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A Bajza utcai sportcsar-
nokban az Elôre Centenári-
umi Bizottság kommuniká-
ciós felelôse, Ferencz Rezsô 
és a bizottság titkára, Szigeti 
Csaba fogadta az érkezô 
vendégeket. A színpadon 
Hevesi Imre énekelt, majd a 
tornászok bemutatója után 

Lantos Gábor sportriporter 
szólította egymás után az 
est fôszereplôit. Elsôként 
dr. Kovács Mihály, a Békés-
csaba 1912 Elôre Zrt. igaz-
gatótanácsának vezetôje 
beszélt. 

– Az alapítás, vagyis 
1912. október 22. óta, a 
sportról, a mozgáskultúrá-
ról és nem utolsósorban a 
sikerrôl szól az Elôre, amely 
nevelôegyesülete volt Palo-
tai Károlynak, aki az 1964-
es tokiói olimpián a ma-
gyar csapat kapitányaként 
lett olimpiai bajnok, Gedó 
Györgynek, aki ökölvívóként 
1972-ben Münchenben lett 
olimpiai bajnok és Ónodi 
Henriettának, aki 1992-ben 
a barcelonai olimpiai játé-
kokon lett bajnok lóugrás-
ban – mondta dr. Kovács 
Mihály, aki beszélt múltról, 
jelenrôl, jövôrôl, és kiemel-
te, hogy a centenárium 
többletfelelôsséget és több-
letmotivációt is jelentett szá-
mukra. 

Vantara Gyula polgármes-
ter emlékeztetett az egykori 

sportszeretô alapítókra és
mai utódaikra. Felidézte azo-
kat az idôket, amikor több 
mint húszezren nézték a 
csabai focit, majd a város 
szerepérôl beszélt. 

– Békéscsaba jelenlegi 
vezetése elkötelezte magát 
a sport mellett. Fokozott fi-
gyelmet fordítunk a fiatalok-
ra, az utánpótlás-nevelésre, 
és a költségvetéshez képest 
jelentôs mértékben támo-
gatjuk a sportot. Büszkék 
vagyunk az Elôrére, büsz-
kék vagyunk sportolóinkra, 
büszkék vagyunk önökre – 
fogalmazott a polgármester, 
majd Békéscsaba Megyei 

Jogú Város Önkormányzatá-
nak Centenáriumi Elismeré-
se elnevezésû, egyedi kitün-
tetést adott a város nevében 
az Elôrének. 

– Száz év az százszor egy-
egy év, amikor mindenkinek 
meg kellett tennie a rárótt 
penzumot – mondta Schmitt 
Pál volt köztársasági elnök, 
kétszeres olimpiai bajnok 
párbajtôrvívó, aki húsz éven 
át elnökölt a Magyar Olimpi-
ai Bizottságban. – Az Elôre 
folyamatosan azon fárado-
zik, hogy a sporton keresztül 
nevelje a csabai gyerekeket. 
Békéscsaba büszke lehet, 
mert itt sokat tesznek a fiata-

lok sportolásáért, egészsé-
géért – tette hozzá Schmitt 
Pál.

Dr. Balogh Gábor minisz-
terelnöki tanácsadó és Kiss
Norbert, az Emberi Erôfor-
rások Minisztériumának he-
lyettes államtitkára tolmá-
csolta Orbán Viktor minisz-
terelnök jókívánságait. A he-
lyettes államtitkár kiemelte, 
az elmúlt száz évben az Elôre 
ezer bizonyítékát adta annak, 
hogy a jövô sportját képvi-
seli. Ezután Erdôs Norbert 
kormánybiztos arról beszélt, 
hogy az Elôre akkor lehet si-
keres, ha a megye és a város 
felelôsséget érzô gazdasági 

szereplôi összefognak a klu-
bért. Mint mondta, haza kell 
hozni a jó játékosokat. 

A díszközgyûlésen levetí-
tettek egy filmet az Elôre száz 
évérôl, benne mind a huszon-
két eddigi szakosztállyal, a 
három említett olimpiai baj-
nokkal, a világbajnokokkal, 
Hámori Ilonával, Laurinyecz 
Katalinnal, Hursán Zsófiával 
és az Elôre évszázad mecs-
csének (az 1994-es, 5:2-es 
gyôzelemmel végzôdött Elô-
re–Ferencváros mérkôzés) 
képkockáival. Ezt követôen 
Schmitt Pál miniszteri el-
ismerô oklevelet, dr. Magyar 
Zoltán kétszeres olimpiai 
bajnok tornász, a MOB al-
elnöke az olimpiai bizottság 
emlékérmét, Berzi Sándor 
MLSZ alelnök a Magyar Lab-
darúgó Szövetség kitünteté-
sét, Csendes Ferenc pedig 
Megújulás címû festményét 
adta át dr. Kovács Mihály-
nak, a Békéscsaba 1912 
Elôre Zrt. igazgatótanácsa 
vezetôjének. Az Elôre Cen-
tenáriumi Bizottság részérôl 
Lukács József és Kiss Tibor, 
a bizottság elnöke a Tisz-
telet Diplomája elismerést 
nyújtotta át azoknak az egy-
kori vezetôknek, akik pozíci-
ójukon messze túlmutatóan, 
önzetlenül szolgálták a város 
sportéletét.

– A jelenlegi, nehéz gazda-
sági helyzetben is sikerült ösz-
szefogással létrehozni ezt a 60 

négyzetméteres, sportpadló-
val ellátott tornaszobát, az eh-
hez szükséges 11 millió forintot 

az önkormányzat biztosította 
– hallhattuk Vantara Gyulától 
az átadóünnepségen. Békés-
csaba polgármestere hang-
súlyozta: ez a több évtizedes 
hagyományokkal rendelkezô 
intézmény olyan értéke a vá-
rosnak, melyet meg kell ôrizni, 
meg kell becsülni. Ezért is 
támogatta az önkormány-
zat azt a kezdeményezést, 
mely a gyerekek egészséges 
fejlôdését segíti elô, teret ad a 
mozgáshoz. – A fiatalokat az 
egyre nagyobb méreteket öltô 
virtuális világból vissza kell ve-
zetnünk a valóságba – fogal-
mazott Vantara Gyula, majd 
sportszereket ajándékozott 
az óvodásoknak, akik táncos 
produkciójukkal csaltak mo-
solyt a jelenlévôk arcára.

Urbancsokné Váradi Ildikó 
a Kazinczy Ovisokért Alapít-
vány kuratóriuma nevében 
elevenítette fel az elmúlt hó-

napok eseményét attól fog-
va, hogy Varga-Sipos Andrea 
fejébôl kipattant a tornaszo-
ba létrehozásának ötlete, 
egészen a megvalósításig. 
Mint megtudtuk, nagyon so-
kan támogatták a szülôk és 
pedagógusok törekvéseit. 
Az alapítvány rendezvénye-
ket szervezett a cél elérése 
érdekében, de miután az ön-
kormányzat magára vállalta a 
munkálatok finanszírozását, 
az adományokból összegyûlt 
pénzt a tornaszoba berende-
zésére fordíthatják.

A Kazinczy-lakótelepi óvo-
da nevelési programjában ki-
emelt helyen szerepel a moz-
gásfejlesztés, de ez a tágas 
helyiség közösségi térként, 
ünnepségek helyszíneként is 
szolgálhat majd. 

– A gyermek Isten aján-
déka, akikre rábízzuk ôket, 
a pedagógusok pedig an-

gyalok, akik ôket vigyázzák, 
nevelik – méltatta az óvoda 
dolgozóit Kiss Tibor alpolgár-
mester pohárköszöntôjében, 
majd a közös munka fon-
tosságát hangsúlyozta. Mint 
mondta, az óvodások táncát, 
egymásba kapaszkodó kis 

kezeit figyelve fogalmazódott 
meg benne, mennyit is ér az 
összefogás. – Ezúttal a nagy 
kezek fogtak össze a kicsi 
kezekért… –  hallhattuk Kiss 
Tibortól a tornaszoba átadó-
ünnepségének végén.

Gajdács Emese

Tornaszobát kaptak az óvodások
„A nagy kezek összefogása a kicsikért”

A színpadon az Elôre évszázad legjobbjai és az ôket képviselôk

Dr. Kovács Mihály

„Büszkék vagyunk az Elôrére, sportolóinkra!”
Díszközgyûlésen ünnepelte századik születésnapját az Elôre

Száz évvel ezelôtt, október huszonkettedikén, pár spor-
tot szeretô munkás és iparos alapította meg Békéscsa-
bán az Elôre Munkás Testedzô Egyesületet. Az évfordu-
lón, a Szent István Egyetem sportcsarnokában ünnepel-
ték az Elôre századik születésnapját azok a sportolók, 
sportvezetôk és érintettek, akik elévülhetetlen érdeme-
ket szereztek az egyesület fennmaradásában, a sport 
népszerûsítésében. 

Beszámolunk a közgyűlésről
2–3. oldal

A magyar érmek fényesebbek
11. oldal

Véget ért a Scherzo
4. oldal

Az óvodások mûsorral kedveskedtek a vendégeknek

Az ünnepségen Kiss Tibor mondott pohárköszöntôt

Álmodtak egy nagyot a Kazinczy-lakótelepi óvoda pe-
dagógusai és az oda járó gyerekek szülei, s elhatároz-
ták, támogatókat keresnek egy tornaszoba kialakításá-
hoz. A sok-sok munkának és a hatékony összefogásnak 
köszönhetôen az álom valósággá vált, a kicsik mozgásá-
hoz teret adó helyiséget a napokban adták át.  

→ Folytatás a 7. oldalon



Gál István Elek arra hívta 
fel a figyelmet, hogy a Szent 
István tér lezárását követôen 
jelentôsen, az infláció feletti 
mértékben, számításaik sze-
rint, átlagosan 20-30 száza-
lékkal megnô a belvárosban 
a parkolás díja. 

– Ez egyfajta „terelô” 
jellegû intézkedés, hiszen így 
szeretnék az autósokat rá-
szoktatni a nemrég megnyílt 
parkolóház használatára – 
hallhattuk Gál István Elektôl, 
aki hozzátette azt is, hogy az 
új rendszerben több olyan 
utcában fizetôs lesz a vára-
kozás, ahol eddig ingyenes 
volt. Az LMP-sek tapaszta-
latai szerint a megváltozott 
közlekedési rend – fôként a 
buszok útvonala és menet-
rendje – rosszul érintette a 
jaminai és Lencsési lakótele-
pi embereket, mert bizonyos 
napszakokban sokat kell vá-
rakozni a járatokra.

– Mi mindig is elleneztük a 
Szent István tér lezárását, vé-
leményünk szerint ugyanis e 
nélkül is végre lehetett volna 
hajtani a belváros átalakítá-

sát. Ennek az intézkedésnek 
máris érezhetôek a negatív 
hatásai, így például az inf-
láció mértékét jelentôsen 
meghaladó drágulás a par-
kolási díjakban – jelentette ki 
Takács Péter. A képviselô a 
következôkben a város kül-
kapcsolatait értékelô támáról 
mondta el véleményét, ezt 
ugyanis az ô javaslatára tûzte 
napirendre a testület. 

– A beszámoló alapján 
kitûnik, hogy Békéscsaba 
testvérvárosi kapcsolatai 
közel abban az állapotban 
vannak, mint tíz éve. Pozitív, 
hogy az utóbbi idôszakban 
több nagykövet, diplomata is 
ellátogatott hozzánk, ezeket 
a találkozókat azonban haté-
konyabban kellett volna arra 
használni, hogy befektetôket 
hozzunk a városba – mond-
ta Takács Péter. A politikus e 
mellett azt kifogásolta, hogy 
Székelyudvarhellyel évek óta 
nem sikerült magasabb szint-
re emelni a testvérvárosi kap-
csolatot, pedig erre voltak 
törekvések.

Gajdács

Diktátumnak nevezte Strif- 
ler Attila a testületi ülésen jó-
váhagyott járási megállapo-
dást, azt ugyanis véleménye 
szerint nem egyeztették a 
helyi önkormányzatokkal, s 
ez vélekedése szerint jól jel-
lemzi a Fidesz demokrácia-
felfogását. A Jobbik úgy véli, 
azzal, hogy a járási központ 
igényt tarthat az ingatlanokra, 
eszközállományra és szak-
emberekre, hátrány éri a vá-
rost. Ugyanakkor aggódnak 
azokért a munkatársakért, 
akiknek feladatait elvonja a 
járás, attól tartanak ugyanis, 
hogy ôk már a közszférában 
beígért leépítések áldozata-
ivá válhatnak. Strifler Attila a 
vagyongazdálkodásról szóló 
napirendi pont kapcsán el-
mondta: nem derült ki szá-
mukra, mire költi a város az 
ingatlaneladásokból szárma-
zó bevételt, érvényesül-e a 
„vagyonért vagyont” elve?

A külkapcsolatok témakör-
ében Szabóné Kocziha Tünde 
azt javasolta, Békéscsabának 
is kelet felé kellene nyitnia, így 
például helyesnek tartaná, ha 

a turáni népekkel: kazahokkal, 
kirgizekkel, azeriekkel, törö-
kökkel és irániakkal keresnénk 
a kapcsolatot. A képviselô 
elmondta: – Ezen országok 
népei testvérként tekintenek 
a magyarokra, s velük gaz-
dasági együttmûködésre is 
számíthatnánk, például pia-
cot találhatnánk a helyi ter-
mékeknek, így akár a csabai 
kolbásznak is.

A közfoglalkoztatás té-
makörében a Jobbik csabai 
elnöke arra hívta fel a figyel-
met, hogy bár 706 ember vett 
részt benne, de közülük 656 
csupán három hónapig, napi 
6 órában kapott munkát, ami 
kevés a biztos megélhetés-
hez. A Jobbik közmunkaprog-
ramjának az az elve, hogy 
aki képes és akar dolgozni, 
kapjon állást, segélyt pedig 
csak annak folyósítanának, 
aki adott esetben hajlandó 
dolgozni is. A közfoglalkoz-
tatásban eltöltött idôt pedig 
be kell számítani a nyugdíjba 
is – hangsúlyozta Szabóné 
Kocziha Tünde.

Gajdács Emese

Hrabovszki György elmond-
ta: a közbeszerzési eljárási 
szabályzat elfogadásakor 
kérte a jegyzôt, hogy hatha-
vonta kapjanak egy beszá-
molót a lefolytatott közbe-
szerzési eljárásokról. Mire a 
jegyzô asszony korrekten azt 
válaszolta, hogy ennek sem-
mi akadálya. 

– A közgyûlés végén kér-
tem azt is, hogy az elmúlt két 
év közbeszerzéseirôl is kap-
junk részletes tájékoztatást, 
arról is, hogy a meghívásos 
eljárások esetében kik voltak 
a meghívottak. A polgármes-
ter úr erre furcsán reagált, 
mondván, hogy ne terheljük 
a hivatalt feleslegesen, néz-
zük meg a honlapon – foly-
tatta Hrabovszki György, két 
olyan példával érzékeltet-
ve, miért tartja fontosnak a 
kérést, amikor a munkákra 
meghívott három-három 
vállalkozás közül egy sem 
volt csabai. Elmondta, hogy 
amikor a bizottsági ülésen 
megkérdezte, ki dönt a meg-
hívottakról, a kabinetfônököt 
jelölték meg. 

– Úgy látjuk, a közbeszer-
zési eljárások lefolytatásában 
valamilyen hiba van, hiszen a 
munkákat nem csabaiaknak 
ajánlották fel, pedig a polgár-
mester gazdasági program-
jában azt ígérte, hogy segíti a 
csabai vállalkozásokat. Erre 
a hibára pedig fel kell hív-
ni a figyelmet – szögezte le 
Hrabovszki György. 

A gyermekvédelem szabá-
lyozása kapcsán a képviselô 
a közgyûlésen felvetette, 
hogy a diákok támogatását 
kössék össze egy önkéntes 
nyomon követéssel. Miklós 
Attila hozzátette, hogy az in-
tézményeknél ez mûködik, 
de az általuk kidolgozott és 
szorgalmazott Gyere haza 
program ennél többrôl szól. 
Egy aktualizált nyilvántartás 
alapján, ha állás van, jelezni 
tudnának a más városok-
ban tanulóknak, dolgozók-
nak, hogy jöjjenek haza. Ezt 
egy lakhatási programmal 
megerôsítve, a képviselô sze-
rint, esély lenne arra, hogy 
visszajöjjenek a fiatalok. 

Mikóczy E.
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Dr. Ferenczi Attila a Fi-
desz közgyûlés utáni tájé-
koztatóján a parkolás terü-
letén várható változásokról, 
a közfoglalkoztatásról, a 
járásnak történô feladatát-
adásról és vagyoni ügyekrôl 
beszélt.

– Zárt ülésen véleményez-
tük a Réthy Pál kórház gazda-
sági igazgatói munkakörére 
benyújtott pályázatot, a gaz-
dasági igazgatót támogattuk 
és gratuláltunk eddigi tevé-
kenységéhez. Az atlétikai klub 
elnökeként számomra külön 
öröm, hogy a klub többszörös 
olimpikonjai, Urbanikné Rosza 
Mária és Urbanik Sándor kap-
ták a Békéscsaba Sportjáért 
kitüntetést, gratulálok a het-
venkétszeres válogatott röp-
labdás Fésüs Erzsébetnek is 
– mondta dr. Ferenczi Attila.

A tanácsnok beszélt arról, 
hogy a parkolásnál az inflációt 
meg nem haladó díjemeléssel 
számolnak. Jövô évtôl az ab-
szolút belváros kiemelt, a többi 
parkolási övezet normáldíjas, 
a parkolóház pedig olcsóbb 
lesz, mint a kiemelt övezet. 
Hozzátette, hogy a kiszámít-
ható, fenntartható, kulturált 
parkolás érdekében, és hogy 
ne legyenek zsúfoltak a belvá-
rost környezô utcák, a parko-

lási övezetek kiterjesztésérôl 
is tárgyaltak. 

Dr. Ferenczi Attila megemlí-
tette, hogy Békéscsaba járás-
központ lesz, a feladatokkal 
és az eszközökkel együtt öt-
ven álláshelyet ad át a város 
a járásnak, és senki sem kerül 
utcára. Kiemelte, hogy a köz-
foglalkoztatásban az erede-
tileg tervezett 712 helyett 911 
ember vehet részt. Emellett a 
város munkahelyteremtô tá-
mogatást nyújtott a pályázó 
vállalkozóknak (20 ember al-
kalmazását támogatták maxi-
mum 600-600 ezer forinttal), 
és lehetôségeihez mérten se-
gíti azokat a cégeket, amelyek 
új munkahelyeket teremtenek. 

– Lehetôség nyílt arra, hogy 
uniós támogatásra pályáz-

zunk az eddigi fejlesztések 
önrészéhez. Hét projekt felel 
meg a feltételeknek, ezek ön-
ereje összesen több mint há-
rommilliárd, az igényelt támo-
gatás 612,5 millió forint. Hogy 
mennyit nyer a város, az elbí-
ráláskor derül ki, de minden 
forint jól jön – szögezte le dr. 
Ferenczi Attila. 

A tanácsnok végül elmond-
ta, a pénzügyi bizottság tájé-
koztatást kapott arról, hogy a 
Pro Bene Központ, amely öku-
menikus alapokon mûködô if-
júsági központot szeretne lét-
rehozni a volt Trófeában, 494 
millió forint támogatást nyert. 
Ezzel és a Sörház felújításával 
együtt 168 szálláshely létesül-
het Békéscsabán. 

Mikóczy Erika

Fidesz: Elsô a munkahely
Parkolás, közfoglalkoztatás, járások

A Belvárosi Parkolóház olcsóbb, mint a kiemelt övezet

Véget ért az Elôre cen-
tenáriumi év. Olvasóinkat 
az Elôréhez kötôdô élmé- 
nyeikrôl kérdeztük.  

Técsy 
Zoltán:   

– Kadét és ifi 
vívóként több 
nyugat-euró-
pai országba 
eljuthattam a klubon keresz-
tül. Akkor ez keveseknek ada-
tott meg, ma ezek az utak egy 
kész vagyonba kerülnek.

Szabó 
Zsuzsa:

– 1971-ben 
volt a banket-
tünk, záróra-
kor átmentünk 
a Kishajóba, ahol ott voltak a 
focisták. Szerencsés vagyok, 
mert így Láza Janiékkal ünne-
pelhettük meg az érettségit. 

Gyollai 
Dániel: 

– 2008-ban 
a Fradi Csa-
bán játszott, 
és én lépdel-
hettem Lipcsei Péter elôtt, 
miközben a közönség kocka-
cukrot zúdított ránk. (Dani az 
angol Stoke City FC U16-os 
csapat védôje.)

Olvasóink 
szerint

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!

Olvassa Ön is legfrissebb híreinket a

www.csabaimerleg.hu
oldalon!

A polgármester elmondta, 
hogy Békéscsaba testvérvá-
rosi szinten nyolc, partneri 
alapon pedig három várossal 
mûködik együtt, a fô cél a gaz-
dasági kapcsolatok erôsítése. 
Megjegyezte, hogy az ön-
kormányzatok a kapcsolatok 
kereteit adják, összehozzák 
azokat a szervezeteket, szak-
embereket, amelyek és akik 
a késôbbiekben a gazdaság, 
a kultúra, az oktatás és sport 
terén mûködnek együtt. 

– Emelkednek a parkolá-
si díjak, kiemelt és normál 
parkolási zónákat alakítunk 
ki, illetve a parkolási öveze-
teket kiterjesztjük például 
az Árpád sor, Kórház utca, 
Malom tér, Penza-lakótelep 
felé – folytatta Vantara Gyula, 
és felhívta a figyelmet arra, 
hogy a tervezethez (amely 
lapunk 8. oldalán olvasható) 
várják a lakosság észrevé-
teleit. A polgármester hoz-
zátette, hogy a Szent István 
tér mint behajtási övezet 
forgalmát is szabályozzák, 

ott rendszámfelismerô rend-
szert vezetnek be. 

– A közfoglalkozatást Bé-
késcsaba erejét meghala-
dóan támogatja, ebben az 
évben  911 fôt vonunk be a 
programba. Tudjuk, hogy ez 
nem végleges megoldás, de 
segítség azoknak, akik más 
módon nem jutnak munká-
hoz, fizetéshez – fogalmazott 
Vantara Gyula, és hozzátet-
te, hogy a programhoz 181 
milliós támogatást kapott a 
város, ehhez 30 milliós ön-
részt kell hozzátenni.

Végül a polgármester 
elmondta, hogy összesen 
612,5 milliós EU-s önerô-
támogatásra nyújt be ké-
relmet az önkormányzat, 
a feltételeknek hét csabai 
projekt felel meg, a szenny-
víztisztítás, a belváros fel-
újítása, az Agóra, a Pásztor 
utcai bölcsôde, a Lencsési 
és belvárosi iskola, valamint 
az Árpád és Derkovits sor 
felújítása. 

M. Erika

Vantara Gyula: 
A város a kereteket adja
Vantara Gyula polgármester a közgyûlés után Békés-

csaba külkapcsolatairól, a pakolási díjakról, a parkolási 
övezetek kiterjesztésérôl, a közfoglalkoztatásról és az 
önerôre benyújtandó támogatási igényrôl beszélt, miu-
tán gratulált azoknak a sportolóknak – Urbanikné Rosza 
Mária, Urbanik Sándor és Fésüs Erzsébet –, akiknek a 
testület odaítélte a Békéscsaba Sportjáért kitüntetést. 

LMP: Sokat drágult 
a parkolás

Jobbik: Érdemes lenne 
Kelet felé nyitnunk

MSZP: Elônyben kellene 
részesíteni a csabaiakat

A fôtér lezárása után kialakult közlekedési helyzetrôl, 
a megnövekedett parkolási díjakról és a város külkap-
csolatairól is elmondták véleményüket az LMP-sek szo-
kásos, közgyûlés utáni sajtótájékoztatójukon.

Négy témát érintett közgyûlés utáni sajtótájékoztató-
ján a Jobbik. Elmondták véleményüket a járási megálla-
podásról, a vagyongazdálkodásról, a külkapcsolatokról 
és a közfoglalkoztatásról.

Hrabovszki György és Miklós Attila az MSZP tájékoztató-
ján technikai közgyûlésnek nevezte az alig több mint kétórás 
legutóbbi ülést. A képviselôk a meghívásos közbeszerzési 
eljárásokról és a fiatalok utánkövetésérôl beszéltek.  



A rendelet szerint a taxi-
állomás kijelölése során fi-
gyelembe kell venni a Helyi 
Építési Szabályzatot, a for- 
galomszabályozási, a város-
képi, mûemlékvédelmi, köz-
egészségügyi és köztisztasá-
gi elôírásokat, kereskedelmi 
és turisztikai szempontokat. 
Az állomások kijelölésérôl a 
közgyûlés illetékes bizottsága 
dönt. Takács Péter módosító 
javaslatát, miszerint a döntés 
joga legyen a közgyûlésé, a 
többség nem szavazta meg.

A belváros-rehabilitáció 
részeként lezárták a Szent 
István teret, ezért rendelet-
ben kellett szabályozni a 
behajtási övezet forgalmi 
rendjét. Eszerint az elzárt 
területre behajtani a Sza-
badság tér József Attila utca 
felôli részérôl és a volt Cent-
rum Áruház felôl lehetne, míg 
a kihajtás a Rossmann Áru-
ház es a katolikus templom 
felé volna lehetséges. A be-
hajtást földbe süllyeszthetô 
oszlopok (pollerek) szabá-
lyoznák, amelyet a Békés-
csabai Vagyonkezelô Zrt. 
üzemeltet. Az állandó disz-
pécserszolgálatot ugyan-
csak a vagyonkezelô par-
kolóházi ügyeletét ellátó 
alkalmazottja biztosítaná. A 

téren kialakítandó, ellipszis 
alakú közúton egyirányú 
közlekedési rendet vezetnek 
be. A térre a kerékpárosok 
szabadon behajthatnak.

Ugyancsak a belváros-
rehabilitáció következtében 
vált indokolttá a fizetô-par- 
kolóhelyek díjszabásának 
módosítása. Az elôterjesztés 
szerint normál és kiemelt vá-
rakozási övezeteket jelölnek 
ki. Az elôbbiben 190, míg az 
utóbbiban 220 forint lenne 
az óránként fizetendô díj. A 
napirend tárgyalása során 
Kozma János a Békéscsabai 
Vagyonkezelô Zrt. vezérigaz-
gatója elmondta, a cél az, hogy 
a belvárosban minél rövidebb 
ideig hagyják jármûveiket az 
emberek, csak az ügyintézés 
idejére hajtsanak be ide. A 
nemrégiben átadott parkoló-
ház díjai alacsonyabbak, mint 

a felszíni parkolás tarifái, tehát 
érdemesebb lesz ott letenni 
az autókat. 

(A rendelettervezeteket 
a 12-13. oldalon olvashatják.)

A hivatal közigazgatási 
osztálya, a fogyasztóvédelem 
és a rendôrség nemrégiben 
ellenôrizte a helyi üzletekben, 
hogy kiszolgálják-e cigarettá-
val és szeszes itallal a 18 év 
alattiakat. Megvizsgálták a 
fiatalok éjszakai szórakozási 
szokásait és az idevonatkozó 
szabályokat is. A beszámolót 
most tárgyalta a testület. Dr. 
Kerekes Attila bizottsági elnök 
elmondta, hogy az üzletek fe-
lénél találkoztak szabálysze-
géssel. Ami az éjszakai szó-
rakozást illeti, felmerült ugyan 
a korlátozás, de ennek a jog-
szabályi környezete még kifor-
ratlan, az európai normákhoz 
igazodó magyar jogrendszer 

nem teszi lehetôvé azon jogok 
korlátozását, amelyek a szülô 
és a fiatalkorú mozgásterét 
érintik. Hozzátette, hogy az 
önkormányzat nem vállalhat-

ja át a szülôk felelôsségét, de 
amit módjában áll, megtesz a 
fiatalok kulturáltabb, füst- és 
alkoholmentes szórakozásá-
ért.
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Az a cél, hogy a belváros útjain minél rövidebb ideig 
tartózkodjanak az autósok

Az önkormányzat a kulturáltabb szórakozás mellett van

A közgyûlés megal-
kotta a taxiállomások lé- 
tesítésérôl és használatá-
ról, valamint a Szent Ist-
ván téri behajtási övezet 
forgalmi rendjérôl szóló 
rendeletet, és tárgyalt a 
fizetô-parkolóhelyek díja-
inak módosításáról is.

A parkolóház olcsóbb
Rendelet szabályozza a Szent István téri forgalmat

A város nem lehet szülô

Békéscsaba járási központ lesz

Több mint kilencszázan 
a közfoglalkoztatásban
A képviselô-testület év elején döntött több mint hét-

száz fô közfoglalkoztatásáról. A közgyûlés elé került tá-
jékoztatóból kiderült, hogy év végéig ennél mintegy két-
százzal több embert vonnak be a programba.

A város 712 fô közfoglal-
koztatását vette tervbe, ez-
zel szemben október köze-
péig 827 fôt foglalkoztattak, 
amelyhez a Békés Megyei 
Kormányhivatal Munkaügyi 
Központja közel 181 millió 
forintos támogatást nyúj-
tott, az önkormányzat pedig 
29,5 milliós önrészt adott. 
A foglalkoztatottak idén is 
elsôsorban városüzemel-
tetési feladatokat láttak el, 
többek közt 208 tonna il-
legálisan lerakott hulladék 
összegyûjtését, elszállítását 
és több mint 870 ezer négy-
zetméternyi terület kaszálá-
sát végezték el. Idén is létre-
hoztak egy munkacsoportot, 
amely 10 közintézmény 19 
telephelyének felújításában 
segédkezett, míg 10 fô köz-
foglalkoztatása a beruházá-
sokhoz kapcsolódóan való-
sult meg. 

A Kistérségi Startmunka 
Mintaprogram keretében 
közel 37,5 millió forint vissza 
nem térítendô támogatást 
nyert az önkormányzat, amely 
összegbôl 48 fô nyolcórás 
foglalkoztatása valósul meg. 
A projekt keretében a Csa-
bagyöngye szôlô telepítését 
végzik majd, egy másik brigád 
pedig kora tavasszal járdala-
pokat önt és rak le. Az intéz-
mények, civil szervezetek és 
egyéb állami feladatot ellátó 
szervezetek szintén sikeresen 
pályáztak közfoglalkoztatás-
ra, ezzel jövedelemhez juttat-
va a nehéz helyzetû embere-
ket. Mint kiderült, várhatóan 
további 84 fô nyolcórás fog-
lalkoztatására nyílik lehetôség 
a téli hónapokban, így az ön-
kormányzat által biztosított 
közfoglalkoztatási program-
ban részt vevôk száma ebben 
az évben 911 fô lesz.

Békéscsaba 
Sportjáért

EU-támogatás 
önrészre

Külkapcsolatok

A Békéscsaba Sportjáért 
kitüntetést a közgyûlés idén 
Urbanikné Rosza Máriának 
és Urbanik Sándornak, vala-
mint Fésüs Erzsébetnek ítélte 
oda. Urbanikné Rosza Mária 
háromszoros, Urbanik Sán-
dor négyszeres olimpikon 
gyalogló, mindketten a Buda-
Cash Békéscsabai Atlétikai 
Club tagjaként, Tóth Sándor 
edzôvel érték el legjobb ered-
ményeiket. A házaspár orszá-
gos csúcsait a mai napig sen-
ki sem tudta megközelíteni. A 
röplabdázó Fésüs Erzsébet 
hetvenkétszeres magyar vá-
logatott az Elôrében kezdte 
pályafutását, és több kitérô 
után ott is fejezte be.

Megjelent egy felhívás, 
amelynek lényege, hogy 
pályázni lehet bizonyos be-
ruházások, energetikai és 
útfejlesztések önerejének 
megfinanszírozására. A ki-
írásnak Békéscsabán hét 
projekt felel meg. Az alap-
ból a szennyvíztisztítás és 
csatornafejlesztés önerejére 
424 millió forint, a belváros-
rehabilitációhoz kapcsolódó 
munkákra 94 millió forint, az 
Agórára 46,5 millió forint tá-
mogatást igényel a város. To-
vábbi négy beruházás önere-
jével együtt összesen 612,5 
millió forintra pályáznak. A 
támogatás lehet vissza nem 
térítendô és lehet kedvezô fel-
tételekkel visszatérítendô is. 

Békéscsaba a testvér-, 
illetve partnervárosi kapcso- 
lataiban egyre nagyobb hang- 
súlyt fektet a gazdasági 
együttmûködés lehetôségei- 
nek felkutatására – derült ki 
az errôl szóló beszámolóból. 
Vantara Gyula polgármester 
elmondta, a testvérvárosok-
kal szorosabb, a partnervá-
rosokkal lazább a kapcsolat, 
egy-egy közös projekt erejéig, 
de rendszeresen együtt mû- 
ködünk. Az ideérkezô nagy-
követek látogatásai általá-
ban bemutatkozó, érdeklôdô 
jellegûek, de ezeket az alkal-
makat is megragadják, hogy 
a vendégeknek megfelelô in-
formációt adjanak az itt rejlô 
befektetési lehetôségekrôl.

Békés megyében kilenc 
járási központot alakítanak 
ki, a békéscsabai járáshoz 
tartozik székhelyként Bé- 
késcsaba, valamint Csaba- 
szabadi, Csorvás, Doboz, 
Gerendás, Kétsoprony, Sza-
badkígyós, Telekgerendás 
és Újkígyós. A Békéscsabai 
Járási Hivatal a Szabadság 
téren kap helyet.

A Békés Megyei Kor-
mányhivatallal történt egyez-

tetések alapján, a leendô, 
79 munkatárssal mûködô 
Békéscsabai Járási Hivatal 
épülete a Szabadság tér 9. 
szám alatt lesz. A jegyzôi 
hatáskörök és a hivatali fel-
adatok egy része a járások-
hoz kerül – például az ok-
mányirodai és gyámhivatali 
feladatok, alanyi és normatív 
közgyógyellátás, ápolási díj, 
idôskorúak járadéka, egész-
ségügyi szolgáltatásra való 

jogosultság megállapítása 
–,  a polgármesteri hivataltól 
ezért a feladatokkal együtt 
a személyi állomány egy ré-
szét (42 szakmai és 8 funk-
cionális létszám) is átveszik, 
de a járáshoz kerülnek bú-
torok, informatikai eszközök 
és egy autó is. A járások ki-
alakításának célja, hogy az 
ügyintézés minél közelebb 
kerüljön az állampolgárok-
hoz. 

Változik a felsôoktatásban 
tanulók támogatása

Beszámoltak a lánglovagok

A gyermekvédelem he-
lyi szabályozása kapcsán 
Hrabovszki György felve-
tette, hogy a város kössön 
szerzôdést azokkal a diákok-
kal, akik önkormányzati tá-
mogatással vesznek részt a 
képzésekben: a támogatásért 
cserébe tíz éven át szolgál-
tassanak adatot arról, hogy 
milyen végzettségük van és 
mi az elérhetôségük. Így ha 
lenne Békéscsabán állás, 
haza lehetne hívni a megfelelô 
végzettségû fiatalokat. Dr. 
Szvercsák Szilvia jegyzô meg-
jegyezte, hogy az adatokkal 
óvatosan kell bánni, a szemé-

lyes adatok védelme minden-
kit megillet. Hozzátette, hogy 
az iskolák egyébként nyomon 
követik volt diákjaik útját.

Takács Péter arról érdek- 
lôdött, hogy a 2012/13-as 
tanévben miért nem csatla-
kozik Békéscsaba a Bursa 
Hungarica ösztöndíjprog-
ramhoz. Kiss Tibor elmond-
ta, hogy a város anyagi 
lehetôségeihez mérten most 
is támogatja a diákokat. Míg 
korábban sokan kaptak kis 
összegû támogatásokat, 
most kevesebben kapnak, 
de jelentôsebb összegeket. 

(Részletek a 13. oldalon)

A közgyûlésen adott tá-
jékoztatást munkájáról a ka-
tasztrófavédelem és a hivatá-
sos tûzoltó-parancsnokság.

A Békéscsabai Katasztró-
favédelmi Kirendeltség április 
1-jétôl látja el feladatait.  Kiss 
András ezredes, a kirendelt-
ség vezetôje elmondta, hogy 
az elmúlt idôszakban  bekö-
vetkezett változások  komoly  

kihívás  elé  állították  munka-
társaikat. A Békéscsabai Hiva-
tásos Tûzoltó-parancsnokság 
tevékenységérôl Viczián 
György alezredes tájékoztatta 
a közgyûlést. Mint megtud-
tuk, a készenléti szolgálatot 
ellátók átlagéletkora 34 év, a 
hivatásos tûzoltó szolgálat-
ban eltöltött idô átlagosan 9 
év. Szolgálati naponként 3 

gépjármûfecskendô és 5 kü-
lönleges gépjármû áll készen-
létben, amelyeken 19 tûzoltó 
teljesít szolgálatot.

Idén a szabadtéri tûzesetek 
száma csökkent, több volt vi-
szont a mûszaki mentés. A 
testület a tájékoztatót elfogad-
ta, egyúttal köszönetét fejezte 
ki valamennyi munkatársnak 
az áldozatos tevékenységéért.

Az oldalt írta és összeállította: Gajdács Emese és Mikóczy Erika
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A fogadónapok a városházán – a kivételtôl eltekintve 
– péntekenként 8.15 órától 13.00 óráig tartanak. A foga-
dónapok rendje a következô:

November 9. .........................Dr. Szvercsák Szilvia jegyzô
November 16. .......................Hanó Miklós alpolgármester
November 30. .......................Vantara Gyula polgármester
December 7. ..........................Dr. Kiss Gyula aljegyzô
December 13. (csütörtök) ....Dr. Szvercsák Szilvia jegyzô

November 20-án, kedden 18 órától az Ibsen Ház színházter-
mében fórumot tartanak a Békés Megyei Polgári Nyugdíja-
sok Civil Egyesülete szervezésében. A fórum vendége lesz 
Bayer Zsolt, Bogár László és Boros Imre. További információ 
a 06-20/332-9043 telefonszámon vagy a bmcivil@t-online.
hu e-mail címen kérhetô. A fórumra minden érdeklôdôt sze-
retettel várnak.
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Összesen hét díjat vihettek 
haza Békéscsabáról a „Vuk” 
címû musicalt (Szemenyei–
Gyôrei–Schloctovszky) elôadó 
Miskolci Musical- és Dalszín-
ház tehetséges fiataljai, ame-
lyek között a XVII. Scherzo 
összesített elsô helyezése és 
a fesztivál „abszolutórium” díja 
mellett a legjobb rendezésért 
járó szakmai díj is szerepelt. 
A szintén Miskolcról érkezô 4 
Dance Club Tánc- és Musical 
Stúdió második lett összesí-
tésben „Kiálts a szeretetért” 
(Baróthy Péter, Miklós Tibor) 
címû produkciójával, de a leg-
jobb táncos, táncosnô, éne-
kes és énekesnô elismerése 
mellett a legjobb koreográfiá-
ért járó szakmai díjat is besö-

pörték. A budapesti Mágnes 
Színház társulata a harmadik 
helyezést érte el Kiss Ág-
nes és Zakar István „Ördögi 
történet” címû darabjával. 
Szente Béla, a Békéscsabai 
Kulturális Központ igazgató-
ja megköszönte a szereplô 
társulatok színvonalas pro-
dukcióit, valamint a Bolba Ta-
más karmester és zeneszerzô 
elnökletével értékelô zsûri 
közremûködését. A szak-

mai zsûri tagjaként is szere-
pet vállaló intézményvezetô 
köszönetet mondott a Bé-
késcsabai Jókai Színház 
együttmûködéséért, majd 
hozzátette: a két év múlva is-
mét Békéscsabán megrende-
zésre kerülô XIX. Scherzora 
már az új multifunkciós épü-
letbe, a Csabagyöngye Kultu-
rális Központba várják a csa-
patokat.   

Kárász-Kiss Péter

November 8-án 19.30 órától 
zenés borkóstoló az Elefánt 
Sörözôben
November 8-án 18–21 óra: 
Csakra- és Mirigyrendszer-har-
monizáló Kundalini workshop 
az Ízisz Jóga Stúdióban
November 9-én Liget-es-
ték 2012 – Márton-napi újbor-
mustra 2012 elsô boraiból a 
Körösök Völgye Látogatóköz-
pontban
November 9-én 19 órától 
Márton-napi vigasság a Kor-
nélia Étterem és Rendez-
vényközpontban
November 9.–december 5. 
között Szurcsik József kép- 
zômûvész kiállítása a Múze-
umok Ôszi Fesztiválja prog-
ramsorozat keretében a Jan- 
kay galériában
November 10-én Márton-na-
pi Mulatság és Múzeumok 
Ôszi Éjszakája a Munkácsy 
Mihály Múzeumban 
November 10–11-én Népi 
Iparmûvészeti Tanács kihe-
lyezett zsûrizése a Kézmûves 
Szakiskola és Alapfokú Mû- 
vészeti Iskolában
November 10.–december 14. 
között Ajándékkészítô hét a 
Meseházban

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
2012. november 10-én, szombaton 20 órától GRENCSÓ KOL-
LEKTÍV ÜDÍTÔ …hangok, cukor nélkül… pikáns fûszerezéssel… 
GRENCSÓ István – szaxofon, fuvola, BENKÔ Róbert – nagybôgô, 
POZSÁR Máté – zongora, MIKLÓS Szilveszter – dob
Helyszín: Békéscsaba, Békési út 24.
Belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk.

2012. november 12-én, hétfôn 14 órától „elfelejtett praktikák”
RONGYTÉPÉS, RONGYSZÖVÉS
Újrahasznosítás régen és ma.
Közremûködnek a Békéscsabai Szlovák Klub tagjai és a Csabacsüdi 
Foltvarró Asszonyok. Helyszín a Nemzetiségi Klubház (Békéscsa-
ba, Békési út 15.)

KIÁLLÍTÁS
2012. november 19-én 14 órakor Varga Andrásné amatôr alkotó 
festményeibôl nyílik kiállítás a Nemzetiségi Klubházban.
A kiállítás november 30-áig látogatható.

JÁTSZÓHÁZI AJÁNLATUNK:
Óvodai és iskoláscsoportok számára, a kiállítások megtekintésén 
túl, az aktuális népszokásokhoz kapcsolódó kézmûves-foglalkozás 
igényelhetô.
Elôzetes egyeztetés, bejelentkezés a 66/326-370 telefonszámon 
vagy a mesehaz@mesehaz.hu címen.

Ôszi tökdísz festése dióhéjból• 
Ôszirózsa készítése textilbôl• 
Tök, alma, körte készítése textilbôl• 
Ôszi virágdíszek készítése friss levélbôl• 
Csutkanépek, máktündérek (csuhé-, csutkafigurák készítése)• 
Sablonra nemezelés (ôszi levelek)• 
Ôszi textillevél díszítése nyomdázással• 

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

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.

Véget ért a Scherzo
A Miskolci Musical- és Dalszínház társulata nyert  

Összesen 18 kategóriá-
ban osztott díjakat a XVII. 
Scherzo szakmai és diák- 
zsûrije. Az október 28-29-
én zajlott fesztiválra tizen-
két társulat jelentkezett, 
közülük – az elôzsûrizést 
követôen – összesen hat 
lelkes amatôr csoport mu-
tathatta be produkcióját 
Békéscsabán. A szervezô 
Békéscsabai Kulturális 
Központ épületének átépí-
tése miatt idén a Békéscsa-
bai Jókai Színház adott ott-
hont az együttmûködésben 
megvalósuló rendezvény-
nek. 

Kiállítás
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 az intézmény nagytermében.
November 16., péntek 16 óra – Nyíri Judit békéscsabai alkotó gobelinki-
állításának megnyitója a közösségi ház tanácskozótermében. Megnyitja: 
Heim Sarolta, a Petô Intézet konduktora. Megtekinthetô december 7-éig, 
hétköznapokon 8-tól 18 óráig.

Zenés gyermekmûsor
November 15., csütörtök 10 óra – Péter Erika költônô verses, zenés 
mûsora Szélforgó címmel óvodásoknak. Közremûködik: Antovszki Tamás 
gitáros, zeneszerzô.

Ismeretterjesztô elôadás
November 12., hétfô 14.30 óra – Zelenyánszki Judit vetítéssel egybe-
kötött elôadása „Kirándulásaink, utazásaink 2012-ben” címmel  a nyugdí-
jasklub foglalkozásán.
November 15., csütörtök 10 óra – A Baba-mama klub vendége dr. Popa 
Délia fogszabályzó szakorvos. Az elôadás és beszélgetés témája: a fog-
ápolás és a szájhigiénia kisgyermekkorban.
November 19., hétfô 14.30 óra – Természeti értékek és szépségek 
Békés-megyében címmel Kertész Éva botanikus vetítéssel egybekötött 
elôadása a nyugdíjasklubban.

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 fö-

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

csütörtökön 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.

A programoknak a Jókai színház adott otthont

Fogadónapok
a városházán

Polgári fórum az Ibsen 
Ház színháztermében

A diákzsûri díját a Miskolci  Musical- és Dalszínház, Nagymenô  díját 
Langó Ádám (Budapest) és Handa Eszter (Miskolc) kapta. 

A szakmai zsûri díjai: a legjobb koreográfus Hutter Linda, a legjobb 
rendezés Kriston Milán, a legjobb férfiszereplô Langó Ádám, a legjobb 
nôi szereplô Handa Eszter, a legjobb táncos Szabó Krisztián, a legjobb 
táncosnô Visnyovszki Tímea és Kiss Xénia, a legjobb énekes Cselepák 
Balázs, a legjobb énekesnô Miklós Eponin, a legjobb gyermekszereplô 
Braun Richárd, a legjobb gyermekelôadás a Gézengúzok (Göd), a legjobb 
pillanat díja Péntek Fanni, musicalitás díja Szente Árpád Csaba, Békéscsa-
bai Kulturális Központ különdíja – Andi Színjátszósai (Szécsény) 

Összesített helyezések: 1. Miskolci Musical- és Dalszínház: Vuk,  2. 4 
Dance Club Tánc- és Musical Stúdió: Kiálts a szeretetért, 3. Mágnes Szín-
ház: Ördögi történet. Abszolutórium musical- és dalösszeállítás kategória: 
Miskolci Musical- és Dalszínház: Vuk. 



– A Magyar Államkincs-
tár több mint kétszázféle 
különbözô állami feladatot 
lát el, tevékenysége 17 éves 
múltra tekint vissza. A Kincs-
tár a pénzügyi közigazgatás 
kiemelt szereplôje. Felada-
tait országosan, a budapes-
ti központban és 19 megyei 
igazgatóságán végzi. A 
Kincstár teljes tevékenysé-
gét felsorolni szinte lehetet-
len a feladatok sokszínûsége 
miatt – mondta el Szikszai 
Istvánné, a Magyar Állam-
kincstár Békés Megyei Igaz-
gatóságának irodavezetôje.

Mint megtudtuk, a Kincs-
tár állapítja meg és folyósítja 
a központi költségvetésbôl 
a család- és szociális támo-
gatásokat (családi pótlékot, 
gyermekgondozási támoga-
tásokat, anyasági támogatást, 
fogyatékossági támogatást, 
vakok személyi járadékát), 
megyénkben ez közel 50 ezer 
családot érint. A Kincstárnál 
igényelhetô a nagycsaládos-
ok gázártámogatása is. Bé-
késben 27 ezer közszférában 
foglalkoztatott illetményének 
számfejtését végzik, emellett 

a kapcsolódó adó- és járulék- 
elszámolásokat, valamint az 
adóbevallásokat is elkészítik.

Az Állampénztári Irodán 
belül számlát vezetnek az 
állami költségvetés pénzügyi 
végrehajtásaként, ellátják a 
kiadások teljesítéséhez, a 
bevételek beszedéséhez 
kapcsolódó pénzügyi felada-
tokat, melynek során külön-
féle ellenôrzéseket végeznek. 
Kiemelkedô tevékenységük 
az állampapírok forgalmazá-
sa. 

A Magyar Államkincstár 
– a vonatkozó kormányha-
tározatot is figyelembe véve 
– számos intézkedést tett, 
és tesz az állampapír-kíná-
lat bôvítése, valamint a ki-
szolgálás kényelmesebbé, 
egyszerûbbé, gyorsabbá té-
tele érdekében.

A nemzetközi tôkepiaci 
válság hatására nôtt a bel-
földi finanszírozás fontossá-
ga, ezért a Kincstár számára 
kiemelt feladat a közvetlen 
lakossági értékesítés növelé-
se. Az állam stabil pénzügyi 
partner mindenki számára, 
ugyanis az állampapírok je-

lentik a legbiztonságosabb 
és sokszor az egyik legma-
gasabb hozamú befektetési 
lehetôséget. Ha a külföldiek-
nek megéri magyar állampa-
pírt vásárolni, akkor fontos, 
hogy a hazai lakosság is úgy 
gondolja: ez számára is jó 
befektetési lehetôség. Nem 
elhanyagolható szempont 
az sem, hogy a belföldi ma-
gánszemély részére kifizetett 
hozam a belföldi jövedelmet 
növeli. A megyei Igazgatósá-
gon állampapír-forgalmazási 
tevékenységet végzô mun-
katársak jelentôs szakmai ta-
pasztalatokkal rendelkeznek, 

elsôdleges céljuk az ügyfe-
lek minôségi kiszolgálása. A 
Békéscsaba, Dózsa György 
út 1. szám alatti Állampénz-
tári Irodában jelenleg is szé-
les futamidô-választékkal 
kaphatók különbözô típusú 
állampapírok, melyek az ál-
lam által kibocsátott, állami 
kezességvállalással garan-
tált értékpapírok. Az ügyfelek 
névre szóló értékpapírszám-
lán tarthatják befektetése-
iket. A névre szóló számla 
korszerû és biztonságos, 
csak a számla tulajdonosa és 
annak meghatalmazottja ren-
delkezhet felette. A magyar 

állampapírokra lejáratkor a 
tôke teljes összegére, vala-
mint az esedékes kamatokra 
– értékhatártól függetlenül 
– teljes körû garancia vonat-
kozik. Az értékpapír-nyilván-
tartási számla vezetéséért és 
a jegyzési, adásvételi, illetve 
kamat- és tôketörlesztési 
tranzakciók után a Kincstár 
nem számol fel díjat, továb-
bá nincs készpénzfelvételi díj 
sem.

Befizetés nemcsak kész-
pénzben, hanem banki át-
utalással vagy bankkártyával 
is teljesíthetô. A WebKincstár 
és TeleKincstár szolgáltatást 
igénybe véve az állampapí- 
rokkal kapcsolatos ügyinté-
zés kényelmesen – interneten 
és telefonon keresztül – ott-
honról is történhet. A be-
fektetések futamideje lehet 
egészen rövid, pár hetes, de 
lehet akár 15 éves is, minden 
futamidôre található állam-
papír. 

Legnépszerûbbek a jelen- 
leg csak a Kincstárban je- 
gyezhetô 3 és 5 éves futam- 
idejû Prémium Magyar Ál-
lamkötvények, melyek inflá-
ciót magasan meghaladó, 
jelenleg évi 9,5 százalékos 
kamatot biztosítanak.

Keresettek továbbá a rö-
videbb lejáratú papírok is: az 
1 éves futamidejû, 7 százalé-
kos Kamatozó Kincstárjegy 

és a 6,75 százalékosos éves 
kamatozású Féléves Kincs-
tárjegy.

A Kincstárnál mindezeken 
túl Start értékpapír számlát 
is vezetnek, mely az újszü-
lötteknek és a 18 éven alu-
liaknak járó állami támoga-
táson („Babakötvény”) felül 
lehetôvé teszi a megtakarítá-
sok további növelését is, mi-
vel a számlára befizethetnek 
magánszemélyek (szülôk, 
rokonok), valamint a telepü-
lési önkormányzatok is. 

– Szerdánként 8–18 órá-
ig, pénteken 8–15 óráig, a 
hét többi napján 8–16 óráig 
állunk a minket személye-
sen megkeresô ügyfeleink 
rendelkezésére. Lehetôség 
van on-line idôpontfoglalás- 
ra is, melynek köszönhetôen 
várakozás nélkül intézhetôk 
az ügyek. Az értékpapírral 
kapcsolatos általános kér- 
désekrôl és az ügyintézésrôl 
a Kincstár honlapja (www.
allamkincstar.gov.hu) rész-
letes felvilágosítást nyújt. 
Állampénztári Irodánkban 
készséggel állunk jelenlegi 
és leendô ügyfeleink ren-
delkezésére személyesen a 
Békéscsaba, Dózsa György 
út 1. szám alatt, telefonon 
a 66/447-344-es számon, 
vagy e-mailben az api.bek@
allamkincstar.gov.hu címen – 
mondta el Szikszai Istvánné.

5Csabai Mérleg

– Már szinte az iskolapad-
ban politizált, ma a helyi Job-
bik alelnöke. Mi volt az, ami 
elindította ezt a késztetést? 

– 2006-ban az ôszödi be-
széd hatására úgy éreztem, 
muszáj tenni valamit, csatla-
koztam azokhoz, akik a bé-
késcsabai Kossuth téren ad-
tak hangot nemtetszésüknek. 
Aztán kerestük, hogyan te-
hetnénk többet. Sok jobbikos 
társammal együtt én sem tar-
tom magam politikusnak, de 
tudomásul kellett venni, hogy 
a jelenlegi alkotmányos be-
rendezkedés mellett így lehet 
a legjobban érvényesíteni az 
elképzeléseinket.

– A közbeszerzési és dön-
téshozó bizottság, valamint a 
pénzügyi, gazdasági és város-
fejlesztési bizottság tagjaként 
mennyire sikerül érvényesíte-
nie a Jobbik számára fontos 
értékeket? 

– Bizottsági és testületi szin-
ten is kisebbségben vagyunk, 

és bár a Fidesz mindig nem-
zeti együttmûködésrôl beszél, 
nem sok lehetôséget hagy 
az ellenzéki képviselôknek. 
Amivel élni tudunk, az a nyil-
vánosság ereje. Ez történt a 
piac ügyében is. Úgy éreztük, 
a Fidesznek nem minden tag-
ja elkötelezett amellett, hogy 
hosszú távon (egyelôre fele 
részben) a város üzemeltesse 
a piacot. Mi azt közvetítettük, 
hogy ennek így kell lennie, 
végül sikerült a fideszes dön-
téshozóknál is átbillenteni a 
mérleget. A piacból ebben az 
évben több mint százmilliós 
bevételt vár a vagyonkezelô, 
ennek felét visszaforgatják 
fejlesztésre. Korábban éves 
szinten négymilliós bérle-
ti díj jött be az egész piacot 
üzemeltetô cégtôl, tehát ti-
zenhét éve valakik itt nagyon 
rossz döntést hoztak, nagyon 
rossz szerzôdést kötöttek. És 
ez csak egy szegmense a vá-
ros életének.

– A Jobbik szervezett már 
tüntetést, népfôiskolát és nem-
zeti kávézót is. Milyen további 
terveik vannak? 

– A parlamentben és a he-
lyi önkormányzatokban kép-
viseljük az általunk fontos-
nak tartott értékeket, ha arra 
van szükség, akkor utcára 
megyünk, és persze masszí-
van építkezünk. Nem titkolt 
célunk, hogy a 2014-es vá-
lasztásokon Békéscsabának 
mi szeretnénk országgyûlési 
képviselôt és polgármestert 
adni. Ellenzékbôl nehéz de-
monstrálni, milyen lenne egy 
jobbikos városvezetés, de 
vannak erre jó példák az or-
szágban. 

– Az emberek egy részé-
ben vannak félelmek a Jobbik 
radikális fellépését illetôen. 

– Általában ránk sütik, hogy 
elôítéletesek vagyunk, köz-
ben a médiában azt tapasz-
taljuk, hogy velünk szemben 
vannak elôítéletek. Pedig mi 
nem kívánunk különbséget 
tenni bôrszín, vallás vagy más 
alapján, az az elvünk, hogy 
mindenkire ugyanazok a sza-
bályok és törvények vonatkoz-
nak. Aki ezeket nem hajlandó 
betartani, annak viselnie kell a 
következményeket. A Jobbik 
egy olyan mozgalom, amely 
azért jött létre, hogy jobbá 
tegye az országot, egy jobb 
Magyarország megteremté-
séért dolgozom én is.

Mikóczy Erika

Strifler Attila a képviselô-
testület legfiatalabb tagja, 
novemberben lesz 27 éves. 
Az Evangélikus gimnázium-
ban érettségizett, a fôiskolán, 
személyügyi szervezô sza-
kon szerzett diplomát, majd 
a Pécsi Tudományegyete-
men végzett humánszervezô 
szakon. Egy jobb Magyaror-
szágon szeretne élni, ha kell, 
ezért utcára megy, és ezen 
dolgozik a testületben is.

Ha azt mondjuk, Magyar Államkincstár, akkor az em-
berek többségének egy kincseskamra jelenik meg a lelki 
szemei elôtt, tele arannyal. A kincstári aranyat mára fel-
váltotta a papírpénz és pénzérme, valamint az elektroni-
kus fizetés, s érdemes tudni: ma az állampapír a legbiz-
tonságosabb befektetés.

KÉPVISELôI SArOK
Egy jobb Magyarország megteremtéséért dolgozunk

Segítség 
az államtól

Orbán Viktor miniszter-
elnök október 27-én, az 
Önkormányzatok az adós-
ság csapdájában címû bu- 
dapesti rendezvényen be-
jelentette, hogy az állam 
átvállalja az önkormányza- 
tok adósságának egy ré-
szét: összesen 612 milliárd 
forintnyi adósságot vesz át 
1956 önkormányzattól.

Az elmúlt években több 
helyi önkormányzat pénz-
ügyi helyzete megrendült, 
a helyhatóságok ezért a 
kormány segítségét kérték, 
hogy kikerülhessenek az 
adósságcsapdából, meg-
szabadulhassanak adóssá-
gaik egy részétôl. Az állam 
most 612 milliárdos adós-
ságállományt vállal át. A 
kormányfô hangsúlyozta: az 
államadósság-csökkentés 
és a devizahitelesek megse-
gítése után, az eladósodás 
elleni küzdelem harmadik 
frontja a települések meg-
segítése. Az adósságcsap-
dából való kikerüléssel hely-
reállhat a több mint 1200 
milliárd forintnyi adóssággal 
rendelkezô önkormányza- 
tok függetlensége. A mi-
niszterelnök leszögezte: az 
adósságból való kimentés 
önmagában nem elég, át 
kell alakítani az egész önkor-
mányzati rendszert, és el kell 
kerülni, hogy újabb adóssá-
gok képzôdjenek. 

Mögöttünk a halottak 
napja, hervadoznak a te- 
metôkben a koszorúk, sír-
csokrok virágai. Elnéptele-
nedtek a néhány napja még 
emberekkel teli parcellák, 
már csak elvétve látni egy-
egy anyókát, aki a fényesre 
pucolt mûkô emlékmûvet si-
mogatja gondolataiba merül-
ten, századszor rakja kicsit 
odébb a pici virágcsokrot.

A többség már csak ott-
hona melegében, talán egy 
gyertya fénye mellett gondol 
elhunyt szeretteire. Megint 
másokat rég elragadott a 
hétköznapok rohanó és ke-
gyetlen realitása, nekik – 
úgy mondják – nincs idejük 
elmélkedésre, régi fotók né-
zegetésével eltöltött estékre. 
Ôk azok, akik halottak nap-
ja környékén felvásárolják a 
legdrágább (egyben persze 
ormótlanul giccses) mécse-
seket, elhozzák a virágárus-
tól a legnagyobb koszorút, s 
ezekkel zsúfolják tele örök-
re eltávozott rokonuk sírját. 
Persze ezt is futva teszik, 
s talán fél szemmel azt le-
sik, hányan csodálkoznak 
rá az általuk megvásárolt, 
környezetükbôl kirívó tár-
gyakra.

Én a nénikével érzek 
együtt, aki mindennap kiza-
rándokol fia, férje sírjához. 
A saját kertjébôl hoz sze-
rény kis csokrot, és nem 
csupán halottak napján. A 

kiégett mécsest nem dobja 
a szemétre, hanem viasszal 
újratölti, megint és megint 
fellobbantja a szeretet láng-
ját, melynek erejét csak ô 
ismeri.

Hiszem, hogy azokban, 
akik életükben megbecsül-
ték és ôszinte szívvel szeret-
ték a hozzájuk közel állókat, 
haláluk után sem halványul-
nak az érzelmek. Mert nem 
tûnhet el életünkbôl nyomta-
lanul senki sem, aki valaha 
fontos volt. Nem múlhat el 
úgy nap, hogy ne gondol-
junk rájuk, ne idézzük fel ar-
cukat, szavaikat, ne halljuk 
intelmeiket magunkban. A 
koszorúkat, mécseseket be-
lepheti a por, de az igaz ér-
zéseket soha. Csak a virágok 
hervadnak el a temetôben, a 
gyertya lángja hunyhat ki, de 
a szeretet szívünkben örök-
ké él, és meleget ad még ak-
kor is, ha ÔK már egy távoli 
világból küldik számunkra a 
jeleket.

Gajdács Emese

Csak a virágok hervadnak

Jegyzet

Állampapír: a legbiztonságosabb befektetés
A Kincstárban több mint kétszázféle feladatot látnak el

Csabán a Dózsa György út felôl van a bejárat



A Szabadság téri máso-
dik világháborús emlékmû-
nél október utolsó napján 
a hôsökre és mártírokra em-
lékeztünk.

A Himnusz közös eléneklé-
se után Vass Albert Gyertya-
láng címû mûvébôl hallhat-
tunk részletet, majd Gregor 
László, a Magyar Tartaléko-
sok Szövetsége Békéscsabai 
Szervezetének elnöke a há-
borúról, annak borzalmairól, 
és arról szólt, hogy a háború 
mindig a politika vélt vagy va-
lós problémáinak megoldási 
kísérlete. Az elsô és a máso-
dik világháborúban elhunyt 
hôs katonáink, mártírjaink 
emlékére Péterné Benedek 
Ágnes evangélikus, Marti 
Miklós református lelkész és 
Szigeti Antal katolikus plé-

bános közremûködésével 
ökumenikus áldás keretében 
hallhattunk részleteket a 43. 
zsoltárból, majd Máté evan-
géliumából. Szigeti Antal a 
megbékélés fontosságáról is 
szólt.

Ezt követôen az emlékmû 
talapzatánál a város nevében 
Herczeg Tamás tanácsnok, 
valamint a rendvédelmi szer-
vek, a helyôrség, a pártok és 
a társadalmi szervezetek he-
lyeztek el koszorúkat.

A központi megemléke-
zés részeként a jelen levôk 
átvonultak Kovács Zoltán al-
ezredes, majd Harmati Imre 
alhadnagy Szent István téri 
emléktáblájához, hogy leróják 
tiszteletüket. Az ünnepségen 
Bakai László trombitamûvész 
mûködött közre.

Vándor A.

6 Csabai Mérleg

Tény, hogy a statisztikák 
szerint Békés is az elörege-
dô megyék közé tartozik. A 
bûnözôk mindig a könnyebb 
ellenállás felé törekednek, 
ezért a nyugdíjasok, fôként a 
magányosan élôk nagyobb 
veszélyben vannak.

– Általános szabály, hogy 
idegent ne engedjenek be a 
lakásba, de ha ez elkerülhe-
tetlen, akkor legalább a szom-
szédot, egy rokont, ismerôst 
hívjanak oda – tanácsolta 
Telekné Furák Mónika alezre-
des. A megyei fôkapitányság 
bûnmegelôzési osztályveze-
tôje arra emlékeztetett, hogy 
a rossz szándékú látogatók 
gyakran hivatalos személy-
nek (közüzemek, önkor-
mányzatok munkatársainak) 
adják ki magukat. Ha valaki 
erre hivatkozik, nyugodtan 
kérjük el az igazolványát, 

vagy szükség esetén telefo-
non ellenôrizzük le az adott 
hivatalnál az elmondottak va-
lóságtartalmát.

Ugyancsak bevett mód-
szer, hogy a hívatlan vendég 
rosszullétre hivatkozik, vizet 
kér. Ekkor is legyen óvatos 
az idôs ember, ne nyisson aj-
tót, inkább hívjon segítséget. 
Érdemes elôvigyázatosnak 
lenni a házalókkal is, s ha va-
laki vásárolni akar és a pénz 
átadására kerül sor, ugyan-
csak jobb, ha egy ismerôs is 
tartózkodik a lakásban. Mind-
annyiunk közös felelôssége, 
hogy a sokszor társaságra 
vágyó, óvatlan idôsek ne vál-
janak bûnesetek sértettjeivé, 
ezért figyeljünk rájuk, figyel-
meztessük ôket a veszélyek-
re, s lehetôleg minél többet 
legyünk segítségükre.

Gajdács Emese

Varga István az alaptör-
vény legfôbb gondolatait 
idézte, majd párhuzamot vont 
az ’56-os események és az 
1848-as forradalom és sza-
badságharc eszméi között. 
Kölcsey örökbecsû szavai-
val – „A haza minden elôtt!” 
– emlékezett, majd azokat a 
fiatal egyetemistákat, diáko-
kat, mûvészeket, színészeket 
méltatta, akik harcoltak és 
életüket áldozták a magyar 
szabadságért. Felidézte a 
mintegy százötvenezres tö-

meg képét is, amikor a nép 
a Parlament elé, a Kossuth 
térre vonult, és Nagy Imre az 
erkélyen „Kedves elvtársak” 
megszólítással élt. A tömeg 
egy emberként skandálta, 
hogy „Nem vagyunk mi elv-
társak!”, és egy nap alatt 
megtörtént a csoda. 

Fekete Pál, Békéscsaba 
díszpolgára – mint mondta – 
nem készült ünnepi beszéd-
del. A múlt mégis megeleve-
nedett. Ötvenhat évvel ezelôtt 
is kék volt az ég, gyönyörûen 

sütött a nap, s Pali bácsi akkor 
is itt állt… Ôsz helyett azonban 
tavasz volt a lelkekben: forra-
dalmi tavasz. Akkor Békés-
csaba lakossága 53 ezer volt, 
s Pali bácsi emlékei szerint 30 
ezren kint voltak az utcákon! 
Ady szavaival élve százezer-
nyi „parittyás Dávid” gyôzte le 
Góliátot, a szovjet tankokat a 
város utcáin és terein. 

A Jókai színház mûvésze-
inek tolmácsolásában hall-
hattuk a „Nem vagytok hal-
va, ti hôsök” címû mûsort 
Tolcsvay Béla zenész, dal-
szerzô, Komáromi Anett, Te-
ge Antal színmûvészek és a 
színitanház növendékeinek a 
közremûködésével. 

Békéscsabán eddig 1181-
en tettek állampolgársági 

esküt. Az 1956-os forrada-
lom ünnepén pedig 57-en. 
Az eskütevôket Vantara Gyu-
la polgármester Magyaror-
szág új alaptörvényének 
egyik legfontosabb gondo-
latával köszöntötte: „Ígérjük, 
hogy megôrizzük az elmúlt 
évszázad viharaiban részek-
re szakadt nemzetünk szel-
lemi és lelki egységét.”. Ezt 
követôen Nagy Imre már-
tírhalált halt miniszterelnök 
mellszobránál a városveze-
tés, a pártok és a társadalmi 
szervezetek koszorúztak. Az 
ünneplôk a megemlékezést 
és a közös mécsesgyújtást 
követôen a kibôvített Fekete 
Pál Gyûjteményt keresték fel 
a Kazinczy iskolában.

 Vándor Andrea

A színitanház növendékei a Nagy Imre téren

Az állampolgársági dokumentumokat Vantara Gyula adta átAz önkormányzat nevében Herczeg Tamás koszorúzott

Ötvenhat éve emlékezünk
„Ôsz helyett tavasz volt a lelkekben”

Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére 
szervezett városi ünnepségre sokan voltak kíváncsiak 
október huszonharmadikán. A Nagy Imre téren az ötven-
hat esztendôvel ezelôtti eseményeket dr. Varga István 
országgyûlési képviselô és Fekete Pál, az ’56-os megyei 
forradalmi bizottság elnöke, Békéscsaba díszpolgára 
idézte fel.

Vigyázzunk a gyanútlan 
idôsekre!

Védtelenek, sok esetben egyedül élnek, gyanútla-
nok – gyakran ezért esnek áldozatul az idôsebbek a 
bûnelkövetôknek, s ezért jelentenek vonzó célpontot a 
zsiványoknak. Vigyázzunk rájuk, hívjuk fel fi gyelmüket a 
rájuk leselkedô veszélyekre!
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Az Év természetfotósai Kerékpárral a Körösök 
völgyébenA Magyar Természetfotó-

sok Szövetsége (NaturArt) 
19. alkalommal hirdette meg 
az Év természetfotósa pá-
lyázatot, amelyre évrôl évre 
egyre többen pályáznak. A 
mostani kiírására 234 pá-
lyázótól 5309 mû érkezett – 
tudtuk meg Tirják Lászlótól, 
a Körös-Maros Nemzeti Park 
igazgatójától a Körösök Völ-
gye Látogatóközpontban.

Az Év természetfotósa 
2011-ben a Norvégiában élô 
érsekcsanádi Haarberg Or-
solya lett, akinek a nevéhez 
fûzôdik az az Év természet-
fotója címet kiérdemelt kép 
is, amely az izlandi Hverfell-
krátert ábrázolja. Az Év ifjú 
természetfotósa címet a sze-

gedi Vadász Anna érdemelte 
ki Potty a falat címû képével. 

A látogatóközpontban 
mutatták be a Körösök Völ-
gye magazin elsô számát is, 
amely a Körös folyók termé-
szeti, kulturális értékeit tárja 
elénk a térség turisztikai von-
zerejének emelése céljából. 
Az író-olvasó találkozón a 
szerkesztôbizottság tagjaival 
és a rovatvezetôkkel talál-
kozhattak az érdeklôdôk.

A NaturArt által meghirde-
tett természetfotós-pályázat 
legjobb alkotásai november 
21-éig tekinthetôk meg a 
Széchenyi ligetben, a Kö-
rösök Völgye Látogatóköz-
pontban. 

V. A.

Egy határon átnyúló, uniós 
pályázatnak köszönhetôen 
remény van arra, hogy egy-
szer Köröstarcsától egészen 
a romániai Simonyifalváig 
kerekezhetünk jó úton. A 
bicikliút terveire vonatkozó 
szerzôdést Békéscsabán ír-
ták alá a Körösök Völgye Lá-
togatóközpontban.

A Körösök völgye páratlan 
természeti szépségeit élvez-
hetik majd mindazok, akik vé-
gigkerekeznek a köröstarcsai 
kikötôtôl induló, a Kettôs-
Körös bal oldali töltésén 
vezetô, Mezôberényt, Békést, 
Dobozt érintô, majd Békés-

csaba és Gyula után a határig 
elérô úton, mely román olda-
lon Nagyzerinden, Miskén és 
Simonyifalván folytatódna.

A kerékpárút terveire vo-
natkozó szerzôdést Békés-
csabán írták alá. Izsó Gábor, 
a Körösök Völgye Natúrpark 
Egyesület elnökhelyettese az 
eseményen kiemelte, a több 
mint 75 km hosszú bicikliút 
is azt szolgálja majd, hogy 
minél több ember ismerked-
hessen meg ezzel a termé-
szeti kincsekben rendkívül 
gazdag, sok élményt ígérô 
útvonallal.

G. Emese

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

• Pénzügyi-számviteli 
ügyintézô

• Társadalombiztosítási 
ügyintézô

• Számítástechnikai 
szoftverüzemeltetô

• Minôségbiztosítási 
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

Oktatási és Tanácsadó Központ
Békéscsaba, Luther u. 10.

www.euro-consult.hu

Utolsólehetôség
Klemm Ferenc 

közterület-tisztítási 
vállalkozó vagyok.

15 éve végezzük Bé-
késcsaba területének hó- 
és síkosságmentesítését  
november 15.–március 15. 
között saját eszközökkel, 
valamint alvállalkozói telje-
sítések igénybevételével. 
Ebben az idôszakban a 
Békéscsaba Városi Önkor-
mányzat kezelése alatt álló 
utak takarítását végezzük.  
Az elmúlt évekhez hason-
lóan idén is meglévô part-
nereink rendelkezésére ál-
lunk, de szívesen fogadjuk 
egyéb cégek és magánsze-
mélyek megrendeléseit is. 
További szolgáltatásaink-
ról bôvebb információkat a 
www.kozterulettisztitas.hu 
oldalon olvashatnak.

Hôsök és mártírok 
emléknapja



–  Az általam képviselt kol-
lekció az abszolút játékos, de 
ugyanakkor nagyon stílusos 
ruhák képviselôje lesz. Véd-
jegye a jelnyelv kézjeleinek 
motívumai, és a kislányos 
bájt örök divatként képviselô 
masnik – magyarázta la-
punknak Fanni, aki azt akarja 
megmutatni, hogy kellô hittel, 
akarattal és kitartással sem-
mi sem lehetetlen, és egy kis 
odafigyelés és törôdés óriá-
si erôket adhat másoknak. 
– Amikor kicsik voltunk a bá- 
tyámmal, a szomszédunkban 

csak halló gyerekek voltak. 
Együtt játszottunk és soha 
nem jelentett problémát, 
hogy hallássérültek vagyunk, 
ami köszönhetô volt a szüle-
iknek is természetesen. Majd 
késôbb, mivel a halló iskolák 
nem fogadtak sehol minket, 
ami érthetô, hisz fogalmuk 
sem volt arról, mit kell kezdeni-
ük velünk, a siketek iskolájá-
ba kellett járnunk, ahol elzárt 
közösségben éltünk – ma-
gyarázta a szépségkirálynô, 
akinek a siketek iskolájában 
ugyanúgy szembesülnie kel-
lett ezekkel az akadályokkal, 
mert a tanáraik nem ismerték 
a jelnyelvet. – Egy számomra 
érthetetlen módszerrel, száj-
ról olvasva tanítottak minket, 
arra hivatkozva, hogy így 
majd könnyebb lesz beillesz-
kednünk a halló társadalom-
ba. Ez csak arra volt jó, hogy 
folyamatosan azt érezzem, 

én más vagyok, kevesebb, 
mint a többi ember és meg 
kell felelnem mindenkinek, 
aki hallónak született. Ma 
már felnôtt fejjel tudom, 
hogy ez nem így van, hála 
azoknak az embereknek, 
akik segítettek, mellettem 
álltak és éreztették velem, 
hogy egyenrangúnak tarta-
nak – magyarázta Fanni, aki 
hozzáfûzte: ezek az embe-
rek voltak a szülei és a pécsi 
halló iskola. – Azt gondolom, 
ha mások szépnek látnak és 
emiatt figyelnek rám, akkor 
a szépséget kell eszközként 
használnom arra, hogy fel-
hívjam az emberek figyelmét 
ezekre a problémákra. Jelen 
esetben a jelnyelvre, ami az 
elsô és legfontosabb dolog 
egy siket ember számára, 
hisz ezen keresztül kaphat 
tudást. 

Nagy Orsolya

– Nemrég ünnepelte a  
születésnapját. Milyen aján- 
dékot kapott a három kisuno- 
kájától?

– A két nagyobb, a 8 éves 
Félix Sámuel és a 6 éves 
Maximilian kitalált egy tár-
sasjátékot, amit aztán pa-
pírból el is készítettek. Ez a 
különleges játék ráadásul 
vég nélküli, azaz ha egyszer 
hozzákezdünk, sosem lesz 
vége. A legkisebb, a 4 éves 
Leo pedig egy aranyos rajz-
zal ajándékozott meg. 

– Kerek évfordulókon sokan 
elgondolkoznak az életükrôl. 
Van olyan, amit esetleg meg-
bánt vagy sajnál?

– Ifjúsági válogatott díj-
ugrató voltam és a velencei 
ifjúsági európai bajnokságon 
a nemzetek díja versenyen 
majdnem gyôztünk. Sajnos 
azonban az egyik csapatta-
got kizárták, mert háromszor, 
akadály elôtt megállt a lova.  
Akkor mind a négyünknek 
számított az eredménye, így 
csak ötödikek lettünk, pedig 
egyébként mi álltunk legjob-
ban a mezônyben. Késôbb 
ezt a szabályt megváltoz-
tatták, ma már a három leg-

jobb eredmény számít. Ha a 
mi idônkben is ez lett volna, 
akkor ma már Európa-bajnok 

vagyok. Nagyon sajnálom, 
hogy nem sikerült. 

Lakatos Brigitta

Melocco Miklós Kossuth- 
díjas szobrászmûvészt kér- 
ték fel, hogy készítsen ter- 
veket a 3 éve elhunyt Bujtor 
István szobrához. Az alko- 
tás a színésznek oly ked-
ves város, Balatonfüred ki- 
kötôjében állna, de egyelôre 
csak a tervezésig jutottak.

Megkerestük a balaton-
füredi önkormányzatot, ahol 
kérdésünkre elmondták: va-
lóban szóba került korábban 
egy Bujtor-szobor felállítása, 
ám az ügyben egyeztetések 
folynak. Úgy tudjuk, hogy 
a szobor terveinek elkészí-
tésével Melocco Miklóst 
bízták meg. – Készítettem 
két tervet, ezeket megmu-
tattam Bujtor özvegyének, 
Judit asszonynak is, ô pe-
dig kiválasztotta az egyiket 
– mondta a Kossuth-díjas 
szobrászmûvész. – Egy 
vitorláshajó alakú tárgy kör-
vonalazódik, amelyen rajta 
lenne István arcképe. Többet 
igazán nem mondhatok, hi-
szen egy meg sem született 
embrióról beszélünk – tette 
hozzá a szobrász. Szerinte 
nem az egyeztetések miatt 
nincs elôrelépés az ügyben, 
hanem azért, mert hiányzik 
a pénz. – Egy ilyen alkotás 

tíz-húsz millió forintba is be-
lekerülhet. Az önkormányzat 
most udvariasan altatja az 
ügyet – vélekedik Melocco, 
aki egyébként jól ismeri 

Bujtor családját, a színésszel 
is nagyon jóban volt. – Min-
den évben elmentünk a füre-
di Anna-bálba.

Hunyadi Áron

A harkányi fürdôzést egy-
be lehet kötni egy szemet 
gyönyörködtetô, kellemes 
sétával, hiszen egy csak-
nem 15 hektáros park áll a 
vendégek részére. A térség 
szubmediterrán klímájának 
köszönhetôen hasonló nö-
vények csak az Adriai-ten-
ger környékén találhatóak, 
Magyarországon például 
csak itt hoz érett, fogyaszt-
ható termést a gránátalma. 
Ezenkívül a fügebokrok, a 
banánpálmák, a vadcitrom- 
bokrok is hozzájárulnak a 
mediterrán hangulathoz. Az 
idelátogatók körében leg-
kedveltebb egzotikus dísz-
növény a „sorsfa”, amely 
olyan színpompás, hogy 
sokan fényképezkednek is 
vele.

Vasas
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Weisz Fanni divattervezô lett

Jelnyelv a divatban 

Halász Judit lehetett volna 
Európa-bajnok is

Miért nem áll még a füredi 
Bujtor-szobor?

Virágzik a sorsfa Harkányban

Weisz Fanni nemcsak 
szépségével hívja fel a si-
ketek és fogyatékosok 
problémáira a figyelmet. 
Részt vesz karitatív ren-
dezvényeken, most pedig 
egy ruhakollekcióval lépett 
elô az esélyegyenlôség je-
gyében. 

Nemrég ünnepelte het-
venedik születésnapját Ha- 
lász Judit. Lapunknak el-
árulta, mai napig sajnálja, 
hogy nem lett díjugrató 
bajnok. 



Interneten gyûjtik az alá-
írásokat azok a szülôk, akik 
azt szeretnék, hogy a jelen-
leg kötelezô védôoltásokat 
választhatóvá tegyék Ma-
gyarországon. Labant Csa-
ba szintén nem ért egyet a 
kötelezô vakcinák jogo-
sultságával, ô kisfiának, 
Lehelnek egyetlen oltást 
sem engedett beadni. 

– Tiszteletben tartjuk azok-
nak a szülôknek a döntését, 
akik az oltások mellett áll-
nak ki. Kitûzött célunk elérni, 
hogy viszont is tartsák tiszte-
letben azokat a szülôket, akik 
bármilyen meggyôzôdésbôl 
nem engedik beadni gyer-
mekük részére a vakcinákat. 
Keressük azokat a támogató 
szülôket, akik ezzel egyetért-
ve segítenék a kezdeménye-
zés gyakorlati megvalósulá-
sát. A végcél az, hogy legyen 
választható a jelenleg még 
kötelezô „védôoltás” – ezzel 
a bevezetôvel kezdôdik az 

az internetes petíció, amelyet 
eddig több mint ezeregyszá-
zan írtak alá. 

Labant Csaba kisfia, Le-
hel kétéves, és eddig egyet-
len védôoltást sem adattak 
be neki szülei. 

– Egyáltalán nem bízom 
ezekben az oltásokban, ren-
geteg olyan mellékhatás van, 
ami egyszerûen nem kerül 
napvilágra és ezek nagy 
része igen súlyos – mond-
ta az apa. A szülôk ellen az 
ÁNTSZ közigazgatási eljá-
rást indított, majd végül az 
ügy az Alkotmánybíróság elé 
került, amely helybenhagyta 
az ÁNTSZ korábbi döntését 
és arra kötelezték a szülôket, 
adassák be gyermeküknek 
a kötelezô védôoltásokat. 
Labant Csaba azonban nem 
nyugszik bele az ítéletbe, 
azt mondja, Strasbourgba 
megy és az Emberi Jogok  
Európai Bíróságához fordul 
segítségért.

Vörös Viktória

Fiatalon vagy érettebb 
fejjel érdemes gyereket 
vállalni? Erre kerestük a vá-
laszt a szakpszichológus 
és Schell Judit színésznô 
segítségével.

– A kiegyensúlyozott 
anyasághoz fontos, hogy az 
illetô tudja, mit akar kezde-
ni az életével – magyarázta 
Gombos Bernadett klinikai 
szakpszichológus. – Ha 
semmi elképzelése nincs a 
jövôjérôl, és az anyaságot 
egyfajta menekülésként vá-
lasztja, a legkisebb, anya-
ságban átélt kudarc azt 
erôsítheti benne, hogy ô 
még erre sem alkalmas. El-
lenben, ha tisztában van a 
terveivel, még ha nem is va-
lósította meg ôket, de világ-
ra hoz egy kisbabát, késôbb 
minden további nélkül valóra 
válthatja az álmait gyerek 
mellett is.

Schell Judit nemrég 38 
évesen adott életet kislányá-
nak, Borinak. Középsô kis-
fia, Boldizsár négyéves, míg 
nagyfia, Lackó 17 éve jött a 
világra. – Anyává válni min-
dig ideális, bár azért más volt 
gyereket szülni 21 évesen, 
mint harminc fölött. Huszon-
éves anyukaként lazábban 
kezeltem a dolgokat, most 
többet aggódtam a terhessé-
gem alatt. Amikor a nagyfia-
mat szültem, akkor végeztem 
a fôiskolán, tehát nem volt 
egyszerû összeegyeztetni a 
munkát vagy a tanulást az 
anyasággal, de én azt vallom, 
minden csak szervezés kérdé-
se, és a végén mindig mindent 
meg tudtam oldani. Nagyon 
jó érzés volt szinte együtt 
felnôni a gyerekkel. Most mi-
nél többet igyekszem átadni 
a gyerekeimnek, úgy érzem, 
kitolódott a fiatalságom!

VV
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Pozsgay Imre szerint 
a társadalmi békétlenség 
egyik oka, hogy elmaradt 
az 1956-os forradalom 
leverôinek felelôsségre vo-
nása. Az egyetemi tanár a 
szegedma.hu-nak elmond-
ta: Bajnai Gordon nem fog 
visszatérni, a Milla pedig 
reménytelen szervezet.

 – Miért maradt el az 1956-
os megtorlások szereplôivel 
szemben a felelôsségre vo-
nás?

 – Ha nem marad el, akkor a 
nemzeti megbékélés is elôbb 
jön el. Antall Józsefnek azt 
javasoltam, hogy a kormány 
kezdeményezzen egy olyan 
törvényt, amely a felelôsségre 
vonást elôbbre viszi. Antall azt 
válaszolta, a nemzetközi vi-
szonyok nem teszik lehetôvé.

– A pártok egymás közötti 
hadakozásának ’56 is áldoza-
tul esik, rendre megpróbálják 
különbözô politikai erôk kisa-
játítani a forradalom öröksé-
gét.

– Az ’56 iránti általános tár-
sadalmi tisztelet kívánnivalót 
hagy maga után, hogy szé-
pen fejezzem ki magam. Ez 
egyébként a forradalmak kö-
zös sorsa. Cinikusnak tûnik a 
mondás, hogy 1848-at is attól 
fogva kezdték el tisztelni, ami-
kor az utolsó ’48-as honvéd is 
meghalt. 

– Mi a véleménye Bajnai 
Gordon visszatérésérôl?

– Szerintem nem fog visz-
szatérni. Neki is lenne elszá-
molnivalója a saját múltjával.

– A közvélemény-kutatá- 
sok szerint az emberek egyre 
inkább kiábrándulnak a pár-
tokból. Lát esélyt arra, hogy 
egy civil kezdeményezés, mint 
a Milla, maga mellé állítsa az 
elégedetlenkedôket?

– Szerintem ez egy zavaros 
kezdeményezés, amely még 
az ellenzéki egyetértést sem 
tudja megteremteni, nemhogy 
egy társadalmi egyetértést. Ez 
egyfajta értelmiségi kísérlet, 
nem kívánok ítélkezni fölötte, 
de reménytelennek tekintem.

Pozsgay Imre: 
Bajnai nem fog visszatérni

A Lords of Gravity magyar 
akrobatikuskosárlabda-csa-
pat egyik tagja, Borlay Csanád 
felállított egy új világrekordot 
az O2 Arénában, Berlinben, 
több mint 16 000 ember elôtt, 
az NBA Europe Live-on. A 

videó az NBA hivatalos olda-
lára is felkerült és bekerült a 
mérkôzés (Dallas Mavericks 
vs. Alba Berlin) összefoglalójá-
ba is. Csanád 7,55 méterre ja-
vította a legmesszebbrôl zsá-
kolás gumiasztalról rekordját.

Magyar világrekord

Schell Judit 
az anyaságról

A veszélyes járványok kórokozói Magyarországon

Védôoltás megtagadva!



– Ma Magyarországon nem 
sokan mondhatják el, hogy ti-
zenhét szólólemezük van. 

– Az egész életem ben-
ne van ezekben a dalokban. 
Nemcsak a belefektetett mun- 
kától függ a siker, hanem sok 
kívülálló tényezôtôl is, sôt, 
leginkább azoktól.

– Folyamatosan figyeli az 
új dalának a hallgatói reakci-
óit az interneten. Sok dicsérô 
szót kap, de akad negatív hoz-
zászólás is. Ez bántja önt? 

– A negatív vélemény is le-
het érdekes, viszont a direkt 
bántó szándékú kellemetlen-
kedés nem vélemény. Nem 
érint, nem rólam szól, sokkal 
inkább arról, aki így próbálja 
kifejezni magát. A sztár nem 
azonos velem. 

– Kifogásolja, hogy az em-
berek nem veszik a fáradsá-

got, hogy végighallgassanak 
egy dalt, már az elsô perc után 
véleményt alkotnak róla, bár-
mit pillanatok alatt leszólnak. 

– Vannak olyanok is, akik-
ben él az értelmezés igénye, 

de általában nagyon kevés 
idônk van mindenre, odacsa-
pott, félig sült véleményt mon-
dunk mindenrôl. Ilyen szelle-
mi állapotban vagyunk ma. 

Nagy Orsolya

– Most is éppen lovagol-
ni megyek – árulta el Trokán 
Péter és Papadimitriu Athina 
lánya, amikor telefonon el-
értük. – Az állatok társasá-
gában kikapcsolódom és 
feltöltôdöm – magyarázta 
Nóra, és hozzátette: szüksé-
ge is van az aktív pihenésre, 
mert igen elfoglalt. – Sze-
rencsére sok munkám van. 
Megpróbálom jól beosztani 
az energiámat – mondta a 
színésznô, aki sokak szerint 
napjaink egyik legcsino-
sabb fiatal színésznôje. Ezt 
nyilván a rendezôk és a fér-
fimagazinok szerkesztôi is 
észreveszik. – Két teljesen 
különbözô dolog levetkôzni 
egy férfimagazinban, vagy 
meztelenül játszani a színpa-
don. Azt sosem engedném, 
hogy ruha nélkül fotózza-
nak. Azt is nagyon meg kell 
indokolnia a rendezônek, 
hogy miért gondolja, hogy 
itt-ott meg kell válnia a ru-

háitól a szereplônek. Kicsit 
bizalmatlan vagyok ezen a 
téren, hiszen kevés olyan 
színházi jelenetet láttam, 

amelyben nem vált a pillanat 
civillé attól, hogy a színésznô 
levetkôzött.

KrK

– Fizikailag vagy lelkileg 
nehezebb a mûvészélet?

– Mikor, hogy. A Jadvi- 
gában sok koreografált moz-
gás van, ezért fizikailag is 
megterhelô, de fôleg lelkileg. 
Az Aglajában rengeteget kel-
lett edzenem, de ott sem az 
volt a fô cél, hogy tökéletesen 
megcsináljam a mutatványo-
kat, hanem a szerep.

– Egy szerep megformá-
lásakor mennyire „mossa át 
magán” a karakter történetét?

– Az Aglajában Sabinét 
alakítom, aki nem egy 
szívmelengetô anyatündér, 
inkább egy anyatigris, aki-
nek legalább annyira fontos 
a karrierje, mint a családja. 
Ahhoz, hogy egy figura hi-
teles legyen, védenem kell 
az ô álláspontját, az én véle-
ményem nem jelenhet meg. 
Nekem azonban nem ketté-
választható az anyaság és a 
mûvészet. Az én életemet ez 
a kettô együtt teszi teljessé, 
egyiket sem tudnám a másik 
nélkül csinálni.

– Sabine nemcsak a gye-
rekét áldozza fel a karrierért, 
hanem sok minden mást is.

– Ôt egy elhivatott mû- 
vésznek gondolom, aki szá-
mára ez nemcsak olcsó ma- 
gamutogatás, hanem az 
egész élete ettôl függ. Cso-
dálatosnak tartom, ahogy ô a 
legmostohább körülmények 
között is, újra meg újra talpra 
tud állni. Elmenekülnek Ro-
mániából, Bécsben a férj lesz 
a sztár, ô pedig a mellôzött, 
de kitalálja, hogy ô lesz az 
Acélhajú nô, és a hajánál 
lógva dobál égô fáklyákat a 
magasban. Az én személyi-
ségemmel rokon, hogy so-
sem adja fel. Mikor balesetet 

szenved, tolószékbe kerül, 
de onnan is föláll, ô egy igazi 
túlélô.

– Szükség van olyan al-
kotásokra, amelyekbôl ki-
derül, hogy milyen nehéz a 
mûvészélet?

– Fogalmam sincs. Én 
nem tárom a magánéletem, 
az örömeimet vagy a nehéz-
ségeimet a nyilvánosság elé, 
mert nem kell, hogy lássák. 
Azt azonban nagyon fontos-
nak tartom, hogy a kultúráról 
szó legyen, mert az segítség 
lehet abban, hogy ne csak 
pénzt keressünk fásultan, 
mély depresszióban, amire 
amúgy minden okunk meg-
van. Épp ezért mindennek 

örülök, ami a mûvészetet pró-
bálja elôtérbe helyezni.

– Kétféle Jadviga-olvasóval 
találkoztam: az egyikük sze-
rint kellemes olvasmány, a 
másikuk szerint bele lehet 
halni.

– Én az utóbbi vagyok. En-
gem a könyv teljesen rabul 
ejtett, és habár van benne 
„szép ruhás-leányregényes” 
rész, de azért ez sokkal söté-
tebb, szenvedélyesebb törté-
net, amit mi most színpadra 
viszünk. A szerelem összes 
rettenetével, fájdalmával, tit-
kokkal, és remélem, hogy ez 
a különös, balladisztikus vi-
lág átjön majd.

szd
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Az Acélhajú nô bôrébe bújik 
Ónodi Eszter

Ákos visszatért a jövôbeTrokán Nóra nem dobja le

A héten mutatják be az 
Aglaja címû filmet, amely-
ben Ónodi Eszter akrobatát 
alakít, aki mindent feláldoz 
a karrierért. A színésznô 
a színházban is most de-
bütál a Jadviga párnája 
fôszereplôjeként. Ónodi 
Eszterrel két próba között 
beszélgettünk önfeláldo-
zásról, mûvészéletrôl és 
nehéz szerelmekrôl.

Kovács Ákos visszatért 
a gyökereihez: két éven át 
dolgozott az új nagyleme-
zén, amelynek – vissza-
utalásként az 1984 címû 
Bonanza Banzai album-
ra – a 2084 címet adta. A 
zeneszerzô-elôadó lapunk-
nak elmondta, a negatív 
megjegyzéseket figyelmen 
kívül hagyja, mert nem azo-
nosítja magát a róla szóló 
véleményekkel. 

Trokán Nóra lovakkal 
kapcsol ki, amikor éppen 
nem a színpadon áll. A 
színésznô lapuknak kije-
lentette, soha nem pózolna 
pucéran egy férfimagazin-
ban, sôt, néha a színpa-
don is nehezére esik a 
vetkôzés.

Több száz kalandot val-
lott be lapunknak Kovács 
Áron. A mûsorvezetô büsz-
ke rá, hogy vágyai betel-
jesülhettek, de bevallása 
szerint ma már csak egyet-
len nô van az életében.

– A feleségemnél nem 
létezik jobb szeretô – jelen-
tette ki lapunknak Kovács 
Áron. – Mindent megkapok 
tôle, amire egy férfi vágyik. 
Most nem csak arra gondo-
lok, hogy esetenként meleg 

vacsorával vár otthon, hanem 
ennél sokkal többre – mondja 
a mûsorvezetô, aki úgy érzi, 
lezárult életének kalandos 
idôszaka. Fiatalon azonban 
ritkán utasította vissza a kí-
nálkozó lehetôséget. – Soha 
nem fizettem a szexért, nem 
szorultam rá – nevetett Áron. 
A kérdés adja magát: aki több 
száz nôt lefektetett, biztos le-
het-e abban, hogy nem szü-
lettek házasságon kívüli utó-
dai? – Erre mindig vigyáztam. 

KrK

Áron nem fizet 
a szexért



Október 24. és 27. közt ren-
dezték meg a Kemény Gábor 
szakmai és diáknapokat a 
szakközépiskolában. A több 
mint másfél évtizedes múlt-
ra visszatekintô, négynapos 
rendezvény alatt a diákokat 
számos érdekes, izgalmas 
program várta. 

A pályaválasztási és állás-
keresési tanácsadástól kezd-
ve a szakmai, kulturális és 
sportprogramokig számos 
rendezvény kínált hasznos 
idôtöltést a tanulóknak. Mint 

azt Skultétiné Barna Anita is-
kolaigazgatótól megtudtuk, a 
programsorozat mintegy öt-
száz diákot mozgatott meg. 
A legnépszerûbb program a 
tanulók körében a motorki-
állítás, a kreatív közlekedési 
kupa, a bolondbiciklizés, no 
meg a „gólyanap” volt, amely 
keretében a legifjabb növen-
dékek nyerhettek bepillantást 
az intézmény mindennapjai-
ba, s ismerkedhettek idôsebb 
társaikkal, tanáraikkal.

Vándor Andrea 

Elképzelhetônek tartják, 
hogy egy olasz szerzetes-
rend által mûködtetett ro-
mániai, nagyváradi magán-
iskola és a Békés Megyei 
Kereskedelmi és Iparkama-
ra közösen adjon be pályá-
zatot? Ugye elsô hallásra 
furcsának tûnik, pedig meg-
történt. Mi több, a kamara és 
a Don Orione szerzetesrend 
intézménye sikerrel pályá-
zott egy közel hétszázezer 
eurós összköltségvetésû 
programra, amelynek révén 
Békéscsabán üzleti köz-
pont, Nagyváradon az isko-
lára egy újabb emelet épül. 

Hódsági Tamás, a kamara 
elnöke elmondta, hogy a 700 
ezer eurós összköltségvetésû 
programból mintegy 257 ezer 
euró (71 millió forint) az ipar-
kamara támogatása. Ebbôl a 
forrásból vásárolják meg és 
alakítják át 45 millió forintért 
Békéscsabán azt a Hunyadi 
téri épületet, ahol üzleti köz-
pontot alakítanak ki. 

– Azon munkálkodunk, 
hogy a külkapcsolatok terü-
letén is minél nagyobb segít-
séget nyújtsunk a vállalkozá-

sok sikeres mûködéséhez. 
Ebben komoly elôrelépést 
jelent majd a ház, ahol infor-
mációt tudunk adni a határon 
átnyúló üzleti támogatások, 
befektetések, export-import 
tekintetében, vagy a piaci 
lehetôségeket, piaci partner-
keresést illetôen – mondta 
Hódsági Tamás.  

Nagyváradon az iskolát fej-
lesztik, új emeletet építenek 
meglévô épületükre – tudtuk 
meg  Peter Martin Mihellertôl, 
az intézmény igazgatójától. A 
termek egy része inkubációs 
céllal jön létre, és szaktanter-
meket is kialakítanak. 

– Szeretnénk a vállalko-
zások felé terelni azokat a 
végzôsöket, akik nem ta-
láltak munkát, vagy többre 
vágynak. Ha a gyerekek egy 
része megtanul vállalkozni, 
vagy megtanul egy új szak-
mát, azzal már elôreléptünk. 
A Békés megyei kamara ta-
pasztalata nagy segítséget 
jelent számukra, és persze 
nincs kizárva, hogy a diákja-
ik közül sokan jönnek majd 
a békéscsabai központba 
információért vagy magyar 
partnert keresni – jegyezte 
meg Peter Martin Miheller. 

Mikóczy Erika

A közelmúltban Békés-
csabán tartotta országos 
vezetôi értekezletét a Kis-
gazda Polgári Egyesü-
let és a Kisgazda Polgári 
Szövetség (KPE-KPSZ). Az 
eseményrôl Hanó Miklós 
alpolgármester, dr. Kövér 
László, az Országgyûlés 
elnöke és  dr. Turi-Kovács 
Béla, a KPE-KPSZ elnöke 
tartott tájékoztatót.

Az ülést megelôzô sajtó-
tájékoztatón dr. Kövér László 
elôrebocsátotta: a Fidesz vá-
lasztmányi elnökeként szoros 
az együttmûködése a kisgaz-
dákkal, s az átlaghoz képest 
nagyobb affinitást érez a vi-
dék problémái iránt.

– A magyar vidék, mely 
gazdasági szerepe mellett 
a hagyományok, a kultú-
ra ôrzôje, fenntartója is, az 
utóbbi idôben jelentôs vál-
tozásokon ment keresztül. 
Miközben felértékelôdött a 
mezôgazdaság, ellentétes 
irányú folyamatok is elin-
dultak. A világban tapasz-
talható népességrobbanás 
oda vezet, hogy az élelmi-
szer és az ivóvíz mindenhol 

stratégiai kincs lesz. Ezért 
Magyarországon is arra kell 
törekedni, hogy a vidék ne 
veszítsen népességmegtar-
tó képességébôl – jelentette 
ki dr. Kövér László.

Dr. Turi-Kovács Béla a zárt 
ajtók mögött lefolytatott ülés- 
rôl elmondta, ezúttal a föld-
törvény, a vízgazdálkodás-
sal kapcsolatos kérdések és 
a választással kapcsolatos 
felkészülés a fô téma.

A Csabai Mérleg kérdésé-
re Hanó Miklós, a KPE-KPSZ 
elnökségi tagja elmondta, a 
mezôgazdaságban tovább-
ra is lehetôséget lát. 

– Agrártelepülés lévén, 
számunkra is fontos, hogy 
újra helyzetbe hozzuk azo- 
kat, akik a mezôgazdaság- 
ból, feldolgozóiparból kíván- 
nak megélni. Ugyanakkor 
a munkahelyteremtést is 
szolgálná, ha a helyi gaz-
dák kapnának esélyt föld-
höz jutáshoz, nem pedig 
a külföldiek. Úgy gondo-
lom, a mezôgazdaság újra 
jövedelmezô tevékenység 
lehet, ezért az itt élôket 
kell lehetôségekhez juttat-
ni – hallhattuk Békéscsaba 
alpolgármesterétôl.

G. Emese

Szerzetesrendi iskola és a 
kamara közös pályázata

Felértékelôdik a vidék 
szerepe

A kamara tapasztalata segítség az iskola számára

A legnépszerûbb program a motorkiállítás volt

Hanó Miklós: Fontos, hogy helyzetbe hozzuk a gazdákat

Múzeumok ôszi Fesztiválja 
az emlékházban

Megôrizhetô 
a cukorbetegek látása

MiTiôsz 

Gazdák, iparosok Csabán

Kemény-napok

Ötödik éve csatlakoztunk 
az országos rendezvényso-
rozathoz, amely megkísérli 
az ôszi hónapokban is be-
csalogatni a közönséget a 
múzeumokba.

Idén is szinte minden kor-
osztályt igyekeztünk meg- 
szólítani programjainkkal. 
Fôként középiskolások és 
felnôttek jöttek el az Év-
szakváltás – változás a mú- 
zeumban témakörben az  „Új 
utakon Munkácsy nyomá-
ban” sorozatunkban meg- 
rendezett rendhagyó kiállí- 
tásmegnyitóra. A Magyar 
Festészet Napján Szomba- 
thy Bálint Munkácsy-díjas 
képzômûvész, író volt a ven-
dégünk. A róla szóló film, 
majd elôadása a mail art, mo-
dern mûvészeti törekvésrôl, 
és a kisteremben bemutatott 
fotografikái által kerültünk 
közelebb személyiségéhez, 
mûvészeti hitvallásához.

Óvodásoknak szólt a 
Használd a múzeumot! Mû- 
vészetek – festészet, költé-
szet, zene – találkozása a 
szalonban témakörben, Pé-
ter Erika költônô „Ôszidô” 
címû verses-zenés mûsora. 
A mûvész verseit az Antovsz- 
ki Tamás által megzenésített, 
és gitárkíséretében elôadott 
dalok tették még változa-
tosabbá, több mint félszáz 
kisgyermek szórakozott ki-
válóan. A mûsor után a Pé-
ter Erika könyveihez készült 
illusztrációkból összeállított 
minikiállítást néztünk meg, 
és a gyerekek is készíthettek 
mûveket kedvenc versük-
höz. A legjobbak jutalma, 

hogy felkerülnek rajzaik Pé-
ter Erika honlapjára.

Családokat, gyerekeket 
hívtunk a „Szünidôzz ve-
lünk” programra, „Legked-
vesebb múzeumi tárgyam” 
témakörben pedig játszóhá-
zat szerveztünk. Feladatlap-
pal kis csoportokban körbe-
jártuk a termeket, más-más 
szempontokból megismerve 
a kiállítás anyagát, majd ma-
kettet, rajzokat, képkereteket 
készíthettek vagy agyagoz-
hattak a gyerekek. A leg-
szebb munkákért ajándék 
képeslap járt.

Felnôtteket, családokat 
várunk november 10-én, 
szombat este 18–22 óráig 
az „Amit mindig meg sze-
rettünk volna mutatni, de 
eddig nem volt módunk rá” 
címû rendezvényünkre. A lá-
togatók korhû ruhákat öltve 
járhatják be a kúriát pincétôl 
a padlásig. A múzeumok éj-
szakája mintájára a jelmez-
próbán kívül rendhagyó 
tárlatvezetés és gasztronó-
miai kaland is várja órán-
ként az elôre bejelentkezett 
résztvevôket.

Mészáros Zsuzsa, 
a Munkácsy Emlékház 

mûvészeti vezetôje

Egy új, fôként a cukorbe-
tegek szemészeti szûrését 
érintô kezdeményezésrôl 
adtak hírt a Réthy Pál kór-
házban a közelmúltban. Im-
már a Junior Optikában is 
mûködik az a fundus-kame-
ra, mely a szemfenéki vizs-
gálathoz szükséges.

Dr. Gyimesi András, a Réthy 
Pál kórház belgyógyászatá-
nak osztályvezetô fôorvosa 
elmondta: november 24. a 
cukorbetegség világnapja, ez 
adja az esemény aktualitását. 
Békéscsabán, a Junior Optika 
üzletébe telepítették azt a digi-
tális kamerát, melynek segít-
ségével korán és egyszerûen 
felderíthetôk a cukorbetegség 

látást érintô szövôdményei. A 
szûrôhálózat szakmai hátterét 
a Semmelweis Orvostudomá-
nyi Egyetem (SOTE) Szemé-
szeti Klinikája adja – hallhat-
tuk az Elsô Magyar Optikus 
Zrt. vezérigazgatójától, Verner 
Róberttôl.

A következôkben dr. Som-
fai Gábor, a SOTE fôorvosa 
elmondta: ma Magyaror-
szágon 750 ezer cukorbete-
get tartanak nyilván, s nekik 
évente egyszer ajánlott a 
szemészeti vizsgálat. Évente 
közel ezer cukorbeteg veszíti 
el látását, miközben a vakság 
az idôben felismert elválto-
zások megfelelô kezelésével 
elkerülhetô lenne.

Gajdács Emese

Másodszor rendezték meg 
a MiTiÔsz-t október 26. és 
31. között a város felsô tago-
zatos, valamint középiskolás 
diákjai számára. A hatnapos 
eseménysor részeként ok-
tóber 26-27-én játékos ösz-
szecsapásra is várták a vá-
ros diákjait az Andrássy Úti 
Társaskör szervezésében. Az 

ôszi szünet kezdetén zajló 
rendezvénykavalkád 21 prog-
ramot kínált a hónap végéig a 
Békéscsabai Diákönkormány-
zat fiataljai, a Patent Diákiroda 
ifjúságsegítô szakemberei, a 
Schooltourmix on-line ifjúsági 
magazin szerkesztôi és ön-
kéntesek szervezésében. 

V. A.

A Békéscsabai Városvé-
dôk és Városszépítôk Egye- 
sülete (Békéscsaba, Sza-
badság tér 11–17. III. emelet  
26. Telefon: 66/523-800/4326.  
E-mail: varosvedo@bekes-
csaba.hu) 2013 tavaszán ter-
vezi megjelentetni a Gazdák, 
iparosok, kereskedôk a XX. 
századi Békéscsabán címû 
könyvet.

Azoknak akarunk emléket 
állítani, akik saját munkájuk-
kal teremtették meg tulajdo-
nukat, akik munkát adtak, 

értô szakembereket neveltek, 
akik minden cselekedetükkel 
családjukat, egyházukat és 
városukat szolgálták. Eddig 
közel 60 személy anyagát 
kaptuk meg közlésre.

A jelentkezés feltételeirôl 
érdeklôdhetnek és részle-
tes tájékoztatást kapnak a 
csabaikonyv@freemail.hu cí-
men vagy a 30/935-5866-os 
telefonon.

A megírt életrajzok és ké-
pek leadási határideje: 2012. 
december 31.
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A DAOP-4.1.3/A-11 Szo-
ciális alapszolgáltatások és 
gyermekjóléti alapellátások 
infrastrukturális fejlesztése 
tárgyában ajánlatokat vá-
runk épületfelújításra 

A felújítandó épület: 
Csabaszabadi, 

Apácai u. 6.

Beruházás kezdô idôpont- 
ja: szerzôdéskötést követôen 
azonnal. Beruházás befeje-
zésének idôpontja: 2013. 
április 1. napja.
Beruházás tervezett költ-
sége: 16 168 000 Ft.
Ajánlati dokumentáció át- 
vehetô: Békéscsabai Kistér-
ségi Társulás Munkaszerve-
zete, mint ajánlatkérô 5600 

Békéscsaba, Szabadság tér 
9. I. e. irodájában, munkana- 
pokon, 25 000 Ft + áfa befize-
tése ellenében.
Ajánlatok benyújtási határ-
ideje: 2012. november 16. 
(fenti címen személyesen) 
vagy ezen a napon történô 
postai feladással. 

Érdeklôdni lehet: 
66/445-853 telefonszámon.

A díjazottak: a néhai 
Aradszki János (a díjat lánya 
vette át), Vantara János (a dí-
jat fia, Vantara Gyula polgár-
mester vette át), Gally Mihály, 
Piller Sándor és László István. 
Posztumusz Elôre Szív Díjat 
kapott Láza János (az elisme-
rést fia, ifjabb Láza János vet-
te át). Díszoklevelet vihettek 
haza az Elôre szakosztályai-
nak képviselôi, és köszöntöt-
ték a legidôsebb elôréseket, 
Ancsinné Laurinyecz Katalint 
és Fülöp Lászlót is.

A díszközgyûlés felemelô 
pillanatai voltak, amikor az 
Elôre évszázad legjobbjait 
szólították a színpadra, és 
néhány kivétellel ott álltak az 
Elôre büszkeségei: Urbanikné 
Rosza Mária, Mohácsi Árpád, 
Csulikné Bozó Éva, Pásztor 
József, Gedó György, Fésüs 
Erzsébet, Bökfi János, Hursán 
Zsófia, Ónodi Henrietta, Sza-
bados Béla, Tóth Hajnalka, 

Szabó Károly, az Unyatinszki 
házaspár, a néhai Rácz Lu- 
kács (lányai, Lukács Józsefné 
és Such Sándorné képvisel-
ték), és persze az Elôre év-
század csapatának tagjai, 
Gulyás István, Szenti Zoltán, 
Kerekes Attila, Csató Sándor, 
a néhai Láza János, Mrcskó 
Mihály, Pásztor József, Sze-
keres József, Szarvas János, 
Kulcsár Sándor és Németh 
Lajos. 

A díszközgyûlés végén, 
pohárköszöntôjében Kiss Ti- 
bor köszönetet mondott a 
százéves Elôrét képviselô 
sportolóknak, vezetôknek, 
háttérembereknek, és meg-
köszönte a centenáriumi bi-
zottság munkáját is. 

– Remélhetôleg a kétszá-
zadik születésnapon is ilyen 
jó eredményekre tekinthet-
nek majd vissza az utánunk 
jövôk. Hajrá Elôre, hajrá lilák! 
– tette hozzá az alpolgármes-
ter.

Mikóczy Erika

A Buda-Cash Békés-
csabai Atlétikai Club a kol-
bászfesztivál idején tartotta 
szokásos évi focitornáját a 
sportolók, szimpatizánsok és 
szülôk részvételével. A Tün-
de utcai pályára ellátogatott 
Pars Krisztián kalapácsvetô 
olimpiai bajnok, és hazajött 
Baji Balázs, a klub gátfutó 
olimpikonja is. Pars Krisz-
tián szombathelyi atléta a 
londoni nyári olimpián 80,59 
méteres dobásával utasította 
maga mögé versenytársait. 
A kalapácsvetô – miután a 
kolbászfesztiválon bebizo-
nyította, hogy gyúrásban is 
jó – elvégezte a kezdôrúgást 
a focitornán és állta az 
autogramkérôk rohamát.   

A Békéscsaba 1912 Elôre 
SE Balmazújváros elleni 
– egy–egyes döntetlenre 
végzôdött –  találkozóján,  az 
utókornak szóló lenyomat-
ként, a város, a futball zrt. és 
az Elôre Centenáriumi Bizott-
ság emléktábláját helyezték 
el az Elôre stadionban, a 
Rácz Lukács tornacsarnok 
felôli, kapu mögötti szikla-
tömbön. A kolbászfesztiválon 
megrendezték a bajnokok 
gyúrását az Elôre évszázad 
legjobbjaival. A Békés Me-
gyei Tudásház és Könyvtár-
ban tárlat nyílt, amelyen a 
centenáriumi év kapcsán a 
Békéscsaba iskoláiban lá-

tott kiállítások legemlékeze-
tesebb darabjai és az Elôre 
egykori szakosztályainak re-
likviái kaptak helyet. 

A Széchenyi István szak-
középiskolában rendezték 
meg a csabai kötôdésû szö-
vetségi kapitányok konferen-
ciáját. Ketten, Széchy Tamás 
(úszás) és Berczik Zoltán 
(asztalitenisz), sajnos már 
elhunytak közülük. Meghí-
vást kapott az eseményre 
Lele Mihály,  Skaliczki László 
és Mátéfi Eszter (kézilabda), 
Mészöly Kálmán és Csank 
János (labdarúgás), Lukács 
József és Kalmár Zsuzsa (tor-
na), Hankó György (teke) és 

Bökfi János (súlyemelés). 
Az ötletnek valamennyien 
örültek, azonban az élet úgy 
hozta, hogy az utolsó na-
pokban ki egy mérkôzés, ki 
betegség, ki egyéb okok mi-
att kényszerült lemondani a 
konferenciát, amelyen végül 
Bökfi János, Csank János és 
Lukács József volt jelen. 

Bökfi János elmondta, 
már versenyzôként készült 
arra, hogy edzô legyen. Lu- 
kács József hálával gondolt 
vissza arra, hogy világot lát-
hatott, és külföldön szerzett 
tapasztalatait itthon kama-
toztathatta. Csank János a 
válogatottnál töltött idôszak 
mellett visszaemlékezett a 
csabai évekre is, például 
arra, amikor az egyik meccs 
után nem találta az autóját, 
aztán rövidesen kiderült, 
hogy csak a szurkolók terí-
tették le egy lila-fehér zász-

lóval. A szövetségi kapitá-
nyok beszélgetéssé szelídült 
konferenciáján szóba került 
az is, hogy ma már sokszor 
pénzorientált a sport, a lon-
doni olimpián azonban a tel-
jesítmény volt az, amit a kö-
zönség értékelt – mindenkit 
ovációval fogadtak. 

Az Elôre centenáriumon 
a szövetségi kapitányok kö- 
szönetet mondtak a szerve- 
zôknek az elvégzett munkáért 
és a sport népszerûsítéséért, 
amire, mint mondták, nagy 
szükség van. Már csak azért 
is, mert – ahogy Bökfi Já-
nos fogalmazott – a magyar 
sportolók nem rendelkeznek 
olyan háttérrel, mint sok más 
ország versenyzôi, ezért a 
magyar érmek sokkal fé-
nyesebbek, sokkal többet 
kell érte tenniük sportolóink- 
nak. 

M. Erika
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Ancsinné Laurinyecz Kata-
lin az 1949-ben nagypályás 
világbajnokságot nyert ma-
gyar válogatott kapusa volt, 
majd húsz éven át dolgozott 
a csabai kézilabdasportért. 
A sportiskolában, aztán az 
Elôre utánpótlásában edzet-
te a gyerekeket, csapatai 
kiemelkedôen szerepeltek a 
bajnokságokon. Kati néni szá-
mos élvonalbeli játékost ne-
velt, közülük a legismertebb 
Hankóné Jakab Gabriella, 
aki az 1982-ben világbajno-
ki ezüstérmet szerzett ma-

gyar válogatott tagja volt, de 
edzette például Bielik Ilonát, 
Salamon Gabriellát, Kisuczky 
Ágnest és Kovács Tímeát is. 

– Nem nagyon örülök, 
hogy az egyik legidôsebb 
elôrés vagyok, de hát az 
évek múlnak. Ma már inkább 
csak sétálok, de jól érzem 
magam, biztosan a mozgás-
nak, az egészséges táplál-
kozásnak, az egészséges 
életmódnak is köszönhetô, 
hogy komoly betegségeim 
nem voltak. Meglepôdtem, 
milyen sok elôrés jött el a 
díszközgyûlésre, jó érzéssel 
tölt el, hogy ennyien vagyunk 
– jegyezte meg Ancsinné 
Laurinyecz Katalin. 

Fülöp László az 
1945–’46-os élvonalbe-
li csapat egyetlen élô 
tagja, az Elôre legen-
dás védôje, aki késôbb 
edzôként is segítette a 
csapatot. 1945-tôl több 
mint tíz éven át játszott 
lila-fehér színekben. A 
csapat meghatározó 
játékosa volt, leginkább 
védôként, illetve közép-
pályásként tündökölt. 

–  Tizennégy évesen 
kerültem be az elsô 
csapatba és harminc-
négy voltam, amikor 
abbahagytam, utána 

kispályás bajnokságokon ját-
szottam még ötvenéves ko-
romban is. Sajnálom, hogy 
az évszázad játékosai közül 
kimaradtak azok, akik ötven-
hatvan évvel ezelôtt fociztak. 
Ôket már senki nem ismeri, 
pedig közöttük is voltak fan-
tasztikus játékosok, mint pél-
dául Marik Pötyi, aki magyar 
válogatott lett. Már a 88. élet-
évemet taposom, járok hor-
gászni, javítgatom a bicikliket, 
és 1944 óta vezetek. Hogy mi 
a hosszú élet titka. A mozgás 
és talán a humor. Amibe csak 
lehet, csempészek egy kis 
vidámságot – mondta moso-
lyogva Fülöp László. 

Mikóczy E.

Pars Krisztián nem gyôzött autogramot osztogatni

Fülöp László és Ancsinné Laurinyecz 
Katalin a díszközgyûlésen

Az Elôre sportlegendái
Kati néni 81, Laci bácsi 88 éves

Pars Krisztián az atlétáknál
A klub focitornáján övé volt a kezdôrúgás

Az Elôre díszköz- 
gyûlésén külön kö-
szöntötték a két leg- 
idôsebb elôrést, a 81 
éves Ancsinné Lau- 
rinyecz Katalin világ- 
bajnok kézilabdázót 
és a 88 éves Fülöp 
László volt NB I-es 
labdarúgót. A két 
sportlegenda korához 
mérten ma is aktív, 
Kati néni sétál, míg 
Laci bácsi a pecázást 
részesíti elônyben. Az 
aktív idôsödés és a 
nemzedékek közötti 
szolidaritás európai 
éve kapcsán indult soro-
zatunkban ezúttal ôket kér-
deztük.

„A magyar érmek fényesebbek”
Eseménydús volt a centenáriumi nagyhét

Az Elôre fennállásának századik évfordulóján tartott 
díszközgyûléssel lezárult az az egy évig tartó ünneplés, 
amelynek valamilyen formában mindnyájan részesei le-
hettünk. A centenáriumi évben megválasztották az Elôre 
évszázad legjobbjait, voltak megemlékezések, kiállítások, 
programok az olimpiához kapcsolódva, volt százórás foci, 
és még a Bárka irodalmi folyóirat egyik száma is a sport-
hoz kötôdött. Az év megkoronázása volt a centenáriumi 
nagyhét, amely tartogatott még meglepetéseket. 

Az emléktáblát Palotai Károly és Barkász Sándor leplezte le

Schmitt Pál: A békéscsabaiak büszkék lehetnek

Csank János, Lukács József és Bökfi János

Díszközgyûlésen 
ünnepelt az Elôre

→ Folytatás az 1. oldalról

Pályázati felhívás!



12 Csabai Mérleg

TErVEZET • FELHíVÁS • KÖZLEMÉN y
Tervezet a Szent István tér forgalmi rendjérôl

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlésének a Szent István téri behajtási 
övezet forgalmi rendjérôl szóló …/2012. (…) önkormányzati rendelete

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Köz- 
gyûlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében ka-
pott felhatalmazás alapján, a közúti közlekedésrôl szóló 
1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdésére tekintettel, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatá-
rozott feladatkörében eljárva a következôket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §
(1) A rendelet területi hatálya kiterjed a békéscsabai Szent Ist-

ván térnek az Andrássy út, Szabadság tér, belvárosi katolikus 
templom és Szent István tér 10. szám alatti ingatlan által hatá-
rolt részére (a továbbiakban: behajtási övezet).

(2) A rendeletet a gépjármûvek és az állati erôvel vont jármûvek 
behajtására és közlekedésére kell alkalmazni.

2. A behajtási övezet közlekedési rendje

2. §
(1) A behajtási övezetbe behajtani a Szabadság tér József Attila 

utca felôli részérôl és a Szent István tér Justh Gyula utcai cso-
mópontjától lehet.

(2) A behajtási övezetbôl kihajtani a Szabadság tér felé és a Kos-
suth tér felé lehet.

(3) A behajtási övezeten belül jármûvek kizárólag a közútként nyil-
vántartott, a gyalogosok által használt területtôl elkülönített 
térburkolattal ellátott területen, az óramutató járásával ellen-
tétes irányban, a közúti közlekedés szabályairól szóló KPM-
BM együttes rendelet egyirányú forgalmú utakra vonatkozó 
szabályainak betartásával, legfeljebb 20 km/óra sebességgel 
közlekedhetnek. A behajtási övezet gyalogosok közlekedé-
sére fenntartott részére kivételesen indokolt esetben az ott 
elvégzendô munkák céljából hajthatnak rá a jármûvek.

(4) A behajtási övezetbe legfeljebb 3,5 tonna össztömegû jármûvel 
lehet behajtani. A 3,5 tonnánál nagyobb össztömegû jármû 
behajtása csak kivételesen indokolt esetben engedélyezhetô.

(5) A behajtási övezeten belül a jármûvek a jogszerû bent tartóz-
kodás ideje alatt a közúti közlekedés szabályairól szóló KPM-
BM együttes rendelet várakozásra vonatkozó szabályainak 
betartásával külön díjfizetés nélkül várakozhatnak.

3. A behajtási övezetbe történô behajtás általános szabályai
 

3. §
(1) A behajtási övezetbe beléptetô rendszer szabályozza a behajtást.
(2) A beléptetô rendszert a Békéscsaba Vagyonkezelô Zrt. üze-

melteti (a továbbiakban: üzemeltetô).
(3) A beléptetô rendszer

a) automatikus nyitással (rendszámleolvasás),
b) az üzemeltetô ügyeleti helyére (a továbbiakban: diszpé-

cserszolgálat) telepített nyomógomb segítségével,
c) a behajtási övezeten belül mûködô kereskedelmi szállás-

helyek (a továbbiakban: szállodák) portaszolgálatához te-
lepített nyomógomb segítségével mûködtethetô.

(4) A beléptetô rendszer környezete kamerával megfigyelt terület, 
amely körülményre a helyszínen az üzemeltetô jól észlelhetô 
táblával köteles felhívni a figyelmet.

(5) A beléptetô rendszer álló-, illetôleg mozgókép készítésével 
rögzíti a be- és kihajtó jármûveket, tárolja a jármûvek rendszá-
mát, a be- és kihajtás idôpontját. Az így megszerzett és tárolt 
adatokat az üzemeltetô kizárólag az arra feljogosított szervek-
nek feladataik ellátása céljából adhatja át.

4. §
(1) A behajtási övezetbe behajtani – a közúti közlekedés szabá-

lyairól szóló KPM-BM együttes rendeletben és a jelen rende-
letben meghatározott kivételekkel – kizárólag a polgármester 
által kiadott engedéllyel lehet.

(2) Az engedélyek típusai:
a) lakossági behajtási engedély,
b) eseti behajtási engedély,
c)  szállodáknak biztosított behajtási engedély,
d) a behajtási övezeten belül mûködô gyógyszertáraknak biz-

tosított behajtási engedély (a továbbiakban: gyógyszertá-
raknak biztosított behajtási engedély),

e) vis maior esetén a diszpécser által biztosított szóbeli eseti 
behajtási engedély (a továbbiakban: szóbeli behajtási en-
gedély).

(3) A (2) bekezdés a)–d) pontjaiban meghatározott engedély írás-
ban kérhetô, és azt a polgármester a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben 
meghatározott eljárásban adja ki.

(4) A (2) bekezdés a)–b) pontjában biztosított behajtási enge-
dély – gépjármûvek esetén – kizárólag meghatározott forgalmi 
rendszámra adható ki.

4. Engedélyhez nem kötött behajtás

5. §
(1) A közúti közlekedés szabályairól szóló KPM-BM együttes ren-

deletben meghatározott megkülönböztetô és figyelmeztetô 
jelzést használó gépjármûveken túl a behajtási övezetbe – fel-
adatának ellátása érdekében – engedély nélkül hajthat be:
a) a rendôrség gépjármûve,
b) a Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

üzemeltetésében lévô gépjármû,
c) a területileg illetékes felnôtt- és gyermekháziorvos, valamint 

a háziorvosi ügyelet gépjármûve,
d) a közegészségügyi, köztisztasági, városüzemeltetési fel-

adatokat ellátó gépjármû kizárólag a behajtási övezetben 
ellátandó tevékenységre vonatkozó szerzôdés hatálya 
alatt,

 e) a közmû-üzemeltetôk elôre nem tervezhetô hibák elhárí-
tását végzô gépjármûve,

f) az autómentô, amennyiben a behajtási övezetbôl szállít el 
meghibásodott gépjármûvet,

g) a postai gyûjtô- és kézbesítôszolgáltatást ellátó szolgáltató 
gépjármûve,

h) az a betegszállító gépjármû, amelynek üzemben tartója 
mûködési engedéllyel rendelkezik,

i) diplomáciai mentességet élvezô személy hatósági jelzéssel 
ellátott gépjármûve.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt jármûvek behajtása a 3. § (3) 
bekezdés a) pontja szerint akkor biztosítható, ha a jármûvek 
üzembentartói az engedélyhez nem kötött behajtás biztosítá-
sa érdekében felkeresik az üzemeltetô ügyfélszolgálatát adat-
egyeztetés (rendszámfelismerô rendszerbe történô adatbevi-
tel) céljából.

(3) Amennyiben a (2) bekezdésben meghatározott adategyez-
tetéssel érintett gépjármû utóbb kikerül az üzemben tartó 
használatából, vagy ha az üzemben tartó (1) bekezdésben 
meghatározott, engedélyhez nem kötött behajtást megalapo-
zó tevékenysége megszûnik, az üzemben tartó köteles ezt a 
tényt 8 napon belül jelezni az üzemeltetô ügyfélszolgálatánál 
adattörlés (rendszámfelismerô rendszerbôl történô törlés) cél-
jából.

5. Lakossági behajtási engedély

6. §
(1) A Szent István tér 9. szám alatti lakóingatlanban lakóhellyel 

vagy tartózkodási hellyel rendelkezô személyek háztartáson-
ként legfeljebb egy személygépkocsi behajtásához legfeljebb 
a kérelem benyújtását követô év január hó 31. napjáig érvé-
nyes lakossági behajtási engedélyt igényelhetnek.

(2) A lakossági behajtási engedéllyel annak idôtartama alatt az 
engedélyes korlátlan számban, de alkalmanként legfeljebb 30 
perces idôszakra hajthat be a behajtási övezetbe.

6. Eseti behajtási engedély

7. §
Eseti behajtási engedély adható díjmentesen:
a) esküvôk alkalmával a házasulandó párt szállító jármû részére, 

az esküvô napjára, legfeljebb 60 perces idôtartamra,
b) út- és közmûszolgáltatók által ilyen minôségükben elvégzendô, 

elôre tervezhetô karbantartási, építési, felújítási munkákhoz 
szükséges munkagépekre, a munkavégzéshez szükséges 
eszközök és anyagok le- és felpakolásának idôtartamára,

c) a behajtási övezetben található vagy azzal közvetlenül határos 
magánterületen építési, felújítási vagy költöztetési munkákban 
közremûködô gépjármûvek részére a munkavégzéshez szük-
séges eszközök és anyagok, illetôleg a költözés során elszállí-
tandó tárgyak le- és felpakolásának idejére,

d) a behajtási övezetben – közterület-használati engedély alap-
ján – tartott rendezvényekre szervezôként, fellépôként, egyéb 
közremûködôként a helyszínre érkezôk jármûvei részére a pol-
gármester által jóváhagyott esetekben és idôtartamra,

e) az érvényes útvonalengedéllyel rendelkezô turisztikai célú 
városnézô lassújármû (dottó), turisztikai célú városnézô busz, 
turisztikai célú városnézô hintó részére a behajtási övezetben 
található látnivalók bemutatása, valamint az utasok le- és fel-
szállása céljából,

f) önkormányzati érdekbôl a polgármester által jóváhagyott ese-
tekben és idôtartamra.

7. Szállodáknak biztosított behajtási engedély

8. §
(1) A szállodák évente legfeljebb 5 darab – kizárólag a szállodai ven-

dégek behajtásának és várakozásának biztosítására szolgáló – 
a szálloda nevére szóló, legfeljebb a kérelem benyújtását követô 
év január hó 31. napjáig érvényes, rendszám nélküli engedély 
iránt nyújthatnak be kérelmet.

(2) A szálloda a hozzá telepített nyomógomb segítségével egyszerre 
legfeljebb az (1) bekezdés alapján kiadott engedélyek darabszá-
mának megfelelô számú gépjármû behajtását teheti lehetôvé, 
kizárólag a szállóvendégek ki-, illetôleg beszállásának, valamint 
a vendégek poggyásza ki-, illetôleg bepakolásának idejére, de 
alkalmanként személygépkocsi esetén legfeljebb 30 perces, au-
tóbusz esetén legfeljebb 60 perces idôtartamra.

(3) Az engedélyek alapján történô behajtásokról a szálloda köte-
les nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell 
a behajtani megengedett gépjármû rendszámát és a behajtás 
idôpontját.

(4) A szálloda felhívásra köteles a (3) bekezdésben meghatározott 
nyilvántartást az önkormányzatnak átadni.

(5) A polgármester a szállodának biztosított behajtási engedélyt in-
dokolt határozattal bevonhatja, amennyiben a szálloda az enge-
délyeket nem a jelen rendeletben foglaltaknak megfelelôen hasz-
nálja, a (4) bekezdésben meghatározott nyilvántartást nem vagy 
nem megfelelôen vezeti, illetôleg a nyilvántartást ellenôrzésre 
nem adja át.

8. Gyógyszertáraknak biztosított behajtási engedély

9. §
(1) A gyógyszertárak évente legfeljebb 1 darab, a gyógyszertár ne-

vére szóló, legfeljebb a kérelem benyújtását követô év január hó 
31. napjáig érvényes, rendszám nélküli engedély iránt nyújthat-
nak be kérelmet.

(2) Gyógyszertárnak biztosított behajtási engedély alapján egy al-
kalommal legfeljebb egy gépjármû, alkalmanként legfeljebb 30 
perces idôtartamra hajthat be a behajtási övezetbe.

(3) A gyógyszertár az engedély alapján a behajtás céljának és a 
behajtó gépjármû rendszámának megjelölésével a behajtást 
megelôzôen köteles felkeresni az üzemeltetô ügyfélszolgálatát 
adategyeztetés (rendszámfelismerô rendszerbe történô adatbe-
vitel) céljából.

(4) A polgármester a gyógyszertárnak biztosított behajtási engedélyt 
indokolt határozattal bevonhatja, amennyiben a gyógyszertár 
az engedélyt nem a jelen rendeletben foglaltaknak megfelelôen 
használja.

9. Szóbeli behajtási engedély

10. §
Amennyiben – a behajtani szándékozó jármû sofôrje által a behaj-

tási rendszer kaputelefonján keresztül valószínûsítetten – a behajtás 
szükséges és elkerülhetetlen, a behajtás okának, a gépjármû üzem-
ben tartójának, rendszámának, valamint a behajtás idôpontjának 
egyidejû regisztrálása mellett a diszpécserszolgálat munkatársa a 
gépjármûvet beengedheti a behajtási övezetbe.

10. A behajtási övezet engedély nélküli vagy engedélytôl 
eltérô használatára vonatkozó rendelkezések

11. §
(1) Amennyiben az üzemeltetô a beléptetô rendszer által rögzített 

álló-, illetôleg mozgókép alapján azt állapítja meg, hogy valaki 
engedély nélkül vagy nem az engedélynek megfelelôen hajtott 
a behajtási övezetbe, illetôleg az engedélyben meghatározott 
idôszakon túl tartózkodott a jármûvel a behajtási övezetben, 
a behajtó jármû adatainak megküldésével feljelentést tesz a 
szabálysértésekrôl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysér-
tési nyilvántartási rendszerrôl szóló törvényben meghatározott 
hatáskörrel rendelkezô szervnél, és értesíti a polgármestert.

(2) A polgármester indokolt határozatban visszavonhatja az engedé-
lyét annak, aki a behajtási övezetben nem a kiadott engedélynek 
megfelelôen hajtott be, illetôleg az engedélyben meghatározott 
idôszakon túl tartózkodott a jármûvel a behajtási övezetben.

11. Záró rendelkezések

12. §
Ez a rendelet 2013. január hó 1. napján lép hatályba.

 Vantara Gyula Dr. Szvercsák Szilvia 
 polgármester jegyzô



Várakozási 
terület leírása

Kiemelt várakozási övezet

A Kossuth tér (Kiss Ernô – 
Széchenyi u. között) – Szent 
István tér páros oldala (Szé-
chenyi u. – József Attila u. 
között) – Szabadság tér pá-
ros oldala (József Attila u. – 
Bánszki u. között) – Bartók 
Béla út páratlan oldala (Sza-
badság tér – Munkácsy u. 
között) – Munkácsy utca pá-

ros oldala – Irányi utca páros 
oldala – Luther utca páros ol-
dala (Irányi u. – Szent István 
tér között) által határolt terü-
leten lévô közterületek közül 
az összes utca és tömbbelsô, 
valamint a József Attila utca 
(kivéve a Szent István tér kü-
lön rendeletben meghatáro-
zott behajtási övezetét).

Normál várakozási övezet

Kis-Tabán utca (Luther u. – • 
Kis Tabán u. 26. sz. között)
Lázár utca (Luther u. – Lá-• 
zár u. 16. sz. között)

Gôzmalom tér• 
Deák utca (Árpád sor – • 
Urszinyi Dezsôné utca kö-
zött)
Becsey Oszkár utca (Deák • 
utca – Bajza utca között)
Felsô-Körös sor (Vilim u. – • 
9/2 sz. között
Penza-lakótelep teljes te-• 
rülete
Dózsa György út (Bartók • 
Bála út – Dózsa György út 
13. szám között)
A Kossuth tér – Kiss Ernô • 
utca (Szent István tér – 
Derkovits sor között) – 
Derkovits sor (Kiss Ernô 
u. – Gyulai út között) – Ár-
pád sor (Gyulai út – Bajza 
utca között) – Bánszki utca 
– Szabadság tér páros ol-
dala – Szent István tér pá-
ratlan oldala – Kossuth tér 
által határolt területen lévô 
közterületek közül az ösz-
szes utca és tömbbelsô, 
kivéve a József Attila utca.
Irányi utca páros oldal be-• 
építési vonala – Munkácsy 
utca páros oldal beépítési 
vonala – Bartók Béla út 
páratlan oldala (Munkácsy 
utca – Petôfi utca között) 
– Petôfi utca páros oldala 
– Jókai utca páratlan olda-
la (Andrássy út – Luther u. 
között) – Luther utca páros 
oldala (Jókai u. – Irányi u. 
között) által határolt te-
rületen lévô közterületek 
közül az összes utca és 
tömbbelsô.
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TErVEZET • FELHíVÁS • KÖZLEMÉN y

Október 26-án a köz-
gyûlés elsô fordulóban 
tárgyalta a Szent István 
téri behajtási övezet for-
galmi rendjérôl szóló ren-
delettervezetet  és  a fi-
zetô-parkolóhelyek mûkö-
désének és igénybevé-
telének rendjérôl szóló 
21/2010. (VI. 28.) önkor-
mányzati rendelet módo-
sítását. A rendeletterve-
zetekre bárki észrevételt 
tehet. A véleményeket no-
vember 14-éig juttathat-
ják el írásban Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala Városüze-
meltetési Osztálynak cí-
mezve (5600 Békéscsaba, 
Szent István tér 7.), illetve 
a csiaki@bekescsaba.hu 
e-mail címre.

Parkolási díjak, parkolási övezetek
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlésének .../2012. (...) 

önkormányzati rendelete a fi zetô-parkolóhelyek mûködésének és igénybevételének 
rendjérôl szóló 21/2010. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Köz-
gyûlése a közúti közlekedésrôl szóló 1988. évi I. törvény 
48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
fizetô-parkolóhelyek mûködésének és igénybevételének 
rendjérôl szóló 21/2010. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következô 
rendeletet alkotja:

1. §
A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. mel-

léklete lép.

2. §
A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. mel-

léklete lép.

3. §
Ez a rendelet 2012. december hó 1. napján lép hatályba.

 Vantara Gyula Dr. Szvercsák Szilvia
 polgármester jegyzô

Várakozási díjak
A díjak az áfát tartalmazzák.

1. Parkolószelvény díja:

Kiemelt vára-
kozási övezet

Normál vára-
kozási övezet

Személygépkocsi, 3 vagy 4 
kerekû motorkerékpár, 3 vagy 
4 kerekû segédmotoros kerék-
pár

220 Ft/óra 190 Ft/óra

Autóbusz, vontató, tehergép-
kocsi, mezôgazdasági vontató, 
lassú jármû és pótkocsi

600 Ft/óra 500 Ft/óra

Napijegy
A mindenkori óradíj 5 órára 

esô értéke.

2. Díjövezetben lakók lakossági bérlete:

Kiemelt vára-
kozási övezet

Normál vára-
kozási övezet

Elsô személygépkocsi ingyenes ingyenes

A második, a harmadik és
további személygépkocsi

2900 Ft/év 2900 Ft/év

Ingyenes használatot biztosító 
bérletjegy önköltségi ára

850 Ft/
alkalom

850 Ft/
alkalom

3. Bérletek díja (személygépkocsi, 3 vagy 4 kerekû motor-
kerékpár, 3 vagy 4 kerekû segédmotoros kerékpár):

Kiemelt vára-
kozási övezet

Normál vára-
kozási övezet

33% mérsékletû lakossági 4 800 Ft/hó 3 900 Ft/hó

33% mérsékletû közületi 8 500 Ft/hó 7 300 Ft/hó

Teljes árú lakossági 7 165 Ft/hó 6 100 Ft/hó

Teljes árú közületi 12 685 Ft/hó 10 900 Ft/hó

4. Kezelési költség:

Kiemelt várakozási 
övezet

Normál várakozási 
övezet

Bérletcsere 850 Ft 850 Ft

Szóljon 
hozzá!

Közmeghallgatás
a városházán

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának 
Közgyûlése novemberi ülé-
sét 23-án, pénteken tartja. A 
képviselô-testület 14 órától 
általános közmeghallgatást 
tart a polgármesteri hivatal 
Szent István tér 7. szám alatti 
épületének dísztermében. Az 
általános közmeghallgatásra 
minden érdeklôdôt szeretet-
tel várnak.

Felhívás!

Felújítják a repülôhidatHatékonyabb támogatás a 
Bursa Hungarica helyett

Békés megye területén az 
üzletekben, a katasztrófavé-
delemre hivatkozva tûzoltó 
készüléket ajánlanak átutazó 
forgalmazók. Ezek a forgal-
mazók azonban nem a ka-
tasztrófavédelem jogkörében 
keresik fel az üzleteket. Ha a 
készüléket ajánló személyek, 
a katasztrófavédelemre hi-
vatkozva szeretnének tûzoltó 
készüléket eladni, mérlegelni 
kell.

Ha a megvásárolt készü-
lék felülvizsgálati ideje lejárt, 
nem feltétlenül szükséges 
új készüléket vásárolni. A 
meglévô is felülvizsgáltatható 
arra szakosodott karbantartó-
mûhelyek felülvizsgálóival.

Jó, ha tudja:
Az ellenôrzési szándékkal • 
érkezô hivatásos személy 
egyenruhában érkezik. 
Szolgálati igazolványa és 
jelvénye is van.
Az ellenôr nem ajánl és • 
nem forgalmaz tûzoltó ké-
szüléket! Tájékoztat, a jog-
szabályok szerint milyen tí-
pusú készüléket szükséges 
készenlétben tartani.

Kérdéseikkel a területileg 
illetékes katasztrófavédelmi 
kirendeltség hatósági osztá-
lyához forduljanak, amelynek 
elérhetôsége Békéscsabán: 
Kazinczy utca 9., telefonszá-
ma 549-471.         

November 5-étôl kezdôdik 
az Ihász utcai felüljáró (re-
pülôhíd) felújítása. A munkák 
keretében a gyalogos-felül-
járó rámpái és lépcsôi mel-
lett felújítják a járófelületet, 
megerôsítik a tartószerkeze-
tet, tisztítják és felületkezelik 
a tartószerkezet korrodált ré-
szeit. 

Most a csak biztonságos 
közlekedéshez szükséges 
minimális beavatkozások tör-
ténnek meg, a teljes körû 
rekonstrukcióra 2014-ben, a 
MÁV-beruházás keretében 
kerül sor. A munkák befejezé-
se december 15-ére várható.  
A felújítás során forgalomkor-
látozásokra kell számítani. 

Békéscsaba Megyei Jo-
gú Város Önkormányzat Köz-
gyûlése 2012. október 26-
ai ülésén módosította a 
gyermekvédelem helyi sza-
bályozásáról szóló 5/2011. 
(II. 28.) önkormányzati ren-
deletet. A közgyûlés a mó-
dosítás elfogadásával egy 
– a Bursa Hungarica ösztön-
díjat felváltó – hatékonyabb, a 
felsôoktatásban részt vevôket 
jobban támogató ellátás ki-
alakítására törekedett.

A 2012. november 1. napján 
hatályba lépô módosítás alap-
ján a felsôfokú tanulmányokat 
támogató szociális ösztöndíj 
az elsô tanév elsô féléve he-
lyett a tanulmányok folytatá-
sának ideje alatt évente két 
alkalommal állapítható meg a 
jogosultsági feltételek fennál-
lása esetén. Ennek feltétele, 
hogy a kérelmezô legalább 3 
éve békéscsabai lakóhellyel 
rendelkezzen. Változik a szo-

ciális ösztöndíj mértéke is, az 
eddigi – az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb össze-
gének 40 százalékát kitevô 
– összeg helyett az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 40 százalékától 
100 százalékáig terjedô ösz-
szege állapítható meg.

Abban a félévben, amikor 
a hallgató tanulmányi ösztön-
díjban részesül, az általános 
szabályok alapján adható 
összeg 50 százaléka állapít-
ható meg. A kérelmezônek a 
tanulmányi ösztöndíj folyósí-
tására vonatkozó igazolást a 
kérelemhez csatolnia kell.

A rendkívüli gyermekvé-
delmi támogatást, továbbá 
a – korábban iskolakezdési 
támogatás elnevezésû – tan-
évkezdési támogatást kiter-
jesztették a felsôfokú tanul-
mányokat nappali tagozaton, 
elsô évfolyamon folytató fiatal 
felnôttekre is. 

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata árve-
résen kívánja értékesíteni a 
következô ingatlanait:

Békéscsaba, Gerla, Há-
mán Kató utcában található, 
2 db építési telkét.
Helyrajzi számok:

18525, terület 1038 m• 2, kikiál-
tási ár: bruttó  1 000 000 Ft
18532, terület 1104 m• 2, kiki-
áltási ár: bruttó 1 000 000 Ft
A hirdetés részletes szö-

vege a város internetes 
honlapján megtekinthetô a 
városháza/polgármesteri 
hivatal/felhívások, hirdetmé-
nyek menüpont alatt.

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata árve-
résen kívánja értékesíteni a 
következô ingatlanát: Békés-
csaba, Lázár utca 2/1. szám 
alatt található ingatlan.
Helyrajzi szám: 3764
Terület: 1620 m2

Az ingatlan kikiáltási ára: 
23 500 000 Ft + áfa, azaz 
huszonhárommillió-ötszáz-
ezer forint + áfa.

A hirdetés részletes szö-
vege a város internetes 
honlapján megtekinthetô a 
városháza/polgármesteri 
hivatal/felhívások, hirdetmé-
nyek menüpont alatt.

Á r V E r É S E K
Békéscsaba Megyei Jogú 

Város Önkormányzata árve-
résen kívánja értékesíteni a 
következô ingatlanát:

Békéscsaba, Berényi út 
1. szám alatt található békés-
csabai 4334/A/1, 4334/A/2, 
4334/A/3 hrsz.-on nyilván-
tartott üzlethelyiségek és la-
kás ingatlan.

Helyrajzi szám: 4334/A/1, 
4334/A/2, 4334/A/3,
Területe: 114 m2, 40 m2, 35 m2

Az ingatlanok kikiáltási ára: 
bruttó 16 510 000 Ft, azaz 
tizenhatmillió-ötszáztízezer 
forint. A hirdetés részletes 
szövege a város interne-
tes honlapján a Városhá-
za/Polgármesteri Hivatal/
Felhívások, hirdetmények/
egyéb hirdetmények elérési 
útvonalon található, vala-
mint a Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Polgármesteri 
Hivatalának hirdetôtábláján 
megtekinthetô. 

www.csabaimerleg.hu
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Ismét egy új kezdeménye-
zés Békéscsabán: a Min-
dentudás Színházi Egye-
teme a színház- és társ-
mûvészeteinek találkozása 
egy tudományos közeg-
ben; neves professzorok 
elôadásai, amelyek a tu-
domány oldaláról közelíte-
nek színházhoz, zenéhez, 
irodalomhoz, mûvészethez 
közérthetô formában. A 
programsorozat, amely min-
den hónap elsô hétfôjén 
várja az érdeklôdôket, no-
vember 5-én indult útjára 
az Ibsen Stúdiószínházban. 
Az estek háziasszonya: Ko-
vács Edit színmûvésznô. 

„Kedves Színházbarát! 
Képzelje el az életét mûvésze-
tek nélkül! Színház nélkül, 
zene nélkül, festmények és 
szobrok nélkül. Talán érzi is, 
mennyivel ridegebb, érzéket-
lenebb lenne. De vajon csak 
arra jó a mûvészet, hogy a 
szemünknek, fülünknek kel-
lemes dolgokkal vegyük kör-
be magunkat? Ahhoz hogy 
megértsük az üzenetet, meg 
kell találnunk azokat a ka-
pukat – ajánlja Umberto Eco 
– amelyeken beléphetünk a 
mûvészet világába. Elôadóink 
segítségével mindezt köny-
nyedén megtehetjük. Jöjjön 

hát velünk!” – hívja izgalmas 
és szórakoztató kalandozás-
ra a színház és a mûvészetek 
szerelmeseit Kovács Edit 
színmûvésznô és a Békés-
csabai Jókai Színház. 

A kezdeményezés célja, 
hogy útmutatást, útravalót ad-
jon azoknak az érdeklôdôk-
nek, akik a mûvészetek mély-
ségeire fogékony, értô szín-
házi nézôvé kívánnak válni. 
Az esztétikai, zene-, kép-
zô- és színházmûvészeti elô-
adásokon keresztül olyan ka-
puk nyílhatnak meg elôttünk, 
amelyek teret adnak más-
fajta aspektusból szemlélni 
a mûvészetet. A meghívott 
elôadók érdekes, nem min-
dennapi elôadásokon ke-
resztül ábrázolják a mûvé-
szetek születését, a zenét, 

a színházat, de bemutatás-
ra kerülnek olyan fogalmak 
is, mint az ukronia vagy a 
neuromuzikológia, vagy a 
commedia dell’arte világa. 

Az elsô elôadáson olyan 
kérdésekre keresték a vá-
laszt, hogy mi a szép és hol 
kezdôdik a mûvészet; lehet-e 
beszélni a mûvészetrôl, vagy 
azt csinálni „kell”; lehet-e ta-
nulni a mûvészetet, vagy az 
csak ösztönös megérzés; 
mitôl mûvészet a mûvészet, 
és mitôl giccs a giccs? De-
cember elsô hétfôjén dr. 
Czeglédi András egyetemi 
adjunktus Ukronia és színház 
– Mi fán terem az ukronia? 
És mi köze a színjátszáshoz? 
címû elôadását hallgathatják 
meg az érdeklôdôk. 

Tari Sarolta

Ha kevesen is, vannak olya-
nok, akik természetes módon, 
minden elôny vagy érdek nél-
kül veszik magukra egy kö-
zösség, egy város lényegét 
jelentô értékek szolgálatát. Te, 
drága barátom, mindenki Zoli 
bácsija, ilyen voltál. Nem tud-
tál semmit, soha könnyedén, 
csak úgy csinálni. Mindent, 
de ami fontosabb, mindenkit 
komolyan vettél, mindenkiért 
tettél, mindenért szót emel-
tél: nem voltak életedben kis 
és nagy dolgok, csak ügyek, 
csak szolgálat!

Tudom, az egyenlôk között 
számodra mégis az elsô, a 
család volt! Lányod, fiad, uno-
káid, testvéreid és mindenki, 
akiket tágabb családodban 
támogattál, akikért dolgoztál, 
és akik viszonzó szeretete él-
tetett. Soha nem felejthetem, 
hogy készültél minden évben 
a Balatonhoz, ahol unokád-
ra ügyeltél, hogyan Sanyihoz 
Kalinyingrádba, és minden 
családi eseményre. Mint ahogy 
utolsó utadra is ez vitt…

Te az voltál, aki nem önmu-
togatásból, nem valamiféle 
küldetéstudatból tetted, amit 
tettél. Az igazi csabai hagyo-
mányokat a szüleidtôl kaptad, 
tudtad, hogy azok mögött 
mindig munka van és szere-
tet. Gyerekkorunk óta ismer-
tük egymást, de csak akkor 
döbbentem rá, mennyire Rád 
van szüksége ennek a kö-
zösségnek, és a fesztiválnak, 
a csabai kolbásznak, ami-
kor az elsô kolbászfesztivált 
követôen létrejött a kolbász-
klub. Tizenöt éven át élveztük 

tevékenységed, gondolko-
dásod, emberséged minden 
megnyilvánulását. Te úgy 
mûködtettél egy közel 300 fôs 
közösséget, hogy rávezettél 
bennünket az önzetlenség-
re, a tevés örömére! Meg-
mutattad közembernek és a 
közösséget szolgálni akaró 
politikusnak, hogy ezt így kell, 
csak így szabad.

Veled volt sokunknak tel-
jes az a világ, amiben éltünk/
élünk, amiért tenni gondol-
tunk. Veled volt igazi a Csa-
bai Kolbászfesztivál, Veled a 
klubkirándulás, vagy ahogy 
építgetted a hazán belül és kí-
vül a klubkapcsolatokat. Soha 
nem felejthetô, ahogy Gyuri 
bácsival, „zenekarod másik 
tagjával”, bárhol és bármikor 
hangulatot, barátságot lop-
tál a jelenlevôk szívébe. Mert 
énekeltétek: „Rejtély, ez a szív 
egy nagy titok…”

A Tied nem, Zoli, a Tied 
mindig nyitott volt, mindenki 
belefért, de most mégis cser-
benhagyott! Általad nem csak 
a csabai lét volt teljesebb, de 
talán a menny is az lesz.

Nyugodj Békében!
Ambrus Zoltán

A CsabaPark kolbászfalu-
ja ugyan majd csak ezután 
készül el, de a sportcsarnok 
környékén október harmadik 
hétvégéjén ismét felépült a 
hely, ahol minden a kolbászról 
szólt. Hégely Sándor fesztivál-
igazgató szerint idén is mint-
egy százezren látogattak el a 
Csabai Kolbászfesztiválra.

A fesztivál híre és a nyári-
asan meleg idô nemcsak a 
visszajáró vendégeket és a 
helyieket csábította. A hosz-
szú hétvégén sokan válasz-
tották úti célul a „kolbász 
fôvárosát”, hogy egyenek, 
igyanak, mulassanak, és fel-
keressék a csabai nevezetes-
ségeket, amelyeket Vantara 
Gyula polgármester ajánlott 
a vendégek figyelmébe egy 
prospektusban és a fesztivál 
megnyitóján. A legtöbben 
persze a nagy gyúrás napján 
voltak, amikor több mint öt-
száz csapat látott munkához 
a Mokry sátorban, a Csaba-
gyöngye borsátorban és a 
sportcsarnok küzdôterén. A 

gyúrók között voltak politiku-
sok, zenészek, sportolók, ba-
ráti, munkahelyi közösségek 
és családok. Jöttek gyúrók az 
ország különbözô pontjairól, 
a környezô országokból, de 
még Thaiföldrôl és Japánból 
is. Különlegességként John 
Griffin, Ausztrália Magyaror-
szágra akkreditált nagyköve-
te például kengurukolbászt 
készített. A gasztronómiai 
különlegességek mellett a 
Csodák Palotája, a kiállítá-
sok, a vásár és a zenei kínálat 
is vonzotta a látogatókat. A 
négy nap során fellépett töb-
bek közt a Hooligans, a Buda-
pest Bár, Charlie, a Quimby, a 
Magna Cum Laude, a Gringo 
Sztár, a Török Akusztik Band, 
a Randy Mars Fusion Projekt 
és a Kemény Gitárklub.

A szervezôk már a jövô évi 
fesztiválra hangolnak – mi is 
feljegyezhetjük, hogy 2013-
ban október 24. és 27. között 
ismét jön a Csabai Kolbász-
fesztivál.

M. E.

A hajdani Francsek arté-
zi gyógyfürdô megszûnése 
után, 1917-tôl tíz évig Csa-
bának nem volt tisztasági 
fürdôje. Késôbb Fábry Károly 
és Kovácsik János létrehozta 
a húsz igazgatóságból álló 
Fürdô Részvénytársaságot, 
amely vállalkozott elôbb a 
strandfürdô, majd a gôzfürdô 
felépítésére a Körös-part mel-
lett. A gôzfürdô tervezésére 
1926 nyarán írták ki a pályá-
zatot. A nyertes a Hegedûs 
Ármin és Stern Imre építész-
páros lett. Az építkezésben 
15, jórészt csabai iparos is 
munkát kapott. A szerzôdés 
szerint a fürdôépületnek 60 
nap alatt kellett elkészülnie. 
Október 23-án volt a bokréta-
ünnepség, amikor az építés 
a tetôig jutott. Az ünnepsé-
gen részt vett a teljes városi 
elöljáróság. Korniss Géza ta-
nácsos olvasta fel az emlék-
iratot, amely a fürdô egész 
történetét magában foglalta, 
s melyet zárt szelencében 
helyezték el az alapkôben.

Az építést Hankó Mihály 
fôpallér vezette. Kocziha Mi-
hály kárpitos, a Hirsch testvé-
rek mint villanyszerelôk, Péli 
Mihály üveges, Kácser János 
szobafestô, Schönfeld Milcsa 
bádogos végezték a szak-
munkákat. Filippinyi Sámuel 

és Kapitány József csabai 
szobrászmûvészek tervez-
ték a mûkô szobordíszeket, 
amelyeket a helyi Globus 
Mûkôgyár kivitelezett. Az Ár-
pád gôz- és kádfürdô ünne-
pélyes átadására 1927. no-
vember 14-én került sor.

Azután az építészek veze-
tésével az ünnepség részt-
vevôi megtekintették a für-
dôt. A közös gôzfürdô há-
rom medencébôl állt, ezek 
közül a legnagyobb, langyos 
medence mintegy 60 ember 
befogadására volt alkalmas. 
Lépcsôbejárat és körbefu-
tó kôpadok helyezkedtek el 
a medencék körül, belépés 
elôtt elôfürdôk és tusolók 
fogadták az érkezôt. Az ál-
landó felülfolyás biztosította 
a víz tisztaságát, a vizet a 

mélyfúrott artézi kút adta. A 
gôzfürdô mellett iszapfürdô 
volt pöstyéni és kolapi rádi-
umos iszappal. Volt száraz 
és nedves gôzkamra. Több 
borbélymester, masszôr és 
tyúkszemvágó állt a vendé-
gek rendelkezésére. Enni 
és innivalóról hideg-meleg 
büfé gondoskodott. Az épü-
let jobbszárnyán kádfürdôk 
és kabinok kaptak helyet, 
az emeleten vízgyógyintézet 
volt szénsavas és oxigénes 
fürdôkkel, orvosi rendelôvel.

A fürdô megnyitásáról 
a fôvárosi Újság címû lap 
írta: „Magyarország harma-
dik fürdôje az Árpád fürdô, 
amely mindjárt a budapesti 
Gellért és Széchenyi fürdô 
után következik.”

Gécs Béla

Új kezdeményezés Csabán
Mindentudás Színházi Egyeteme 

Búcsú egy igaz embertôl
Uhrin Zoltán 1947–2012

Több mint százezren a kolbászfôvárosban
Gasztronómiai és zenei csemegék csalogatták a látogatókat

Békéscsaba anno

A bajnokok csapata a szövetségi kapitánnyal gyúrt

Csabaiban természetesen a csabaiak a legjobbak

A hagyományt és a családi recepteket ôk viszik továbbStark Adolf és Munkácsy Mihály a kolbászfesztiválon

Az Árpád gôz- és kádfürdô épülete 1930 táján

Nyolcvanöt éve nyitott az Árpád gôz- és kádfürdô



A tárlatra egyéni pálya-
mûveket kértek a szervezôk, 
és a kiírás szerint pályázati 
feltétel volt, hogy a mûvekben 
tükrözôdjön Jankay Tibor ma-
dármotívumok ihlette gondo-
latvilága. A 15–35 éves kor-
osztály számára meghirdetett 
egyéni képzômûvészeti alko-
tói pályázat elsô helyezettje 
Török Virág lett az Evangéli-
kus gimnáziumból (tanára: 
Berki Zita), ugyanebbôl az 
iskolából ért el második he-
lyezést Lengyel Hajni (taná-
ra: Tóth Péter), a harmadik 
pedig Garán András lett a 
Harruckernbôl (tanára: Nóg-

rádi Csilla). Köles-Varga Edi-
na, a galéria igazgatója el-
mondta, hogy a díjazással 
tizenöt-, tíz- és ötezer forintos 
pénzjutalom járt. 

A galériában meseelô-
adással kedveskedett a gye-
rekeknek és az érdeklôdô 
felnôtteknek Berecz András 
Kossuth-díjas ének- és me-
semondó. Az interaktív me-
sedélutánon Zöld Péter tör-
ténetét ismerhettük meg. A 
mesék mellett kézmûves-fog-
lalkozás és madártej is várta 
a gyerekeket.

A Vár-játék a „Népek kö-
zött… tûzön-vízen repül 

a madár” címû népzenei 
programmal zárult a Dob-
szerda Trió – Lovas Gábor, 

Bíró József és Korim Ferenc 
– közremûködésével. 

Vándor A. 

Márk Tivadartól, a Credo 
Alapítvány kuratóriumának 
elnökétôl megtudtuk, elsô 
ízben rendeztek ilyen fesz-
tivált, hogy bemutatkozhas-
sanak az ifjú tehetségek. Az 
alapítvány a román ortodox 
parókia égisze alatt mûködik, 
s tevékenysége a szociálisan 
hátrányos helyzetû emberek 
segítsége mellett kulturális 
rendezvények szervezésé-
re is kiterjed, továbbá a kap-
csolatok ápolására az anya-
országgal.

Mintegy harminc verseny-
zô, ifjú zenész mérte ösz-
sze tudását, tehetségét az 

egész napos program so-
rán. A zsûriben olyan neves 
mûvészek foglaltak helyett, 
mint Goron László, Banner 
Mária és Carmen Vicar, aki 
Aradról érkezett. A feszti-
vál fôvédnöki tisztét Nicolae 
Iotcu, Arad megye önkor-
mányzatának elnöke töltötte 
be, a megjelenteket Tóth Imre, 
a Békés Megyei Kormányhi-
vatal oktatási fôosztályának 
fôosztályvezetôje köszöntöt-
te igazi világnyelvnek nevez-
ve a zenét, amelyhez nem 
kell tolmács – a gyerekek en-
nek szép bizonyítékát adták.

V. Andrea

15Csabai Mérleg

www.csabacenter.hu

   2012. november 8–14.

• Silent Hill 2: Kinyilatkoztatás  (francia–amerikai horror)  
3D!

• Rontó Ralph (szinkr. amerikai animáció) 3D!
• A maflás (szinkr. am. akció-vígj.) PREMIER!!!
• Parajelenségek 4 (amerikai horror)
• 007 – Skyfall (szinkr. angol–amerikai akció) 
• Magic Boys (magyar–angol–kanadai vígjáték) ART-kártya!
• Szerelem (francia–osztrák–német dráma) ART-kártya!

  2012. november 15–21.

• Alkonyat – Hajnalhasadás II. rész (am. fant.) 
VILÁGPREMIER!!!

• Silent Hill 2: Kinyilatkoztatás  (francia–amerikai horror) 3D!
• Rontó Ralph (szinkr. amerikai animáció) 3D!
• A maflás (szinkr. am. akció-vígj.) 
• 007 – Skyfall (szinkr. angol–amerikai akció) 
• Reality (olasz–francia dráma) ART-kártya!

 A P R Ó H I R D E T É S

Az október 19. és 22. kö-
zött megrendezett kolbász-
fesztiválra szép számban 
érkeztek vendégek Szlo-
vákiából, Romániából is. A 
szlovák színeket a romániai 
Dernáról tíz-tizenkét fôs dele-
gáció, Szlovákiából, Érsekúj-
várról negyvenfôs vendégse-
reg képviselte,  Litaváról öten 
érkeztek a Csabai Szlovákok 
Szervezete meghívására, ám 
sokan magánúton jöttek a 
messze földön híres csabai 
gasztronómiai rendezvény-
re.

Mint azt Ancsin Pálnétól, a 
COS vezetôségi tagjától meg-
tudtuk, a Szlovák Nyugdíjas 
Klub – a hagyományoknak 
megfelelôen az idén is indult 
a nagy megmérettetésen, 

az október tizenkilencedikei 
nyugdíjas kolbászgyúráson 
– ahogy ezt tették az elmúlt 
hét évben is. Mint ismeretes, 
eddig két különdíjat (tavaly 
és 2009-ben) és egy elsô he-
lyezést (2010-ben) értek el.

A Szlovák Nyugdíjas Klub 
az idén háromfôs csapat-
tal nevezett a versenyre. A 
csapatkapitány Záhorszki 
Pál, akit Juhász Jánosné, 
Pálinkás Jánosné és dr. 
Csicsely Ilona önkormányza-
ti képviselô, a megyei szlo-
vák önkormányzat elnöke 
segített a gyúrásban, no meg 
persze a családtagok és a 
népes szurkolótábor. Csa-
bai szlovák színekben nekik 
drukkolhattunk, biztatva a 
csapatot a legjobb kolbász 

elkészítésére, hisz e remek 
étel a Felvidékrôl idetelepült 
szlovákságnak köszönhetô. 
A csapat idén is különdíjas 
lett.
 Vándor Andrea

Klobásový festival v dňoch 
19-22 októbra vo veľkom počte 
navštívili aj hostia zo Sloven-
ska a z Rumunska. Slovákov 
reprezentovali m. i. na pozva-
nie Čabianskej organizácie 

Slovákov (ČOS) desať – dva-
násťčlenná skupina z Dernej 
z Rumunska, štyridsiati z No-
vých Zámkov, ako aj päťčlen-
ná delegácia z Litavy. Mnohí 
Slováci však prišli individuálne 
na toto gastronomické podu-
jatie, ktoré je už známe aj za 
hranicami Maďarska.

Ako sme sa dozvedeli od 
vedúcej Slovenského klubu 
dôchodcov, členky vedenia 
ČOS, Alžbety Ančinovej podľa 
tradícií členovia klubu aj tohto 
roku sa zapojili do súťaže dô-
chodcov v miešaní klobásy, 
ako to robili vždy počas po-
sledných siedmich rokov. Ako 
je to známe, doteraz dostali 
dve mimoriadne ceny (vlani a 
v r. 2009) a v roku 2010 obsa-
dili v súťaži prvé miesto.

Slovenský klub dôchodcov 
v tomto roku reprezentovala 
trojčlenná skupina pod ve-
dením Pavla Záhorského. V 
miešaní mu pomáhali Helena 
Juhászová, Žofka Pálinkáso-
vá, a poslankyňa samosprávy 
mesta, predsedníčka župnej 
slovenskej samosprávy Dr. 
Helena Čičeľová, ako aj čle-
novia ich rodín a početní fanú-
šikovia súťažiacich. Oni teda 
boli predstaviteľmi čabian-
skych Slovákov, im sme držali 
palce, aby pripravili najlepšiu 
klobásu, veď táto gastrono-
mická špecialita je produktom 
práve Slovákov, ktorí sa k nám 
kedysi prisťahovali zo sever-
ných krajov Uhorska. Skupina 
dosiahla mimoriadnu cenu.

Andrea Vándorová

Szlovákok a kolbászfesztiválon
A csapat idén is különdíjas lett

Slováci na Klobásovom festivale
Skupina dosiahla mimoriadnu cenu

Berecz András: Szeretném, hogy a gyerekek úgy 
kacagjanak, hogy még gondolkozzanak is

Apró muzsikusok 
fesztiválja

Régiónk legtehetségesebb zenész gyermekeinek fesz-
tiválját rendezte meg a Credo Alapítvány és a Bartók Béla 
zeneiskola a közelmúltban. A legkiválóbb hét és tizenkét 
év közti muzsikusok Arad, Csongrád és Békés megyébôl 
érkeztek.

A Múzeumok Ôszi Fesztiválja keretében Mese-várral 
kedveskedett az érdeklôdôknek a Jankay Gyûjtemény és 
Kortárs Galéria. A Mese-vár a galériában elnevezésû ren-
dezvénysorozat a „Tûzmadár – amatôr képzômûvészeti 
pályázat” alkotásaiból rendezett kiállítással kezdôdött. 

Vár-játék a Jankayban
Berecz András Kossuth-díjas ének- és mesemondó volt a vendég

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.

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.

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

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

OKTATÁS

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

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

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

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 Ist-
ván utca 20.
Tel.: 30/233-4550,
 70/335-7584.

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

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

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

EGYÉB

Videoton (65-ös átm.) színes 
tévé, fehér sarokpolc, nyitható 
fali fürdôszobai tükör, 2 db kar-
nis, 1 pár hálószobai fali lámpa, 
lámpabura függesztékkel, tízes 
vas húsdaráló eladó Békéscsa-
bán. Tel.: 30/574-0913.




