, pénztárca, értékesebb 
szerszám, koszorú, mert ez 
csábítja a gépkocsifeltörôket. 
A temetôi látogatások során 
pedig lehetôleg ne tartsunk 
magunknál a szükségesnél 
több készpénzt, bankkártyát, 
így megelôzhetjük a nagyobb 
bajt.

Gajdács Emese

Lakossági rákötés:
fôbb tennivalók, elôírások

Békéscsaba jelenlegi legát-
fogóbb fejlesztése, a szenny-
vízberuházás eredményeként 
rövid idôn belül minden érin-
tett csabai család használhat-
ja a kényelmes, modern és 
környezetbarát csatornahá-
lózatot. Az új rendszerre való 
csatlakozás egy többlépcsôs 
folyamat, melynek során fon-
tos határidôket, elôírásokat is 
figyelembe kell venni. Az aláb-
biakban a lakossági rákötések-
kel kapcsolatos fôbb informá-
ciókat gyûjtöttük újra össze.

1. A rákötési engedély 
kézhezvétele

Az új, megépült szennyvíz-
hálózatra akkor csatlakozha-
tunk, ha az önkormányzati pro-
jektiroda hivatalos értesítését 
megkaptuk. Ennek feltétele, 
hogy az utcai gerincvezeték 
és a házi bekötôcsatorna 
is megfelelô minôségû le-
gyen, azaz a szükséges 
ellenôrzéseket a szakemberek 
teljes körûen elvégezzék.  A rá-
kötési engedélyt az ôsz folya-
mán minden érintett ingatlan-
tulajdonos kézhez kapja.
2. A házi hálózat megépítése 
és összekapcsolása a tisztí-
tóidommal

A rákötési engedély birto-
kában köthetjük össze a házi 
hálózatot a beruházás kereté-
ben kiépített tisztítóidommal. A 
projektirodától kapott hivatalos 

dokumentumok között megta-
láljuk az üzemeltetô Alföldvíz 
Zrt. útmutatóját a belsô veze-
ték kiépítéséhez, ebben sze-
repelnek a vonatkozó mûszaki 
elôírások is. Ezek betartása 
azért fontos, mert csak így le-
hetünk biztosak abban, hogy 
az új hálózatunkat hosszú tá-
von használhatjuk majd.
3. A házi hálózat 
kiépítésének bejelentése

A házi hálózat elkészül-
tét jeleznünk kell az Alföldvíz 
Zrt.-nek a vállalat webolda-
lán: www.alfoldviz.hu, vagy a 
rákötési engedélyhez kapott 
formanyomtatvány kitöltésé-
vel személyesen az Alföldvíz 
mûszaki ügyintézésén, vagy 
postai úton. A bejelentést 
követôen az Alföldvíz munka-
társa a helyszínen ellenôrzi a 
belsô hálózat megfelelô kiépí-

tését, és ha mindent rendben 
talál, aláírható a szolgáltatási 
szerzôdés, azaz a csatorna 
innentôl kezdve használható.
4. Lakossági hozzájárulás 
befizetése – indokolt esetben 
részletfizetés kérhetô!

Fontos tudni, hogy aki még 
nem fizette meg a hozzájárulás 
teljes összegét, annak indokolt 
esetben a társulat további rész-
letfizetési lehetôséget biztosít.  
A részletfizetésrôl az érintett 
ingatlantulajdonosokkal a tár-
sulat megállapodást köt, ez-
zel együtt kiadja a rákötéshez 
szükséges igazolásokat is. A 
hozzájárulások befizetésének 
végsô határideje: 2013. de-
cember 31. (További informá-
ciók: Békéscsabai Víziközmû 
Társulat, Szabadság tér 1–3., 
telefon: 66/430-901, honlap: 
www.amicsatornank.hu).

Befejezték a csabai
hulladéklerakó rekultivációját 

 
Békéscsabán az 1996-

ban bezárt, Kétegyházi úti 
hulladéklerakó rekultivá-
ciója a mûszaki átadás-
sal idén augusztus 31-én 
befejezôdött. A projektben 
kilenc Békés megyei tele-
pülés – köztük Békéscsaba 
– hozta létre a Körös-völgyi 
Hulladékgazdálkodási Re-
kultivációs Önkormányzati 
Társulást.  

A békéscsabai telep 
az 1970-es évektôl a mély 
fekvésû területek feltöltésével 
alakult ki, majd ezek betöl-
tését követôen a hulladékot 
a terepszint felett, dombépí-
téses módszerrel helyezték 
el. A 129 244 m2- es lerakó 
1996 év végéig üzemelt, ez 
idô alatt 756 335 m3  hulladé-
kot helyeztek el, magassága 
a terepszint felett átlagosan 
kb. 5,5–7,7 méter.

A beruházás teljes költ-
sége bruttó 1 383 624 207 
forint, amelybôl a békés-
csabai lerakót érintô rész 
bruttó 818 449 940 forint. A 
rekultivációs munkák meg-
valósítását az Európai Unió 
a Kohéziós Alap Társfinan-
szírozásával 100 százalék-
ban támogatja. A KEOP-
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azonosító számú projekt 
keretében a megye kilenc 
településének hulladéklera-
kóját rekultiválják.

A társulást alkotó telepü-
lések kötelezettséget vál-
laltak arra, hogy a  közigaz-
gatási területükön lévô, be-
zárt hulladéklerakókat a kör-
nyezetvédelmi elôírásoknak 
megfelelôen rendezik, ez-
zel biztosítva azt, hogy 
szennyezô anyag ne kerül-
jön a talajba, a felszíni és 
felszín alatti vizekbe. A mun-
kálatok során körbekerítet-
ték a területet, megépítet-
ték a vízelvezetô rendszert, 
mérôpontokat alakítottak 
ki a talajvíz, a képzôdô 
gázok és a talajsüllyedés 
vizsgálatára, a tömörített 

hulladékdombra pedig hat 
különbözô fedôréteget tet-
tek. Ezek segítik elô a hul-
ladéklerakó teljes lezárását 
és a természetes vegetáció 
megtelepedését.

A projekt keretében még 
további nyolc hulladéklerakó 
rekultivációját végzik el. 

Gyomaendrôdön és Csár-
daszálláson is befejezôdtek a 
munkálatok. Csabacsüdön, 
Kétsopronyban, Kondoro-
son, Körösladányban, Sza-
badkígyóson és Szarvason
már 80 százalékos készült-
ségû a munka. Az említett 
hat településen várhatóan 
a 2013. március 31-ei terve-
zett, befejezési idôpontnál 
hamarabb elkészülnek a 
munkálatok.

Így csatlakozhat ön is az új,
korszerû szennyvízcsatornához!

Érdemes mihamarabb rákötni!
Az érintett csabai lakosok mihamarabbi csatlakozását az 

üzemeltetô Alföldvíz Zrt. (volt Békés Megyei Vízmûvek Zrt.) 
kedvezményekkel, akciókkal is segíti, ennek részleteirôl a 
www.alfoldviz.hu oldalon olvashatunk. Érdemes azért is rö-
vid idôn belül rákötni, mert a vonatkozó törvény értelmében 
talajterhelési díjat kell fizetniük mindazoknak, akiknek, bár 
lenne rá lehetôségük, azaz az utcában megépült a csator-
na, mégsem kötnek rá. Arról, hogy a talajterhelési díj fize-
tése Békéscsaba mely területén, milyen idôponttól esedé-
kes, bôvebb információ a projekt honlapján található (www.
csabaiszennyviz.hu).



Közmeghallgatást tartott 
a békéscsabai roma ön-
kormányzat. A jelenlévôk 
tájékoztatást kaptak pél-
dául arról, tavaly hány csa-
lád jutott támogatásként 
tüzelôhöz.

Elsôként Reszelô István 
beszélt arról, hogy sajnos a 
cigány zenészek egyre ke-
vesebb lehetôséghez jutnak, 
nem találnak munkát. A roma 
önkormányzat képviselôi a 
felvetésre reagálva elmond-
ták, ismerik a problémát, 
de sajnos tenni nem sokat 
tudnak ebben az ügyben. 
Szabolcsi János egyebek 
mellett a szociális támo-
gatásként kapható tüzelô 
beszerzésérôl érdeklôdött. 
A családsegítô szolgálat fó-
rumán jelen lévô munkatár-
sa, Baloghné Pataki Erzsébet 

elmondta: tavaly összesen 
234 rászoruló család közel 
1500 mázsa fához jutott. 
Néhány rászorultat a krízis-
alapból juttattak 6-6 mázsa 
tüzelôhöz, decembertôl feb-

ruár elejéig 74 család kapott 
így támogatást, majd a leg-
hidegebb, februári hónap-
ban 73 családnak újabb 438 
mázsa tüzelôt osztottak ki.

Gajdács Emese
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Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és hozzátartozóit

Október 31-én, szerdán 10 órakor
a Hôsök és Mártírok Emléknapja alkalmából tartandó

ünnepi megemlékezésre. 

Helyszín: II. Világháborús Emlékmû (Szabadság tér)
Program:

Megemlékezô beszéd• 
Ökumenikus szentelés és áldás• 
Koszorúzás • 
Trombitán közremûködik • Bakai László trombitamûvész.

www.csabacenter.hu

   2012. október 25–31.
• Lorax (szinkr. amerikai animáció) 3D! 
• Asterix & Obelix: Isten óvja Britanniát (szinkr. fr.–sp.–ol.–magy. 

vígjáték) 3D! 
• Hotel Transylvania – Ahol a szörnyek lazulnak (szinkr. am. animáció)  

3D!
• 007 – Skyfall (szinkr. angol–amerikai akció) VILÁGPREMIER CSAK 

26-ÁTÓL!!!
• Kertvárosi kommandó (szinkr. amerikai sci-fi vígjáték)
• Elrabolva 2. (francia akcióthriller) 
• Magic Boys (magyar–angol–kanadai vígjáték) 
• Tüskevár (magyar családi) ART-kártya!
• Mindenki a mennybe megy (román–holland dráma) ART-kártya!

  2012. november 1–7.
• Silent Hill 2: Kinyilatkoztatás  (francia–amerikai horror) PREMIER 3D!
• Rontó Ralph (szinkr. amerikai animáció) PREMIER 3D!
• Lorax (szinkr. amerikai animáció) 3D! 
• Parajelenségek 4 (amerikai horror)
• 007 – Skyfall (szinkr. angol–amerikai akció) 
• Kertvárosi kommandó (szinkr. amerikai sci-fi vígjáték)
• Magic Boys (magyar–angol–kanadai vígjáték) 
• Szerelem (francia–osztrák–német dráma) 

 A P R Ó H I R D E T É S
INGATLAN

Bartók Béla út 37. szám alatt, X. 
emeleten 1,5 szobás lakás áron 
alul eladó. Irányár: 4,9 millió Ft. 
Tel.: 20/410-1410.

Lencsési úton 48 m2-es, 3. eme-
leti, fûtésmérôs, erkélyes lakás 
eladó. Tel.: 30/572-9338.

Budapesti panorámás garzon, 
közel a Nyugatihoz, magánsze-
mélytôl eladó. Tel.: 20/509-4445.

Békéscsabán, a Mester utcá-
ban 820 m2-es belterületi telek 
(jelenleg gyümölcsös) fúrott kút-
tal eladó. Villany, telefon az utcá-
ban. Tel.: 30/574-0913.

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

OKTATÁS

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

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

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

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

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

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

Angolnyelv-oktatás óvodától fel-
sôfokig: www.feronil.hu
Tel.: 30/527-7078.

SZOLGÁLTATÁS

Redôny, reluxa, szalagfüggöny 
készítése, javítása részletfizetés-
sel is. Nyílászárók javítása.
Tel.: 454-171, 70/212-6776.

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

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

Televíziójavítás, Domokos Tamás.
 Telefon: 20/929-1453.

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

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

Igor Furdík, a Határon 
Túli Szlovákok Hivatalának 
elnöke október második 
csütörtökén érkezett Békés-
csabára. Elôször a Szlovák 
Gimnázium, Általános Is-
kola, Óvoda és Kollégium 
komplex intézményegysé-
gébe látogatott el, ahol az 
óvodások és az iskolások kis 
mûsora után a könyvtárban 
találkozott a pedagógusok-
kal és a diákokkal. A békési 
megyeszékhelyrôl Tótkom-
lósra, majd Dunaegyházára, 
illetve Észak-Magyarország 
szlovákok lakta települései-
re is ellátogatott a politikus.

Igor Furdík (aki képünkön 
balról, Lászik Mihály társasá-
gában látható) háromnapos 
látogatása során Szarvason 
és Nagybánhegyesen is járt. 

Mint megtudtuk, látogatásá-
nak elsôdleges célja az volt, 
hogy a dél-alföldi szlovák 
iskolákban a nyelvoktatás 
helyzetérôl tájékozódjon, illet-
ve a helyi szlovák vezetôkkel, 
nemzetiségi önkormányzat-
ok képviselôivel és diákok-
kal találkozzon. Igor Furdík 
érdeklôdésünkre elmondta: 
fontosnak tartja a Magyaror-
szágon élô szlovákok nem-
zeti öntudatának, kulturális 
identitásának támogatását 
és az anyaországgal történô 
kapcsolattartás elôsegítését.

A Szlovák Kultúra Házá-
ban Vantara Gyula polgár-
mester nevében Hanó Mik-
lós alpolgármester fogadta 
a magas rangú vendéget. A 
szlovák–magyar viszony ak-
tuális kérdéseirôl tárgyaltak, 

s a baráti légkörben zajlott 
tapasztalatcserén városunk 
szlovák kulturális és gasztro-
nómiai értékeit is megismer-
hette a Határon Túli Szlová-
kok Hivatalának elnöke.

Vándor Andrea

Predseda Úradu pre Slo-
vákov žijúcich v zahraničí 
(ÚSŽZ), Igor Furdík prices-
toval do Békešskej Čaby v 
druhý októbrový týždeň. Pán 
predseda pred pobytom na 
Dolnej zemi navštívil aj rôz-

ne slovenské obce a inštitú-
cie v severnom Maďarsku. V 
našom meste zavítal m.i. do 
komplexnej inštitúcie Sloven-
ského gymnázia, všeobecnej 
školy, materskej školy a kolé-
gia, kde po krátkom kultúrnom 
programe škôlkarov a žiakov 
sa stretol v knižnici s peda-
gógmi a so študentmi. Politik 
po župnom sídle navštívil  Slo-
venský Komlóš a slovenskú 
obec Dunaeďház.

Počas svojej trojdňovej 
návštevy Maďarska Igor Fur-
dík zavítal aj do Sarvaša a do 
Veľkého Bánhedešu. Ako sme 
sa dozvedeli, prvoradým cie-
ľom jeho návštevy bol, aby sa 
informoval o stave výučby slo-
venčiny v národnostných ško-
lách na Dolnej zemi, a aby sa 
stretol s vedúcimi predstaviteľ-

mi slovenských občianskych 
organizácií a samospráv, ako 
aj so slovenskými žiakmi.

Ako nám to Igor Furdík uvie-
dol, počas svojej návštevy po-
núkol pomocnú ruku v procese 
posilnenia národnej a kultúrnej 
identity Slovákov v Maďarsku, 
ako aj v zintenzívnení ich kon-
taktov s materskou krajinou.

V Dome slovenskej kultúry 
v mene primátora Gyulu Van-
taru vzácneho hosťa privítal 
viceprimátor Miklós Hanó. 
Rokovali predovšetkým o ak-
tuálnych otázkach v oblasti 
slovensko-maďarských vzťa-
hov a v priateľskom ovzduší 
predseda ÚSŽZ mohol spo-
znať aj slovenské kultúrne a 
gastronomické hodnoty nášho 
mesta.

Andrea Vándorová

A nemzetiségi nyelvoktatásról O stave národnostnej výučby

A közmeghallgatás résztvevôi tájékoztatást kaptak a 
támogatásokról is

Fórum a romáknak
Nem találnak munkát a cigány zenészek

lengyel nap 
Csabán

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Lengyel Nemzetiségi 
Önkormányzata és a Ma-
gyar–Lengyel Baráti Kulturális 
Egyesület november 10-én, 
szombaton a lengyel függet-
lenség ünnepe alkalmából 
lengyel napot tart a Békés-
csabai Kulturális Központ 
Lencsési Közösségi Házában 
(Féja Géza tér 1.).
Program: 
16.00 Megnyitó
16.20 Fellép a Tess Tánc-
együttes – nemzeti és népi 
táncok
16.50 A Chopin kórus ünnepi 
koncertje
17.15 Fellép a Tess Tánc-
együttes – modern táncok
17.45 Witold Zareba grafikus-
mûvész kiállítását megnyitja
Zofia Krzykowska, a Tarnows-
kie Góry Múzeum igazgatója
18.00 Pohárköszöntô

MegHÍvÓ
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A Békéscsabai Jókai 
Színház idei évadának 
harmadik bemutatójaként 
Jókai Mór A kôszívû em-
ber fi ai címû regényének 
színpadi adaptációját viszi 
színre a teátrum Seregi Zol-
tán rendezô vezetésével. 
A nagyszabású történelmi 
drámát klasszikus, kosz-
tümös produkció formájá-
ban november 30-ától lát-
hatja majd a közönség. Az 
elôadás olvasópróbáját ok-
tóber 16-án tartották meg a 
színház Vigadó termében. 

Ki ne emlékezne a Baradlay 
fivérek tündöklésére és bu-
kására: Ödön és Richárd 
lánglelkû hazafiságára, Jenô 
áldozatvállalására! Jókai Mór 
A kôszívû ember fiai címû re-
gényét korhû jelmezekben, a 
magyar irodalom remekéhez 
méltó színpadi drámaként 

állítja színpadra a Jókai szín-
ház. A produkció szorosan 
kapcsolódik az iskolai oktatá-
si anyaghoz is, így a fiatalabb 
nézôk számára is izgalmas 
kalandozás lehet. 

Jókai nagy mesélôként 
él a magyar kulturális köz-
tudatban. Talán mert az is 
volt. Méltóságteljes monda-
tai, pompás környezetrajzai 
lebilincselôek, romantikusan 
realista alakjai mindannyiunk 
kedvencei. 

A teátrum szinte teljes tár-
sulata színpadra lép a ren-
geteg szereplôt felvonultató 
elôadásban, amelynek két fô 
mozgatórugója a szenvedély 
és a zaklatottság – mondta el 
Seregi Zoltán rendezô az ol-
vasópróbán. Baradlaynét Ko-
vács Edit, a három fiú karakte-
rét Tege Antal, Csomós Lajos 
és Czitor Attila színmûvészek 
formálják meg. A társulat tag-

jai mellett több vendégmûvész 
is részt vesz a produkcióban: 
Tallérossy Zebulon szerepé-
ben a Jászai-díjas Rubold 
Ödönt, Lánghy Aranka meg-
formálójaként Babócsai Ré-
kát, Tormándy Pálként pedig 
Koleszár Bazil Pétert láthatja 
a közönség. Megjelenik majd 
az elôadásban a zeneszerzô, 
Tolcsvay Béla is, aki ének-
mondóként kíséri végig az 
eseményeket.  

A színpadi változat a sze-
replôk életútjának legfonto-
sabb momentumait mutatja 
meg. Mindez a Fekete Péter 
által kialakított izgalmas 
játéktérben, Vesztergombi 
Anikó korhû jelmezeivel, ve-
tített animációk segítségével 
jelenik meg. A kôszívû ember 
fiait november 30-án 19 óra-
kor mutatja be a Békéscsabai 
Jókai Színház.

Tari Sarolta

Nemrégiben telt ház 
elôtt mutatta be a csabai 
bábszínház  „A repülô kas-
tély” címû tündérmesét, 
a Napsugár Bábszínház 
legújabb produkcióját. Az 
elôadás fényét az a tény 
is emelte, hogy Lenkefi  
Zoltán, a Napsugár Báb-
színház igazgatója, társu-
lata nevében a napokban 
vehette át Szeghalmon a 
Vállalkozók és Munkálta-
tók Országos Szövetsége 
(VOSZ) Békés Megyei Szer-
vezete által létesített Príma 
Díjat. Az elismerés, illetve 
a Napsugár Bábszínház 
legújabb darabja kapcsán 
beszélgettünk Lenkefi  Zol-
tán bábmûvésszel. 

– Gratulálunk az elisme-
réshez a Napsugár Báb-
színház társulatának. A Prí-
ma Díj mellett nemrégiben 
ôsbemutatóval is elkápráz-
tatták a közönséget. Mit kell 
tudnunk a Napsugár legújabb 
darabjáról, „A repülô kastély-
ról”?

– Az ôsbemutató külön-
legessége, hogy a festômû-
vész, tervezô Sebestyén Já-
nos szemüvegén keresztül 
kalauzolja a nézôket sajátos 
mesebirodalmába. Mindez 

ötvözôdik Rumi László rende-
zô látásmódjával, így kicsiket 
és nagyokat egyaránt elkáp-
ráztató tündérmese született, 
melyben nemcsak Tündér-
ország tündérei elevened-
nek meg – akik varázslatos 
erôvel ruházták fel a fôhôs 
Jánost –, de varázserejével 
és lenyûgözô átváltozásával 
a Kakas fiú is igazi mesevilá-
got hoz a színpadra. A zenés 
mesejáték szép látványvilág-
gal rendelkezik: vetítéssel, át-
alakuló bábokkal dolgozunk, 
így mindez technikailag sem 
egy könnyû elôadás, hisz a 
díszletek is életre kelnek: nyíl-
nak-csukódnak…

– Kik segítették a munkát a 
Repülô kastélyban?

– A rendezô és a festô-
mûvész mellett fontos szere-
pe van a darabban a zenének. 
Berta János (Jimmy), Balázs 
Csongor és Rákóczi Antal 
viszi a zenei vonalat. Jimmy 
és Csongor bábmûvészként, 
színészként is jeleskednek 
a darabban Soós Emôke, 
Dénes Emôke, Czumbil Örs 
és Czipott Gábor kollegáim 
mellett. A darab muzsikáját 
Szokolay Dongó Balázs és 
Bolya Mátyás szerezte.

– Meddig láthatjuk ezt a kü-
lönleges elôadást?

– Reményeink szerint az 
év végéig repertoáron ma-
rad, és vidéken is bemutat-
juk majd. 

Vándor Andrea

Különleges zenei élmény 
reményében, ünnepi hangu-
latban gyülekezett nemré-
giben a csabai zeneszeretô 
közönség a Filharmónia 
idei elsô hangversenyén fel-
lépô Liszt Ferenc Kamara-
zenekarra várakozva. 

 A világhírû együttes ebben 
az évben jubilál: 1962-ben né-
hány lelkes fôiskolás zenekart 
alapított a kiváló karmester, 
Sándor Frigyes irányításával. 
Sikert sikerre halmozva az 
ország vezetô kamaraegyüt-
tesévé váltak, mára pedig 
jelentôs nemzetközi karriert 
is magukénak mondhatnak. 
Az 50. évfordulót magyaror-
szági koncert-körúttal ünnep-
lik. A koncertmester és zenei 
vezetô Rolla János. 

Most nemcsak muzsikál-
tak, hanem szóban is kapcso-
latot teremtettek a jelenlé-
vôkkel. Az összekötôszöveget 
Békéscsabán a Szarvasról 
elszármazott Várnagy Mi-
hály brácsamûvész mondta. 
A koncert mûsorán olyan 
mûvek szerepeltek, amelyek 
különösen közel állnak az 
elôadók szívéhez.

Elsôként két contrapunctus 
hangzott el Bach A fúga 
mûvészete címû ciklusából. 

Ez a mû az együttmuzsikálás 
kezdeteit idézte meg, a szigo-
rú polifónia különösen alkal-
mas volt az ifjú muzsikusok 
összecsiszolódására. Mozar-
tot legkedvesebb szerzôjének 
tekinti a zenekar, egyik diver-
timentójával idézték meg a 
klasszikus mestert. Rossini, 
a zseniális olasz operakom-
ponista elsô mûvét vonós ze-
nekarra írta, a G-dúr szonáta 
hálás elôadási darab. Lendü-
letes, életteli muzsika, humo-
ros fordulatokkal, különösen 
a nagybôgô szólóival. Bartók 
mûveit folyamatosan reper-
toáron tartja az együttes, a 
népszerû Román népi tán-
cok zárta a mûsor elsô felét. 
A továbbiakban ráadásdara-
bokból válogattak, felidézték 

a koncerttermek nagy sláge-
reit: Csajkovszkij-keringôvel,
Liszt-rapszódiákkal, Brahms 
Magyar táncokkal, Weiner 
Rókatáncával kedveskedtek 
a közönségnek. A ráadás 
ráadásaként Paganini híres 
Moto perpetuo-jában mutat-
ták be virtuozitásukat.

A Liszt Ferenc Kamaraze-
nekar neve ma már fogalom, 
mely egyet jelent a sokszínû 
hangzásvilággal, elmélyült 
zeneiséggel. Ami pedig iga-
zán emlékezetessé tette ezt 
az estét, az a lelkesedés, 
amit 50 év után is ôriznek és 
ezt a „lángot” továbbadják 
a következô generációk ze-
nészeinek és közönségének 
egyaránt. Köszönjük!

Kisné Farkas Gabriella

A csabai ôsök állattar-
tásra rendezkedtek be, 
bôséges volt a sertés-, jak-, 
szarvasmarha-állomány. Az 
állatok vágása, feldolgozása 
családi, rokoni körben tör-
tént. Késôbb megjelentek a 
szakszerû feldolgozáshoz 
értô böllérek, hentesek, mé-
szárosok, akik mészárszéket 
nyithattak, a piacokon, vásá-
rokon, sátraikban árusíthat-
tak sült kolbászt, lacipecse-
nyét és egyéb hentesárut.

1930 és 1947 között a vá-
rosban mintegy 80 iparos 
hentesnek és mészárosnak 
volt üzlete. Közülük néhány 
jó hírû hentesmester: Andó 
Mihály, Aradi György, Duna 
György, Farkas János, Gajka 
Pál, Hankó Mihály, Kovalcsik 
I. László, Laczó Mihály, Le-
pény Pál, Luptovics Jenô, 
Surin András, Tarcali Já-
nos, Weisz Mihály, Wellner 
Gottlieb.

Egyedülálló szakmai si-
kertörténet kezdôdött Szász 
György hentes és mészáros 
pályájának indulásával. Az 
adatok a hentesmester lánya, 
dr. Oláh Józsefné Szász Ilona 
nyugalmazott tanár és özv. 
Krajcsó Pálné szíves közlé-
sei.

Szász–Pauló–Krajcsó
hentesdinasztia-alapítók

Szász György Békéscsa-
bán született 1914-ben, a 
mesterséget a gyulai Stébler 
hentesüzemében tanulta. 
A segédlevél megszerzése 
után a budapesti nagyvágó-

hídon a neves Zeidl cégnél 
dolgozott. 1941-ben vissza-
tért Csabára és sikeres mes-
tervizsgát tett. Megkapta az 
iparigazolványt és 1943-ban 
a Baross utca 21. szám alatt 
nyitotta meg hentesüzletét. 
Cégére az üzlet fôfalán el-
helyezett, preparált, hatal-
mas szarvú, Hortobágyról 
való szürkemarha-fej volt. 
Az üzletben társként dolgo-
zott unokatestvére és sógora, 
Krajcsó Pál (1923–2007) hen-
tesmester, aki 16 éves korától 
Lepény Tamás hentesnél ta-
nult. A személyzethez tartoz-
tak: S. Laurinyecz Pál hentes-
segéd, Szász Györgyné és 
Krajcsó Pálné Pauló Mária.

Szász György a csabai 
ipartestület vezetôségében a 
hentes iparosokat képviselte. 
Üzletét 1949-ben államosítot-
ták, utána több boltban, majd 
a gyulai húsüzemben dolgo-
zott 1957-ig. Azután kisvállal-
kozásban bérfüstölést vállalt, 
amit 1974-ben bekövetkezett 
halála után felesége folytatott.

Krajcsó Pál a Szász üzlet 
megszûnése után a vágó-
hídon, majd a Kazinczy ut-
cai húsüzemben dolgozott 
nyugdíjba vonulásáig. Ezután 
otthon készítette az eredeti 
csabai kolbászt. A mester-
séget korai haláláig leánya, 
Dimitrov Sándorné Krajcsó 
Ágnes, az egyetlen nôi hen-
tes is folytatta.

Krajcsó Pál már a kolbász-
fesztivál indulásakor kiállító 
volt. Szárazkolbász terméke-
ivel 2000-ben kiérdemelte a 
Kolbászfesztivál Életmûdíját, 
a kolbászklubnak pedig örö-
kös, tiszteletbeli elnöke.

A családi hentestrió alapí-
tó tagja Pauló Mihály, Szász 
György sógora. A mesterség 
továbbéltetôje: Szénási Sán-
dor hentes, Krajcsó Pál veje, 
ô lett a 2001. évi kolbászfesz-
tivál fôdíjasa. A Pauló família 
legfiatalabbja, Pauló András 
hentes az elôdökhöz méltó 
továbbvivôje a csabai kol-
bász készítésének.

Gécs Béla

A kôszívû ember fi ai
Nagyszabású történelmi dráma a Jókai színházban 

Napsugaras príma díjasok
A repülô kastély Tündérországa

ötven év után is lelkesen
Csabán muzsikált a Liszt kamarazenekar

Békéscsaba anno

Tallérossy Zebulon szerepében a Jászay-díjas Rubold Ödön

A társulat nevében Lenkefi  Zoltán vette át a díjat
A kamarazenekar neve ma már fogalom

Krajcsó Pál, S. Laurinyecz Pál, Szász György, Szász 
Györgyné és Krajcsó Pálné

Iparosmesterségek – csabai hentesek, mészárosok


