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Fésüs Erzsébet egészen 
fiatalon a Békéscsabai Elôre 
röplabda szakosztályának 
erôssége volt, 18 évesen 
már a korszak legjobb ma-
gyar csapataiban szerepelt 
és külföldön is kipróbálhatta 
magát. 1991-ben az Év Röp-
labdázója lett, a magyar vá-
logatottban 72-szer játszott. 
Hat éve tért vissza Békés-
csabára, idén nyáron történt 

visszavonulásáig szolgálta 
játékosként, majd edzôként a 
Békéscsabai Röplabda SE-t. 

Rosza Máriára egy test-
nevelés órán figyelt fel Tóth 
Sándor atlétaedzô, aki azu-
tán a sportoló teljes pálya-
futása során az edzôje is 
maradt. Futóként kezdte kar-
rierjét, de az igazi nagy sike-
reit gyaloglóként érte el. Or-
szágos bajnoki gyôzelmek, 

nemzetközi sikerek, orszá-
gos csúcsok kötôdnek a 
nevéhez. 56 alkalommal 
viselte a magyar válogatott 
dresszt. 1986 és 2002 kö-
zött 25 világversenyen állt 
rajthoz, háromszor olimpián. 
Aktív pályafutásának befe-
jezése óta edzôként tevé-
kenykedik klubja utánpótlás 
mûhelyében. 

Urbanik Sándor középtáv-
futóként kezdte pályafutását, 
de hamar elkötelezte magát 
a gyaloglás mellett. 1994-tôl 
a Békéscsabai Elôre Atlétikai 
Egyesület, majd az atlétikai 

klub versenyzôje volt Tóth 
Sándor mesteredzô irányí-
tásával. 4 olimpián, 9 világ-
bajnokságon képviselte Ma-
gyarországot, 1988 és 2002 
között pedig 12-szer nyert 
fedett pályás magyar bajnoki 
aranyat. Legnagyobb sikerét 
az 1988-as budapesti fedett 
pályás Eb-n érte el, harma-
dik helyezésével. Jelenleg 
is rendszeresen részt vesz a 
Bud-Cash Békéscsabai Atlé-
tikai Club rendezvényein, és 
tagja a város Sportszakmai 
Tanácsadó Testületének.

M. E.

Békéscsaba Sportjáért kitüntetettek
Fésüs Erzsébet, Urbanikné Rosza Mária és Urbanik Sándor

A tankerületi igazgatókat 
bemutató eseményen, a vá-
rosháza Mokos termében  
elsôként Vantara Gyula, Bé-
késcsaba polgármestere 
szólalt meg, aki kiemelte: a 
város is arra törekszik, hogy 
az oktatási rendszerben 
bekövetkezô átalakulás a 
minôség, a színvonal javu-
lását szolgálja anélkül, hogy 
a változás a szülôk, diákok 
és a pedagógusok életében 
jelentôsebb megrázkódta-
tást okozna. – Bizakodás-
ra ad okot, hogy városunk 
kórházának mûködtetését 
is átvette az állam a közel-
múltban, s ez nem okozott 

jelentôs gondot semmilyen 
téren. Remélhetôen így lesz 
ez az iskolák esetében is – 
hallhattuk Vantara Gyulától. 

– A magyar oktatási 
rendszer mindig is színes 
volt: állami, egyházi és ma-
gániskolák egymás mellett 

mûködtek. A kormány dönté-
se szerint 2013. január 1-jétôl 
az óvodák kivételével állami 
fenntartásba kerülnek az ok-
tatási intézmények. Ennek 
fô célja, hogy felszámoljuk 
azt az elmúlt évtizedekben 
kialakult s egyre mélyülô kü-
lönbséget, ami az egyes te-
lepülések iskolái között volt, 
és ami miatt a szegényebb 
régiókban született gyerekek 
jelentôs hátrányba kerültek – 
mondta dr. Hoffmann Rózsa. 
Az államtitkár hozzátette: 
azzal együtt, hogy az állam 
átveszi az intézmények fenn-
tartását, az önkormányzatok-
nál jelentôs jogosultságok 
maradnak. Változás csak 
a fenntartásban lesz, ami 
elsôsorban szakmai irányí-
tást és garanciát jelent.

A különbségek kiegyenlí-
tését célzó átalakítás során 

létrehozták a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Közpon-
tot, melynek területi szervei 
a járásokhoz igazodnak. 
Megyénk tankerületi igazga-
tóit dr. Hoffmann Rózsa mu-
tatta be. Békéscsabán ezt 
a tisztséget Czégény Gyula 
nyerte el, akinek a szakmai 
pályafutásáról megtudtuk, 
hogy a (majd hozzá tartozó) 
Trefort Ágoston Szakképzô 
Iskola tanára volt, ezután a 
megyei önkormányzathoz 
került, ahol intézményfenn-
tartói feladatokkal foglal-
kozott osztályvezetôként. 
Mint megtudtuk, az önkor-
mányzat és az új szerve-
zet vezetôje, munkatársai 
között jó együttmûködés 
alakult ki már a felkészülés 
idôszakában.

Januártól a Széchenyi szakközépiskola is állami fenntartásba kerül

Az államhoz kerülnek az iskolák
Czégény Gyula lett a békéscsabai tankerületi igazgató

A békéscsabai városhá-
zán mutatta be dr. Hoffmann 
Rózsa államtitkár a Kle-
belsberg Intézményfenn-
tartó Központ Békés me-
gyei, területi szerveinek 
vezetôit. A békéscsabai 
igazgató Czégény Gyula 
lett, akivel Vantara Gyula 
polgármester a december 
14-ei közgyûlés szüneté-
ben írta alá az átadásról 
szóló szerzôdést.

Lapunk következő száma 2013. január 17-én, csütörtökön jelenik meg

Az Urbanik házaspár és Fésüs Erzsébet a díjátadón

A Békéscsaba Sportjáért kitüntetést idén Fésüs Erzsé-
betnek, Urbanikné Rosza Máriának és Urbanik Sándornak 
ítélte oda a közgyûlés. A kitüntetést az élsportolói fogadás 
keretében vehették át Vantara Gyula polgármestertôl.  

→ Folytatás a 2. oldalon

Egy nehéz, és sok munká-
val töltött év végén járunk. Pár 
nap múlva karácsony, amikor 
elcsendesedik a város és 
átadjuk magunkat az ünnep 
varázsának. Jó gyönyörköd-
ni mindannyiunk karácsony-
fájában, amely ezúttal nem a 
megújuló Szent István téren, 
hanem a Jókai színház elôtt 
hívogat. Jó otthon, a feldíszí-
tett fa mellett együtt énekelni, 
aztán figyelni gyermekeink, 
szeretteink arcát, miközben 
bontogatják az ajándékokat. 
Jó egymásnak örömet sze-
rezni, meghitten beszélgetni, 
élvezni az ünnep hangulatát 
a családdal együtt, egymásra 
figyelve. És jólesik a törôdés, 
az odafordulás azokhoz, 
akiknek nincs kivel ünnepel-
ni. Ajándékozzuk meg ôket 
is egy-egy jó szóval, mosoly-
lyal, hogy érezzék nincsenek 
egyedül. Kell az együtt töltött 
idô, kellenek ezek az ünne-
pi pillanatok, amelyekbôl a 
hétköznapok nehézségei, ki-
hívásai közepette is töltekez-
hetünk. 

A szeretet ünnepe sokunk 
számára az emlékezés ünne-
pe is. Szeretettel gondolunk 
gyermek- és ifjúkori élménye-

inkre, a régi illatokra, ízekre, 
és mindazokra, akik most 
vagy valamikor az életünk so-
rán kedvesek voltak nekünk. 
Az ünnep, a hagyomány, a 
családi összetartozás meleg-
séget és biztonságot ad, ha 
gyermekeink ezt látják tôlünk, 
ôk is ezt viszik tovább. 

Év végén számot vetünk 
azzal, ami történt, átgondol-
juk, ami elôttünk áll, és azt 
is, hogy terveink, vágyaink 
megvalósításában kik le-
hetnek a segítségünkre. Azt 
gondolom, hogy személyes 
életünkben a család sze-
repel az elsô helyen. Innen 
kitekintve, közösségünk, vá-
rosunk céljainak eléréséhez 
szükség van mindenkire, 
aki itt él, vagy akinek fontos 
Békéscsaba. Együtt kell dol-
goznunk, csak együtt lehet 
sikeres és boldog a 2013-
as esztendônk. Köszönöm, 
hogy ebben Önök is segíte-
nek! 

Áldott, békés karácsonyt, 
és sikeres, boldog új évet kí-
vánok Békéscsaba minden 
polgárának!

Vantara Gyula 
polgármester, 

országgyûlési képviselô

Vantara Gyula és Czégény Gyula tankerületi igazgató

Áldott karácsonyt
és boldog új évet!



A Békés Megyei Család, 
Esélyteremtési és Önkéntes 
Házat is mûködtetô békés-
csabai székhelyû Egyensúly 
AE Egyesület advent máso-
dik vasárnapján 600 adag 

ebédet osztott ki partnerség-
ben a Békés Megyei Civil In-
formációs Centrummal. 100 
adag ételt a békéscsabai 
hajléktalanszálló klienseinek 
vittek a Gyár utcába. 

A Békéscsabai Rendôrka-
pitányság Csorváson, Kon-
doroson, Újkígyóson és Do-
bozon is tartott ilyen rendez-
vényt, a fórumsorozat pedig 
a megyeszékhelyen zárult, 
ahol dr. Hajdú Antal kiemel-
te, a rendôrség széles kört 
igyekszik bevonni az egyez-
tetésekbe.  

Kiss Tibor, Békéscsaba al-
polgármestere elismeréssel 
szólt a kapitányság munká-
járól. Ehhez több felszólaló 
is csatlakozott, kiemelve azt, 
hogy a megyeszékhelyen 
érezhetô a rendôri jelenlét. 
A belvárosban lévô zárt ud-
varok azok a helyek, ahol 
napközben és éjszaka is 
gyakran gyûlnek össze fia-
talok, így jónak tartják, hogy 
a járôrök ezeket a helyeket is 
visszatérôen ellenôrzik.

Nagyobb üzletek, bevá-
sárlóközpontok vezetôi a par-
kolóikban, parkolóházaikban 
történô, személyi sérüléssel 
nem járó közlekedési balese-
tekre, míg a vasúttársaság 
képviselôje a MÁV-állomás 
épületében tartózkodó haj-
léktalanok helyzetére vonat-
kozó kérdést vetett fel. Ez 
utóbbival kapcsolatban dr. 
Kiss Gyula aljegyzô megje-
gyezte: a polgármesteri hi-
vatal folyamatosan szervez 
e témában megbeszélése-
ket, a közeljövôben pedig a 
közterület-felügyelôk, a MÁV 
és a rendôrség szakemberei 
egyeztetnek annak érdeké-
ben, hogy minél több fedél 
nélkül élô embert tudjanak 
szociális intézményekbe, 
szállókra irányítani. 

G. E.

Az államtitkári látogatás 
napján, december 13-án a 
megyeháza elôtt 100-120 fia-
tal gyûlt össze a felsôoktatá-
si keretszámok drasztikus 
csökkentése ellen tiltakozva. 
A zömében középiskolás di-
ákok dr. Hoffmann Rózsával 
szerettek volna találkozni, 
ezért bementek az épület-
be, ahol a politikus részt vett 
egy eseményen. A helyszín-
re érkezô rendôröknek szó-
ban jelentették be, hogy de-
monstrációt kívánnak tartani, 
s ehhez a törvények szerint 
joguk volt. Az államtitkárral 

nem tudtak találkozni, ezért a 
városháza elé vonultak, majd 
a rendôri figyelmeztetésnek 
eleget téve, feloszlatták az 
elôre be nem jelentett de-
monstrációt.

A december 14-ei közgyû-
lés szünetében Vantara Gyu-
la polgármester és Czégény 
Gyula tankerületi igazgató 
aláírta az intézmények át-
adásáról szóló szerzôdést. 
A város helyet biztosított a 
tudásházban, s eszközök-
kel, bútorokkal is támogatta 
a központ helyi szervezetét. 
Vantara Gyula összegzésként 
elmondta: bízik benne, hogy 
az oktatási rendszer átalakítá-
sának eredményeként elindul 
az a folyamat, mely piacképes 
tudással rendelkezô, jól kép-
zett szakembereket bocsát a 
munka világába.

Gajdács Emese

Az Európai Unió által finan-
szírozott EU élelmiszersegély-
programot a Mezôgazdasági 
és Vidékfejlesztési Hivatal 
(MVH) szervezi. Az országos 
program keretében EU-s for-
rásból elôállított élelmiszere-
ket az MVH a vele – nyertes 
pályázat alapján – szerzôdött 
segélyszervezetek, így a 
Gyermekélelmezési Alapít-
vány közremûködésével jut-
tatja el a magyarországi tele-
pülések részére. 

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata eb-
ben az évben is pályázott 
tartós élelmiszerekre. A pá-
lyázat eredményeként az 
Önkormányzat a Békéscsa-
bai Kistérségi Életfa Szo-
ciális Szolgáltató Központ 
közremûködésével decem-
berben közel 12 tonna tartós 
élelmiszerrel (kakaós ital, 
liszt, tészta, háztartási keksz, 
kristálycukor) tud segítséget 
nyújtani 1000 rászoruló bé-
késcsabai polgárnak. 
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Az elmúlt napokban több 
tájékoztatón is téma volt a 
téli idôjárásra való felké-
szülés. A hivatásos szerve-
zetek képviselôi és a civil 
önkéntesek egyaránt arról 
számoltak be: készen áll-
nak a bevetésre.

A rendôrség, a katasztró-
favédelem, a közútkezelô, a 
népegészségügy és a civil 
szervezetek a tûzoltóságon 
adtak tájékoztatást. Tóth Ti-
bor megyei katasztrófavé-
delmi igazgató elmondta: 
a lehetô legoptimálisabb 
életfeltételeket igyekeznek 
biztosítani télen. A megyei 
ügyelet folyamatosan kapja 
az idôjárási elôrejelzést, a 
társszervezetekkel folyama-
tosan tartják a kapcsolatot.

Békés megye rendôrfôka-
pitánya, dr. Polyák Zsolt ki-
emelte: a rendôrség is meg-
tette a téli felkészüléshez 
szükséges intézkedéseket.
Ugyanakkor arra kérte a 
közlekedôket, hogy csak 
megfelelôen felszerelt jármû-
vel induljanak el otthonaikból, 
vezetési stílusukban pedig 
alkalmazkodjanak a megvál-
tozott útviszonyokhoz.

Virág Mihály, a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. Békés 
Megyei Igazgatóságának 
vezetôje beszámolt arról, 
hogy a közútkezelô eszkö-

zei november óta téli üzem-
módban dolgoznak. Hang-
súlyozta, feladatuk az utak 
járhatóságának biztosítása. 
Huszonegy sószórásra és 
hóekézésre alkalmas gé-
pük további jármûvekkel 
egészíthetô ki intenzív csa-
padék, lefagyás esetén.

Dr. Sárosi Tamás megyei 
tisztifôorvos-helyettes ki-
emelte, hogy a kormányhi-
vatal népegészségügyi szak-
igazgatási szerve fokozott 
figyelemmel fordul a váran-
dós nôk és a krónikus bete-
gek felé. Adatbázisuk friss, 
így rendkívüli téli idôben is 
valamennyi állampolgár szá-
mára elérhetôvé teszik az 
egészségügyi szolgáltatást.

A tájékoztatón a civil szer-
vezetek képviselôi is jelen 

voltak, hiszen önkénteseik 
részt vállalnak a munkában, 
ha azt az idôjárás megköve-
teli. Végezetül Haskó György, 
a Körös Mentôcsoport pa-
rancsnoka elmondta, baj 
esetén a szervezet tagjai 
speciális eszközökkel és 
szakértelemmel végzik a 
kutatást, mentést. Negy-
vennyolc önkéntesük gon-
doskodik arról, hogy elzárt 
település megyénkben ne 
maradjon. A megyei védel-
mi bizottság felkészülésérôl 
Erdôs Norbert kormánymeg-
bízott tájékoztatta a sajtót, 
kiemelte, hogy elkészültek 
az intézkedési tervek, fel-
mérték, milyen készletek 
állnak rendelkezésre a véde-
kezéshez.

Gajdács Emese

Felkészülten várták a havazást
Közös tájékoztatót tartottak a hivatalos szervek

A lehetô legoptimálisabb feltételeket igyekeznek biztosítani

A konzultáció célja a biztonságérzet növelése

Hoffmann Rózsa

Véget ér az év, melynek 
utolsó napja a szerencsé-
sebbek számára a felhôtlen 
szórakozás ideje. Hol tölti 
a szilvesztert? – errôl kér-
deztük olvasónkat. 

Polgár 
Nikolett –  
tanuló:

– A fôváros-
ba megyek 
bulizni a ba-
rátaimmal, és ami szerencse: 
itthon nem lesz sértôdés, 
ugyanis mindenki „fölmegy”.

Medgyesi 
Pál –
régész-
muzeológus:

– Otthon a
barátokkal –
öregesen, forralt bort kor-
tyolgatva, finom jazz-muzsi-
kát hallgatva összegezzük 
az óévet, persze a tévét 
mellôzzük.

Kara 
Tünde – 
színmûvész: 

– Egyelôre 
f o g a l m a m 
sincs, de én 
alapvetôen a spontán bu-
lik híve vagyok, mert szinte 
mindig azok sikerülnek a 
legjobban, és épp ezért nem 
is tervezek elôre.   

Olvasóink
szerint

Fórum
a bûnmegelôzésért

A lakosság biztonságérzetének javítása volt a fô célja 
annak a fórumsorozatnak, melynek keretében az elmúlt hó-
napokban a rendôrkapitányságok vezetôi önkormányzati 
és intézményvezetôkkel, civil szervezetek képviselôivel, 
illetve a gazdasági élet szereplôivel találkoztak.

Az államhoz kerülnek
az iskolák

Ételt osztott az Egyensúly Ünnepi 
ebédosztás 

Ezren kapnak 
segítséget

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

Karácsonyi ingyenes étel-
osztást tervez Frankó Attila. 
December 23-án 13 órától vár-
ják a rászorulókat, a hajlékta-
lanokat, a nagycsaládosokat 
az ingyenes ebédosztásra a 
postával szemben, a Frankó 
Produkciós Iroda elôtt. Az 
ünnepi menüben babgulyás 
szerepel, ám a közelgô ünne-
pekre való tekintettel szalon-
cukor, narancs, alma is lesz 
a csomagokban. Mint azt 
Frankó Attilától megtudtuk, 
mintegy ötszáz adag ebédet 
osztanak ki ezen a napon. 

V. A.

→ Folytatás az 1. oldalról



Mint arról lapunk koráb-
ban is beszámolt, a közgyûlés 
(ugyancsak a törvényi köte-
lezettségének eleget téve) 
májusban tárgyalta s fogad-
ta el az új rendeletet. Ennek 
pontjai között szerepel egye-
bek mellett a macskák, ga-
lambok közterületen történô 
etetésének megtiltása, az 
utcai szeszesital-fogyasztás 
tiltása,  illetve az, hogy ku-
tyát temetôk területére be-
vinni tilos.

Az Alkotmánybírósághoz 
számos rendelkezés alkot- 
mányosságát megkérdôje- 
lezô beadvány érkezett, s 
erre tekintettel a taláros tes- 
tület a jogszabály alaptör- 
vény-ellenességének utó-
lagos vizsgálatára irányuló 
eljárást folytatott le. Ennek 
eredményeképpen novem- 
ber 12-én határozatban álla-
pították meg, hogy több, vizs-
gált pont is alkotmányellenes, 
ezért azokat megsemmisítet-

ték. Ennek következménye, 
hogy az e tárgykörben hozott 
helyi rendeletek is hatályukat 
vesztették november 15-én.

Dr. Szvercsák Szilvia jegy- 
zô a közgyûlésen kérdésre 
válaszolva elmondta, a május 
óta eltelt idôszakban a város 3 
és fél millió forintos bevételhez 
jutott a rendeletet megszegôk 
által kifizetett bírságokból. 
Az Alkotmánybíróság által 
kifogásolt jogszabályt elô- 
reláthatóan újra napirendre 
tûzi majd az Országgyûlés, 
várhatóan jövô év második 
felében, s ezt követôen helyi 
szinten is újragondolhatják a 
rendeletalkotást.

Takács Péter a közgyûlésen 
felvetette, hogy oktatási in-
tézményeink a város fenntar-
tásában eddig jól mûködtek, 
megkérdezte, mi a garancia 
arra, hogy ez az új konstruk-
cióban is így lesz. Kiss Tibor 
oktatásért felelôs alpolgár-
mester megjegyezte, hogy a 
jó intézményrendszerhez kel-
lettek az intézményvezetôk, 
a szakbizottság és a város 
oktatási szakemberei. Mint 
mondta, biztosíték a továb-
bi jó mûködésre például az, 
hogy az intézményvezetôk, 
szakemberek, a város ezután 
is odafigyel a közoktatásra, 
együttmûködik az új struktú-
ra résztvevôivel.  

Vantara Gyula polgármes- 
ter hozzátette: a város veze-
tését az vezérli, hogy a meg-
újuló oktatási rendszerben a 
gyerekeket, szülôket, peda-
gógusokat semmilyen hát-
rány ne érje. 

Január elsejétôl állami 
fenntartású, de önkormány-
zati mûködtetésû lesz a 
Petôfi Utcai Általános Iskola, 
a Kazinczy Ferenc Általá-
nos Iskola, az Erzsébethelyi 
Általános Iskola, a Jankay 
Tibor Két Tanítási Nyelvû Ál-
talános Iskola, a Lencsési 
Általános Iskola és Alapfokú 
Mûvészetoktatási Intézmény, 
a Belvárosi Általános Iskola 
és Gimnázium, valamint az 

Andrássy Gyula Gimnázium 
és Kollégium. A Szent Lász-
ló Utcai Általános Iskola és 
Óvoda, valamint a Gerlai Ál-
talános Mûvelôdési Központ 
iskolája szintén állami fenn-
tartásba kerül, míg a hozzá-
juk tartozó óvodák a városnál 
maradnak. 

Nemcsak állami fenntar-
tású, de állami mûködtetésû 
is lesz a Széchenyi szakkö-
zépiskola, a Kemény Gábor 
szakközépiskola, a Szent-
Györgyi, Vásárhelyi Pál Szak-
középiskola, a Gépészeti, 
BéKSZI, a Bartók, valamint 
az Esély pedagógiai köz-
pont, speciális szakiskola,  
nevelési tanácsadó. Az em-
lített iskolák, középiskolák a 
Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központba történô be-
olvadással kerülnek állami 
fenntartásba. 
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Az intézményvezetôk, a szakemberek és a város ezután is odafigyel az oktatásra

Az ellenzék arról érdeklôdött, konkrétan hogyan 
mûködik majd jövôre az intézményellátó centrum

Intézményellátó centrum
Átveszik a technikai dolgozókat

Oktatási intézményrendszer
A város azon van, hogy senkit se érjen hátrány

Békéscsaba általános és középiskolái januártól állami 
fenntartásba kerülnek. A mûködtetés azonban az általános 
iskolák esetében a városnál marad, a középiskolák eseté-
ben – a gimnáziumok  kivételével – az is állami feladat lesz. 

Míg a szakképzô isko- 
láknál az intézmények mû- 
ködtetésérôl az állam, illetve a 
Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ gondoskodik 
majd, az általános iskolák, 
gimnáziumok és gimnáziu-
mi kollégiumok esetében a 
mûködtetési feladatok ellátá-
sára Békéscsabai Intézmény-
ellátó Centrumot hoz létre a 
város. A centrumhoz január-
tól mintegy 170 technikai dol-
gozó kerül át.  

A közgyûlésen Hrabovszki 
György, Takács Péter és Sza- 
bóné Kocziha Tünde arról 
érdeklôdött, technikailag ho- 
gyan oldják ezt meg. Tarné 
Stúber Éva, a hivatal pénzügyi 
osztályának vezetôje elmond-

ta, hogy zökkenômentes 
legyen a feladatellátás, az 
intézményeknek már le kel-
lett jelenteniük a Magyar 
Államkincstárhoz, hogy kik 
azok a pedagógusok, akik 
a Klebelsberg központon 
keresztül és kik azok a dol-
gozók, akik az intézményel-
látóhoz tartozva kapják meg 
a fizetésüket. A centrum 
minden technikai dolgozót 
átvesz, február végéig sen-
kinek sem fog megszûnni a 
munkaviszonya, és költözés 
sem várható, tehát az elsô 
két hónapban mindenki ott 
látja el a feladatait, oda megy 
dolgozni, ahová eddig is járt. 
Az új intézmény felállítása 
márciustól történhet meg.  

Békéscsaba
kultúrájáért

Temetkezés: 
új vezetô

Kölcsön 
a mûködésre

Csabagyöngye
vendéglátója

A közgyûlés zárt ülésen 
döntött arról, hogy a Békés-
csaba Kultúrájáért kitüntetést 
Pintér Tibornak adományoz-
za. A Csaba Nemzetiségi 
Néptáncegyüttes vezetôje az 
elismerést a népmûvészet, 
a néptánc és a népi kultúra 
megôrzéséért, annak nemze-
dékek közötti átörökítéséért 
végzett szakmai tevékenysé-
géért kapja. Pintér Tibor az 
együttest negyedszázada, 
társaival együtt, a nemzeti-
ségi kultúra megôrzése ér-
dekében alapította azzal a 
reménnyel, hogy ezt ország-
világ elôtt megmutathatják, s 
teszik ezt azóta is sikeresen.

Hosszas vita elôzte meg 
azt a döntést, miszerint a jövô 
évtôl Hricsovinyi Tamás lesz 
a Békés Megyei Temetkezé-
si Kft. ügyvezetôje. Ellenzéki 
képviselôk (amellett, hogy 
nem vitatták a jelölt alkal-
masságát) azt kifogásolták, 
hogy pályázat nélkül, egy volt 
fideszes képviselôt javasolnak 
erre a posztra. Mint ismert, 
idén májusban a törzsházkon- 
szern keretében a vagyonke- 
zelô zrt.-hez került a temet-
kezési cég. Kozma János ve-
zérigazgató a közgyûlésen 
megerôsítette: a jelölt felké-
szült és rátermett a feladatra, 
amit már bizonyított is.

Három és fél millió forint 
(ennyi a városra jutó hitel ne-
gyedéves törlesztô részlete) 
kamatmentes, tagi kölcsönt 
biztosít az önkormányzat a 
Csaba Belvárosi Parkolóház 
Kft. számára. Ennek oka, 
hogy az induló vállalkozás-
nak szüksége van bizonyos 
felfutási idôre, mire a bevéte-
lek fedezni tudják a felmerülô 
költségeket. A lakosság szo-
kásainak, illetve a parkolási 
rendnek a megváltozásához, 
átalakulásához bizonyos idô- 
nek el kell telnie. A kft. a köl-
csön visszafizetését 2015. de-
cember 31-éig vállalta.

Januártól a Gyermekélel- 
mezési Intézmény mûködte- 
tésébe kerül a Csabagyöngye 
Kulturális Központ területén 
mûködô vendéglátóegység. 
Mint azt Vantara Gyula pol-
gármester a közgyûlésen el-
mondta, az intézménynek tíz- 
ezres kapacitása van, most 
azonban csak nyolcezer-öt-
száz adag ételt rendelnek 
tôlük. Maradék kapacitásá-
val azonban vállalkozhat is a 
cég. 

Egyelôre nem tilos 
a madarak etetése

Nônek a szolgáltatási díjak

Az Alkotmánybíróság döntésének következményeként 
hatályon kívül helyezte a közgyûlés a tiltott, közösség-
ellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendeletet 
városunkban.

Békéscsaba önkormányzata az intézmények mûköd- 
tetési feladatait januártól az általános iskolák, a gimná-
ziumok és a gimnáziumi kollégiumok esetében látja el, 
mégpedig – a decemberi közgyûlés döntésének értelmé-
ben – a január elsejével létrejövô Békéscsabai Intézmény-
ellátó Centrum keretében. A centrum vezetésével Vargáné 
Csoszor Ágnest bízta meg a képviselô-testület. 

Az oldalt írta és szerkesztette: Gajdács Emese és Mikóczy Erika

A közgyûlés több szolgál-
tatás térítési díjának változá-
sáról döntött decemberi ülé-
sén. Ennek alapját jellemzôen 
a Központi Statisztikai Hivatal 
által közölt fogyasztói árindex 
adta, amely szerint az infláció   
6,6 százalék. 

A kéményseprô-ipari szol-
gáltatásokról szóló törvény 
értelmében a kéményseprô-
ipari közszolgáltatás bizto-
sítása januártól a megyék 
egész területén a megyei jogú 
városok, Békés megyében 
Békéscsaba feladata; ame-
lyet itt – az önkormányzattal 
kötött szerzôdés alapján – a 
Békés Megyei Tüzeléstech-
nikai Kft. lát el. A közgyûlés 
döntésének értelmében en-

nek a szolgáltatásnak a díja 
az inflációnál kisebb mérték-
ben nô. Dr. Ferenczi Attila a 
közgyûlésen kiemelte, hogy 
a nálunk megállapított díjak 
egyébként a felét sem érik el 
annak, amennyit ki lehetne 
szabni a kéményseprésért. 

A temetkezési szolgálta-
tásokért átlag öt százalékkal 
kell majd többet fizetnünk 
jövôre. A közterület-használat 
díja januártól az infláció mér-
tékével lesz magasabb, a hul-
ladékszállításnál szintén ilyen 
mértékû emelkedés várható, 
viszont ahol kevesebb hul-
ladék keletkezik, nyolcvan- 
literes kuka igényelhetô (errôl 
lapunk 5. oldalán olvashat-
nak bôvebben).



Vidó György pedagógus 
méltatta a kerekes székes 
amatôr fotós munkásságát, 
alkotásait. Képeit szemlélve 
a nézôben felelevenednek 
Szlovákia gyönyörû tájai, 
hegyei, a Tátra csúcsai, a 
táj magával ragadó termé-
szetes szépsége. A szüle-
tése óta mozgáskorlátozott 
Faluhelyi Balázsnak tavaly 
decemberben a Szlovák Kul-
túra Házában volt kiállítása. 

Elôször azért ragadott gépet, 
hogy megmutassa sorstár-
sainak a világot „kicsit más 
szemszögbôl”, majd elural-
kodott rajta az elôször csak 
hobbinak indult fényképezés. 
Most a Szlovákiát bemutató 
természetfotóit láthattuk az 
iskolában. A tárlatmegnyitón 
az iskola zenekara mûködött 
közre Ocsovszki Ildikó veze-
tésével.

Vándor Andrea

A nyugdíjasklubok, egye-
sületek bemutatása, veze-
tôiknek, tagjaiknak vélemé-
nye mellett ebben az évben 
tolmácsoltuk önöknek Végh 
Lászlóné, Kovács Mihályné, 
Ancsinné Laurinyecz Kata-
lin, Fülöp László, Gécs Béla, 
Sicz György, Medovarszki 
János, Kocziszky János és 
Zelenyánszki András véle-
ményét arról, hogyan lehet 
megôrizni kíváncsiságunkat, 
érdeklôdésünket, aktivitá-
sunkat a hetvenes, nyolcva-
nas éveinkben is. 

Közülük többen elmond-
ták, hogy akkor is kimozdul-
nak, ha itt-ott fáj vagy eset-
leg nehezükre esik elindulni, 
mert tudják, hogy várják ôket 
a klubtagok, számítanak 
rájuk a gyerekek, unokák, 

ismerôsök. A velük való be-
szélgetés közben el is feled-
keznek fájdalmaikról, bána-
tukról, és egyszerûen csak 
jól érzik magukat. Szinte 
mindegyikük szerint kell egy 
nyugodt családi háttér. Be-
széltek a gének szerepérôl, 
a mértékletességrôl, és arról 
is, hogy fontos megôrizni hu-
morunkat, amibe csak lehet, 
próbáljunk egy kis vidámsá-
got csempészni. S mert az 
emberi élet lényege a tevé-
kenykedés fizikai és szellemi 
szinten is, minél többet kell 
mozogni, dolgozni a szabad 
levegôn, de olvasásra és a 
számunkra örömet, kihívást 
jelentô szellemi munkára is 
érdemes idôt fordítani. Volt, 
aki úgy fogalmazott, hogy 
amíg él az ember, addig dol-

gozik, illetve addig él az em-
ber, amíg  dolgozik. 

A megkérdezettek nem 
igazán foglalkoznak az évek 
számával, kedvükhöz, ere-
jükhöz, fizikai korlátaikhoz 
mérten folytatják azokat a 
tevékenységeket, amelyeket 
szeretnek. Ki könyvet ír, ki 
kertészkedik, ki a régi érté-
keket próbálja egy új keret-
ben hangsúlyossá tenni, ki 
programokat szervez, vagy 
jobbnál jobb süteményekkel 
örvendezteti meg a környe-
zetét. Mint mondják, az évek 
elôrehaladtával nem múlik 
el az alkotási vágy, mindig 
lehet, mindig érdemes vala-
mi újat tanulni, valami olyat, 
amiben örömünket leljük. 

Lassan az aktív nyugdíja-
sok európai évének végére 
érünk, a jövô év a polgárok 
európai éve lesz. Idôsebb 
szeretteink, ismerôseink vi-
szont szerencsére továbbra 
is itt vannak mellettünk, kö-
rülöttünk. Jó érzés találkoz-
ni, beszélgetni velük, ellesni, 
megtanulni tôlük, amit lehet. 

Mikóczy Erika

A városi bál Békéscsabán 
a báli szezon legelegánsabb 
és egyben legsikeresebb 
rendezvénye. 2013. január 
12-én, szombaton ismét meg-
rendezik ezt a jeles társasági 
eseményt. A hagyományokat 
folytatva, a bálon összegyûlt 
bevételbôl most a Vakok és 
Gyengénlátók Békés Megyei 
Egyesületének szeretne se-
gítséget nyújtani a város. 
Helyszíne: Békéscsabai Jó-
kai Színház Vigadója

Idôpontja: 2013. január 12., 
szombat 19 óra
A belépôjegy ára: 10 000 Ft

Ha személyesen nem 
tudnak részt venni rendez-
vényünkön, támogatói jegy 
vásárlásával vagy bármilyen 
tombolatárgy, illetve termék 
felajánlásával segíthetnek. 

A bállal kapcsolatos to-
vábbi információt a 20/397-
8570-es telefonszámon kér-
hetnek Cziczeriné Ráduly 
Éva marketingreferenstôl.
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December 20-án, csütör-
tökön 17 órakor a Trefort 
Ágoston Fiúkórus karácso-
nyi hangversenye az evan-
gélikus kistemplomban
December 22-én, szomba-
ton 14 órától karácsonyi 
„készülôdô” –  gyertyatartó, 
karácsonyfadísz, gyertyaké-
szítés és karácsonyi aján-
dékkészítés a Munkácsy Mi-
hály Múzeumban
December 23-án Karácsony
Kupa Telepkerékpáros Ver-
seny Pósteleken
December 30-án, vasárnap 
17 órától Kárpátia-, Lord-, 
Ossian-, Millennium-koncert 
a városi sportcsarnokban
Január 12-én városi polgá-
ri bál a Jókai Színház Viga-
dójában
Január 12-én 13.40-tôl Ma-
gyar Nemzeti Cyclo Cross 
bajnokság Pósteleken
Január 9-éig Magyar királyok 
panoptikuma kiállítás a Mun-
kácsy Mihály Múzeumban
Február 19-éig Kovács Mar-
git mûhelyében címû kiállítás 
a Munkácsy múzeumban
Január 15-éig 25 éves a 
FAMME kiállítás a Jankay 
Gyûjtemény és Kortárs Ga-
lériában 

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!

Áldott karácsonyt
és sikerekben gazdag új esztendôt kíván a
Csabagyöngye Kulturális Központ,

amely 2013. január 23-ától
szeretettel várja minden kedves látogatóját!

www.csabagyongye.com
www.facebook.com/CsabagyongyeKulturalisKozpont

www.twitter.com/CsakCSAKK

Kövessék híreinket a YouTube-on
és a Google+-on is!

Balázs kicsit más szemszögbôl látja a világot

A hosszú, tevékeny élet titka
Bölcsességek aktív csabai nyugdíjasoktól

Ez az esztendô az aktív idôsek és a nemzedékek 
közötti szolidaritás európai éve volt. Ennek apropóján 
indult sorozatunkban nyugdíjasklubokat, közössége-
ket, olyan embereket mutattunk be, akik a hetvenedik, 
nyolcvanadik életévükön túl is aktívan élik mindennap-
jaikat. A hosszú, tevékeny élet biztos receptjét ugyan 
nem tudjuk átnyújtani olvasóinknak, de a megkérdezet-
tek bölcsességének summázatát igen.

Faluhelyi Balázs amatôr fotós alkotásaiból rendeztek 
tárlatot a Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda 
és Kollégium aulájában. Pecsenya Edit, az iskola igaz-
gatója az intézmény hagyományos szlovák hete alkal-
mából köszöntötte a szülôket, pedagógusokat, gyere-
ket és az érdeklôdô közönséget.

Érdemes ellesni, megtanulni tôlük, amit csak lehet

Városi Polgári Bál 
Békéscsabán

Faluhelyi Balázs képei 
Szlovákiáról

Köszöntjük a 90 éveseket!

Boros Sándorné Milyó Andrásné

A fotópályázat nyertesei
Több mint százhúsz fotó 

érkezett be a Békéscsaba 
önkormányzata által meg-
hirdetett „Békéscsaba, aho-
gyan én látom” fotópályá-
zatra, amelyre november 
30-áig lehetett képeket be-
küldeni. 

A szakmai zsûri decem-
ber 12-én meghozta dönté-
sét, amely a következô: 1. 
Bontovics Ilona – Zúzmarás 
a Körös; 2. Varga Alexand-
ra – Az ifjúsági ház este; 3. 
Beliczay Róbert – Érkezés. 

Különdíj: Zentai Péter – 
Csabagyöngye. 

Mivel több visszajelzés 
érkezett azzal kapcsolatban, 
hogy a fotópályázat bekül-
dési határideje félreérthetô 
volt, ezért a novenber 30-án 
déltôl éjfélig beérkezô képe-
ket egy külön kategóriában 
bocsátották szavazásra. A 
szavazáson a legeredmé-
nyesebb két kép beküldôje 
tárgyjutalomban részesült: 
Kiss Norbert – Békéscsaba 
(sz)épül; Antal Kitti – Felhôk 
harca. A fotók a www.
bekescsaba.hu honlapon 
tekinthetôk meg, és a www.
csabaimerleg.hu honlapon 
is látható róluk válogatás.



Minderre a hulladékgaz-
dálkodási törvény módosí- 
tása adott lehetôséget. Bé-
késcsabán 120 literben álla- 
pították meg az átlagos hul- 
ladékmennyiséget, ám a 
közgyûlés döntésének kö- 
szönhetôen, jövô év januárjá-
tól,  bizonyos feltételek meg-
léte esetén 80 literes kuka is 
igényelhetô.

Mint azt Csiaki Tamástól, 
a városüzemeltetési osztály 
vezetôjétôl megtudtuk, az 
új megállapodást a szolgál-
tatóval, a Tappe Kft.-vel kell 
megkötni. Ehhez néhány fel-
tételnek eleget kell tenni. Az 
ügyfélnek nem lehet tarto-
zása a szolgáltató felé, saját 
költségén be kell szereznie a 

kisebb edényt, amit zárt tá-
rolóban, illetve az ingatlanon 
belül kell elhelyeznie.

Feltételezhetô, hogy a ki-
sebb létszámú, kisebb „fo-
gyasztású” családok „ter-
melnek” kevesebb szemetet. 
Ezért a 80 literes kuka igény-
lésekor vízdíjszámlával kell 
igazolni, hogy az adott ingat-
lanban a havi fogyasztás a 4 
köbmétert nem haladja meg.

Csiaki Tamás emlékezte-
tett: arra is van lehetôség, 
hogy a nem lakott ingatlanok-
nál szüneteltessék a szemét-
szállítási díjat. Ehhez ugyan-
csak közüzemi számlával 
kell igazolni, hogy az adott 
helyen nincs fogyasztás.

Gajdács Emese

Ünnepélyes keretek kö-
zött avatták fel december 
7-én a Csaba Belvárosi 
Parkolóházat. A több mint 
kétszáz autó befogadására 
kész létesítmény a Szent 
István tér lezárása óra fo-
gadja a közlekedôket.

Vantara Gyula polgármes-
ter beszéde elején egy 1937-
ben megjelent, Gyere Békés-
csabára! címû kiadványból 
idézett, melyben városunkat 
már úgy írja le a szerzô, mint 
virágzó települést, ahol a 
fejlôdés üteme jó iramú. 

– Békéscsaba ma is len-
dületesen fejlôdô város, hi-
szen most zajlik a belváros- 
rehabilitáció, melynek fontos 
mérföldköve a Csaba Bel-
városi Parkolóház átadása 
– hallhattuk a városvezetôtôl, 
aki adatokkal is ellátta a 
jelenlévôket. Mint megtud-
tuk, az összesen 500 millió 
forintos beruházáshoz 250 
millió forintos támogatás ér-
kezett. A munkálatok 2011 
szeptemberében kezdôdtek, 
jelenleg 9 ezer négyzetméter 
a hasznos alapterület, s 205 
férôhely áll rendelkezésre. 
Az építkezésen dolgozó 33 
alvállalkozóból 30 békéscsa-
bai vagy Békés megyei volt. 

– Az újév elején átadjuk a 
közönségnek a Csabagyön-
gye Kulturális Központot, vé-

gül a megújult Szent István 
teret, így lesz teljes a „megye 
szíve” – zárta gondolatait 
Vantara Gyula.

Viczián László, a Csaba 
Belvárosi Patkolóház Kft. 
ügyvezetôje így fogalma-
zott: – Hosszú, nehéz, de 
örömteli út vezetett el idá-
ig. 2008 ôszén jelent meg 
az az újságcikk, melyben 
a csabai városvezetés kö-
zös gondolkodásra hív-
ta a helyi vállalkozásokat. 
Erre jelentkezett az Élésker 
és az Univerzál, s mivel a 
magánbefektetôi szándékok 
találkoztak az önkormányzat 
elképzeléseivel, lehetôség 
nyílt az együttmûködésre. A 
kft. ügyvezetôje arra is em-

lékeztetett, hogy a parkoló-
ház díjai olcsóbbak az utcai 
parkolásnál. Itt kényelmesen 
parkolhatnak az autósok, 
az idôjárás viszontagságait 
sem kell elviselni, s éjszakai 
garázsbérletet is igénybe 
vehetnek. Emellett „száraz 
lábbal” juthatnak át a szom-
szédos áruházba, s az ott 
mûködô üzletek vásárlóiknak 
a parkolás díját is olcsóbbá 
teszik. Viczián László felhívta 
a figyelmet a társadalmi sze-
repvállalásra is, mint mond-
ta, aki a parkolóházat igény-
be veszi, hozzájárul ahhoz, 
hogy Békéscsaba belvárosa 
élhetôbb, szebb legyen, ne 
pedig jármûvekkel túlzsúfolt.

Gajdács Emese

Jelenleg hazánkban hét 
városban van lehetôség ilyen 
virtuális séták megtételére, 
mivel Békéscsaba a közel-
múltban sikeres volt a Pocket 
Guide fejlesztô cég által kiírt 
pályázaton, 2013-ban már itt 
is használhatjuk mobilkészü-
lékeinket „idegenvezetésre”. 
Jó hír, hogy a T-Mobile ügyfe-
lei ajándékba kapják egy ál-
taluk választott város útikala-
uzát, a Samsung pedig az ezt 
követôen Magyarországon 
forgalomba kerülô androidos 
okostelefonokra gyárilag 
telepíti az alkalmazást, ami 
egyébként az internetrôl is 
letölthetô. 

Csabán egyelôre egy bel- 
városi sétát tehet majd a kor- 
szerû technikát használó 
utazó. A város jelképének is 
számító evangélikus kistemp-
lomtól indulunk, megnézzük 
a Csabagyöngye Kulturális 
Központot, a múzeumot, az 
Élôvíz-csatornát, a szoborsé-
tányt és a ligetet is. A vállal-
kozó kedvû turisták néhány 
eurós díjért vehetik igénybe 
a szolgáltatást, de a város 
tervei között szerepel, hogy 
a turisztikai szezonban bizo-
nyos számú letöltést ingyen 
hozzáférhetôvé tesznek a 
hozzánk látogatók számára.

Gajdács E.

December elsejétôl a par-
kolási övezet kibôvült. Hogy 
mindenki hozzászokjon az 
új helyzethez, az üzemeltetô 
Békéscsaba Vagyonkezelô 
Zrt. kéthetes türelmi idôt 
adott, december 17-éig az új 
helyeken nem bírságoltak, 
de most már nincs mentség 
azoknak, akik nem vettek je-
gyet, bérletet vagy nem vál-
tották ki kártyájukat. 

Aki lakóhellyel rendelke-
zik a fizetô övezeten belül, 
annak az elsô saját tulajdo-
nú személygépjármûve után 
850, a második és további 
gépjármûvei után 2900 forint 
éves díjat kell fizetnie azért, 
hogy az övezeten belül díj-
mentesen parkolhasson. Az 
erre jogosító kártyát ez év 
december 31-éig szemé-
lyesen az okmányirodán, a 
parkolási ügyfélszolgálatnál, 
a Szabadság tér 11–17. szám 

alatt lehet igényelni, 2013. 
január 2-ától viszont már a 
vagyonkezelô parkolási üz-
letágának ügyfélszolgálatá-
nál, az Irányi utca 4–6. szám 
alatt, a Belvárosi Parkolóház 
bejáratával pontosan szem-
ben. A most megváltott kár-
tya jövô év végéig érvényes.  

December 1-jétôl egyéb-
ként a kiemelt övezetben – a 
Hunyadi tér, Szabadság tér, 
Irányi utca, Munkácsy utca, 
Posta köz által határolt terü-
leten – óránként 220 forint, 
az azon kívül esô, normál 
övezetben 190 forint a díj, és 
érvényben van a mobil fize-
tés is. A Belvárosi Parkoló-
ház decemberben akcióval 
várja az autósokat, ott 120 
forintért parkolhatunk órán-
ként, hétvégeken és ünnep-
napokon pedig díjmentes a 
parkolás decemberben. 

Mikóczy Erika
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Csökkenhet a szemétdíj
Nyolcvanliteres kuka is 

igényelhetô

Ha kevesebb a szemét, kisebb kuka is elég A Penza-lakótelepen, a fürdô mellett is fizetni kell

Kényelmet és alacsonyabb díjakat ígér az üzemeltetô

Városnézés okostelefonnal
Az alkalmazás az internetrôl 

is letölthetô
Az okostelefonok tulajdonosai jövôre már idegenveze- 

tô nélkül, virtuális városnézést is tehetnek Békéscsa-
bán. Nem kell alkalmazkodni senkihez, önállóan, saját 
ütemükben haladva, az útirányt pontosan megtudva 
juthatnak el a különbözô látnivalókhoz. Frissen szerzett 
élményeiket rögzíthetik, illetve azonnal megoszthatják 
barátaikkal akár a közösségi oldalakon is.

A lakossági igényeknek megfelelve, januártól kisebb 
ûrtartalmú hulladékgyûjtôket is igényelhetnek a csaba-
iak. Ezáltal olcsóbb lehet a szemétdíj is azoknál a ház-
tartásoknál, melyek kevesebb hulladékot „termelnek”.

Kibôvült a parkolási övezet
Az ott élôk kártya ellenében 
díjmentesen parkolhatnak

Átadták a belvárosi 
parkolóházat

A SANSZ áldozatsegítô 
együttmûködés és szolgá-
latfejlesztés Békés megyé-
ben elnevezésû pályázat 
ezúttal egy kerekasztal- 
fórummal folytatódott. A 
tapasztalatcserére épülô 
békési rendezvényen vé- 
dônôk, tanya- és falu-
gondnokok, valamint csa- 
ládsegítô munkatársak is 
részt vettek.

A 100 százalékos uni-
ós forrásból megvalósuló, 
89 millió forintos pályázat 
számos rendezvényt foglal 
magában, szakemberek-
nek, szülôknek, diákoknak 
egyaránt. A kétéves pro-
jekt, amely több szerve-
zet együttmûködésében 
valósul meg, szeptember-
ben indult.

Szilágyiné dr. Szász Zsu-
zsanna, a Békés Megyei 
Kormányhivatal Igazság-
ügyi Szolgálatának igaz-
gatója elmondta, hogy a 
SANSZ elnevezésû prog-
ram három konzorciumi tag 
döntése alapján jött létre. A 
Kistérségi Életfa Szociális 
Szolgáltató Központ, a Bé-
kés Megyei Kormányhiva-
tal Igazságügyi Szolgála-
ta, valamint a Közigazgatási 
és az Igazságügyi Hivatal 
konzorciumban hozta lét-
re a pályázati programot. 

Ezentúl együttmûködô part-
nerük jó pár van, a teljesség 
igénye nélkül a rendôrség 
és a Békés Megyei Áldozat-
védelmi és Bûnmegelôzési 
Közhasznú Egyesületet 
emelik ki elsôsorban.

A projekt Békésen, a 
családsegítô szolgálat épü-
letében folytatódott. A meg-
hívottak ezen az alkalmon 
megismerkedhettek a Bé-
kés Megyei Kormányhivatal 
Igazságügyi Szolgálatával. 
Szilágyiné dr. Szász Zsu-
zsanna szerint az áldozat-
segítés kiemelt figyelmet 
kap. 

– Én azt gondolom, hogy 
az Igazságügyi Szolgálat 
nagyon fontos és az em-
bereknek nagyon fontos 
segítô munkát végez. Ki 
tudom itt emelni azt, hogy 
a szociálisan hátrányos 
helyzetû állampolgárok jogi 
segítséghez jutását tudjuk 
megkönnyíteni, ügyvédet, 
a per során pártfogó ügy-
védet tudunk biztosítani – 
mondta az igazgatónô.

A fórumon dr. Tóth And-
rea osztályvezetô tartott 
elôadást, melyben az ál- 
dozatsegítô szolgáltatások- 
ról esett szó. Kiemelte, hogy 
az egyes helyzetekben mi-
lyen segítséget adhatnak a 
szakemberek. Ezt követôen 
lehetôség nyílt az áldozat-
segítés kapcsán szerzett 
tapasztalatok megosztá-
sára. Ez a program most 
a szakma különbözô terü-
letein dolgozóknak szólt, 
a közeljövôben több olyan 
rendezvényt tartanak, 
amely a fiatal korosztálynak 
szól, ezzel az ô figyelmüket 
is felhívják a rájuk leselkedô 
veszélyekre.

SANSZ – az áldozatoknak
Kerekasztal-fórummal folytatódott 
a program



A Car Rentals UK felméré-
se szerint a nôk – legalábbis 
statisztikailag – ügyesebb 
sofôrök, mint a férfiak. A ku-
tatásból az is kiderült, hogy 
65 éves kor felett a férfiak 
hatvan százalékának volt 
már balesete, míg a nôk ese-
tében ez az arány harminc 
százalék. 

Valló Ágnes stresszszak- 
értô szerint a férfiak jobban 
tájékozódnak, gyorsabbak 
a reflexeik, és így minden 
bizonnyal hamarabb érnek 
célba. – A nôk viszont biz-
tonságosabban vezetnek. 
Nemcsak kevesebb balesetet 
okoznak, de tágabb perifériás 
látásuk révén számos olyan 
balesetet is el tudnak kerülni, 
amelyben a másik autó lenne 
a hibás. Az viszont kétségte-
len, hogy gyakrabban elté-
vednek, és sokkal nehezeb-
ben parkolnak – különösen, 

ha szûk helyre, tolatva kelle-
ne beállni – állítja a szakértô. 
– Szerintem alapvetôen a férfi-
ak jobb sofôrök – véli Kapócs 
Zsóka.  – A nôk sokat tétováz-
nak, lassabbak, és nem elég 
lendületesek.

LB

Csapó Ádám nemrég tet-
te meg egy barátjával az El 
Caminót. – Párizsba fapados 
repülôvel mentünk, onnan 
vonattal Bayonon átszállva 
jutottunk el Saint Jean Pied 
de Portba, ahonnan a za-
rándokút indul Santiago de 
Compostellába. Az útvonal 

mellett lévô városokban min-
denütt van zarándokszállás, 
ezeken öt euróért kapsz egy 
ágyat. Általában egy ha-

talmas teremben van vagy 
harminc emeletes ágy, elég 
puritán minden. Itt lehet kap-
ni „zarándokmenüt” kilenc 
euróért, ez leves, hús és 
valamilyen desszert, hason-
ló, mint a menzakoszt. Ol-
csóbb, ha magad veszed az 
élelmiszert, de vigyázni kell: 
a siesta miatt elég hektiku-
san vannak nyitva a boltok, 
elôfordult, hogy egy város-
ban csak egyetlen kávézó 
fogadott vendégeket, ahol 
három euró volt egy darab 

zsemle. A legjobban akkor 
jöttünk ki, amikor négy eu-
róból csináltunk magunknak 
paprikás krumplit – mesélte 
lapunknak a fiatalember. Az 
El Camino amellett, hogy a 
lelki megtisztulás felé vezetô 
út, azért egy nyolcszáz kilo-
méteres túra is egy idegen 
országban. A kiutazás, az 
étel, a szállás mind-mind 
pénzbe kerül. Ádám szerint 
nagyjából 250 ezret költött a 
34 nap alatt, ebbôl négy nap 
volt csak a ki-, illetve haza-
jutás.

Sziebig Tímea írónô pár-
jával jövô tavaszra tervezi az 
El Caminót, egyelôre nem 
gondol rá, mennyibe is fog 
ez kerülni. – Nem hiszem, 
hogy drágább lenne, mint 
egy nyaralás. Egy túrahá-
tizsákot és egy bakancsot 
mindenesetre már vettünk. 
Mi is a legelterjedtebb mó-
don Párizson át megyünk, 
az egyszerû szállásokon 
szállunk majd meg. Ez nem 
a luxusról szól, bár füldugót 
mindenképpen viszek.

Hunyadi Áron

– Antropológusként vagy 
teológusként kezdett foglal-
kozni a témával?

– Mindkét végzettségemet 
érinti a könyv: a különbözô 
kultúrák eredetmagyarázata 
a téma, ez pedig felveti Is-
ten létezésének kérdését. A 
mai természettudomány azt 
vallja, hogy az élôvilágban 
minden – beleértve az ál-
latok ösztöneit is – véletlen 
változások sorozataként ala-
kult ki. Azt feltételezik, hogy 
a gének, amelyek az állatok 
viselkedését irányítják, pusz-
tán mutációk és kiváloga-
tódás révén jöttek létre. A 
könyvünkben szereplô állati 
ösztönláncokról mutatjuk ki, 
hogy nem jöhettek létre fo-
kozatosan, mert csak akkor 
van hasznuk, amikor teljes-
ségükben jelen vannak.

– Mondana egy példát?
– Van egy ragadozó tek- 

nôs, amely vizek medrében él. 
Nem úszik a zsákmány után, 
hanem egész nap tátott száj-
jal várja, hogy egy hal a szájá-
ba ússzon. A teknôs nyelvén 
van egy különleges kinövés, 

ami egy féregre vagy kukac-
ra emlékeztet. Ez rózsaszínû, 
miközben az egész állat sö-
tétbarna, még a szája belse-
je is. A féregszerû nyúlványt 
mozgatja, a kishalak erre oda-
úsznak, azt gondolván, hogy 
egy giliszta, amit megehet-
nek. A teknôs ebben a pilla-
natban elkapja ôket. Ehhez a 
teknôsnek születésétôl kódolt 
ösztönökkel kell rendelkeznie, 
hogy ne mozduljon, ne árulja 
el magát, mozgassa a nyúl-
ványt és mindehhez illeszked-
nie kell az anatómiának is.

– Ebbôl miért következik, 
hogy az evolúció elmélete 
téves?

– Ha egy teknôs megállna 
tátott szájjal, ettôl még egy 
hal sem úszna oda. Minden-
nek egyszerre kell jelen len-
nie: a rejtô színnek, a száj 

barnaságának, a féregszerû 
nyúlványnak és a tudásnak, 
hogy ezt mozgatni kell. Az 
evolúciós teória viszont apró, 
hasznos lépésekben gondol-
kodik, ám ilyen módon nem 
lehet levezetni a teknôs és 
más fajok eredetét. Mi úgy 
látjuk, hogy egy felsôbb érte-
lem alkotta meg az élôvilágot, 
az ösztönök pedig az egyes 
fajokba ültetett „programok”.

– Ezzel a munkával hogyan 
segítik a tudományt? Rámu-
tatnak, hogy mire nincs még 
válasza, vagy egyértelmûen 
kijelentik, hogy Darwin téve-
dett?

– Két válaszlehetôség kí-
nálkozik az élô természet 
eredetére. Az egyik, hogy irá-
nyítatlan folyamatok hozták 
létre a környezô élôvilágot. A 
másik, hogy egy magasabb 

értelem alkotta meg egy-
szerre, vagy fokozatosan. 
Ha elfogulatlanul vizsgáljuk 
az élet formáit, egyre több 
minden utal egy felsôbb, al-
kotó értelem meglétére.  Ma 
már tudjuk, hogy a genetika 
milyen változásokat képes 
elôidézni a növényekben és 
az állatokban, arra azonban 
nincs példa, hogy teljesen 
új szervek vagy viselkedés-
minták alakulnának ki. Az 
elmúlt 150 év során, mióta a 
darwini elmélet a porondra 
került, részletesebben meg-
ismertük az élôvilág, például 
a sejtek összetettségét. Ezek 
tükrében az élet és a fajok 
eredetére adott evolúciós 
válasz egyre erôtlenebbnek, 
míg a tervezettség egyre 
valószínûbbnek tûnik. 

Szabó Dóra

A kulturális antropológus szerint a teremtés elmélete erôsebb

Tasi István: Darwin is tévedhet

Szent Jakab útján kilenc euró a vándormenü

Százezrekbe kerül a lelki megtisztulás

Vajon valóban irányítat-
lan evolúció alakította ki 
az élôvilágunkat, vagy egy 
felsôbb értelem? Erre a 
kérdésre kereste a választ 
Tasi István kulturális ant-
ropológus és teológus egy 
kollégájával. Könyvükben 
és az abból készült film-
ben 100 példát sorolnak 
fel, amelyek szerint Darwin 
tévedett, és amelyeket az 
evolucionista tudósok nem 
tudnak kielégítôen megma-
gyarázni.

250–300 ezer forintba ke-
rül az El Camino nevû zarán-
dokút végigjárása – állítják 
azok, akik már végigmentek 
Szent Jakab útján. A nyolc-
száz kilométert körülbelül 
egy hónap alatt lehet meg-
tenni, és habár külön-külön 
nincsenek tetemes költsé-
gek, a végére szép kis ösz-
szeg kerekedhet belôle.

A Marsra szállás régóta 
foglalkoztatja az emberisé-
get, legutóbb a Curiosity 
nevû szonda landolása je-
lentett valamiféle reményt e 
téren, de sajnos attól nagyon 
messze vagyunk, hogy em-
ber lépkedjen a vörös bolygó 
felszínén.

– Harminc éve vagyunk 
harminc évre ettôl. Hiába 
tett rá ígéretet George W. 
Bush és Obama elnök is, az 
amerikaiak ûrrepülôik nyug-
díjazása óta ott tartanak, 
hogy még a Nemzetközi 
Ûrállomásra is csak az oro-
szok segítségével tudnak fel-
jutni – tudtuk meg Kovács Mi-
hálytól, a Galaktika magazin 
tudományos szerkesztôjétôl, 
aki naprakészen tájékozott 
az ûrtechnológia legújabb 
eredményeirôl. Lapunknak 
legutóbb Farkas Bertalan 
mondta el, hogy a Marsra 
leghatékonyabban a Holdról 
lehetne indulni. – Ez így van, 
de jelenleg még a Holdra 
szállás is nehezen menne. 

Utoljára 1972-ben az Apollo-
programban sikerült a Hold-
ra lépni. Az volt a hatodik és 
egyben utolsó emberi Hold-
séta. Akkor kétszázezer em-
ber tízévnyi munkája kellett 
ehhez, manapság esély sincs 
hasonlóra. Mára elvesztek a 
NASA-ban a Holdra szállás 
anyagai, de az a technológia 
azóta egyébként is elavult és 
nincs új helyette. A Mars-ex-
pedíció legalább százmilliárd 
dollárba kerülne, ennyi pénz 
pedig egyszerûen nincs rá – 
véli a szakíró.

Szerinte a kínaiak fejlôdnek 
most a leginkább, jövôre újra 
embert küldenek a világûrbe, 
az évtized végére pedig eljut-
hatnak a Holdra. – Egy Mars-
utazás kilenc hónapig tarta-
na, az egész expedíció pedig 
legalább két évig. Ha az USA, 
Oroszország, Kína, Japán és 
az EU összefogna, akkor is 
évtizedekbe kerülne, hogy 
az álom valósággá váljon és 
ember lépjen a Marsra.

Hunyadi Á.

Már harminc éve vagyunk pont harminc évre attól, 
hogy leszálljon az ember a Marsra – állítják a szakem-
berek. Sajnos, az ûrkutatás kissé megtorpant az utób-
bi idôben és a közeljövôben nem is várható elôrelépés, 
ahhoz ugyanis töméntelen pénz kellene. Jelenleg már a 
Holdra sem tudunk eljutni.

Nincs esély 
a Mars-expedícióra

Kapócs Zsóka: 
Ôk a jobbak!

iBulvár / Érdekesség

Repülôjegy (Bp.–Párizs, Madrid–Bp.): min. 40 ezer Ft.• 
Párizsi metrójegy: 2800 Ft• 
Vonat: (Párizs–Bayonne–Saint Jean Pied de Port): 12 • 
ezer Ft
Busz: (Compostella–Madrid):  12 ezer Ft• 
Szállás: min. 5 euró/nap (30 nap alatt min. 42 ezer Ft)• 
Étel: min. 10–15 euró/nap (30 nap alatt 84–126 ezer Ft)• 
Egyéb (túrafelszerelés, biztosítás, váratlan költségek • 
stb.): min. 50–70 ezer Ft



György-Rózsa Sándor, a 
Budapesti Operettszínház fia-
tal mûvésze büszke mindkét 
ismert névrokonára. Az erdélyi 
Gyulafehérváron nevelkedett 
színész egyszer meglátogatta 
az 1878-ban elhunyt Rózsa 
Sándor sírját Szamosújváron.

– Bár nem szoktam betyár-
kodni, de mégis hasonlítok 
a legendás betyárkirályra. A 
székely vérbôl cseppnyi aka-
rat, céltudatosság és tenni vá-
gyás csorgott belém – mondta 
a közel 13 éve Magyarorszá-
gon élô színész, aki a királyi 
tévécsatorna egykori játék-
mesterével is találkozott egy 
színházi premieren. – Szakmai 
értelemben Rózsa György áll 
hozzám közelebb. Tisztelem 
és becsülöm a munkássá-
gát – mondta névrokonáról 
György-Rózsa Sándor, aki 
egyszer, amikor egy étterem-
ben a Rózsa Sándor kedvence 
megjelölést viselô ételt válasz-
totta, árengedményt kapott a 
vacsorából, amikor felmutatta 
személyi igazolványát. A szí-
nész egyébként néhány évvel 
ezelôtt kapta meg a magyar 
állampolgárságot. – Elôször 
csak tanulmányi vízummal tar-
tózkodhattam huzamosabb 
ideig az ország területén, 
aztán vizsgáznom kellett al-
kotmányos alapismeretekbôl. 
Némi könnyebbséget élvez-
hettem, mert királyi pecséttel 
ellátott régi dokumentumokkal 
igazoltam, hogy a felmenôim 
egykor magyar állampolgárok 
voltak. 

Kóré Károly
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„Méltóságos, Fôtisz-
telendô, Tisztelendô, 
Tekintetes, Nagyságos 
és Nemzetes, továbbá 
Vitézlô és Nemes Urak, 
nagyrabecsült, tisztelt 
és kedvelt nemeseink!” 
– kezdôdik II. Rákóczi 
Ferenc fejedelem 1705. 
október 26-án, részint 
magyar, részint latin 
nyelven írott levele, 
mely múlt hétvégén kelt 
el. 

– Ez a rendkívül érde-
kes és ritka történelmi 
dokumentum 220 ezer 
forintért talált gazdára, 
amely kissé alacso-
nyabb a megszokott ár-
nál, Rákóczi-kézírásért 
fizettek már 300 ezer forintot 
is – tájékoztatott Filep László 
bélyegszakértô. A szép álla-
potban megmaradt levél a 
fejedelem hermelinpaláston 

nyugvó, hercegi koronás, 
Rákóczi-címeres, papírfelzet-
be nyomott ostyapecsétjével 
lett lezárva, „Ugocsa Várme-
gye urai…” részére címezve. 

II. Rákóczi Ferenc 
ebben a levélben azt 
írja, hadi helyzet mi-
att és erdélyi fejedel-
mi szék elfoglalása 
miatt egy idôre el-
távozik – mondja dr. 
Mészáros Kálmán, a 
Hadtörténeti Intézet 
és Múzeum tudomá-
nyos fômunkatársa.

A címoldalon lévô 
feljegyzés szerint a 
levelet október 30-
án, Sásváron meg-
tartott vármegyei 
közgyûlésen olvas-
ták fel. – Hasonló 
körleveleket minden 
kuruc ellenôrzés 
alatt álló vármegye 
kapott. Ezek zöm-

mel közgyûjteményekben, le-
véltárakban találhatók, csak 
ritkán kerülnek magángyûj-
teménybe. 

szd

Magyarország tudósai 
sokat adtak a mostani társa-
dalmunknak is, amit Gazda 
István tudománytörténész 
szerint sosem szabad elfe-
lejteni. – Bolyai János az elsô 
tudós, aki Magyarországon 
mûködött és Európa-szerte 
ismertté vált a neve. 1823-ra 
dolgozta ki az úgynevezett 
abszolút geometriát és lénye-
gében ennek az egyik válto-
zata lett késôbb Einsteinnél 
az általános relativitás elmé-
letének az egyik fontos se-
gédeszköze. Bolyai, a nem-
zetközi statisztikák szerint is, 
a világon valaha élt tíz legna-
gyobb matematikus egyike. 
Sajnos végül nem lett tagja 
a magyar akadémiának, mert 
akkoriban feltétel volt, hogy 
az illetônek legyen magyar 
nyelvû, önálló könyve is, de 
Bolyai munkája csak latin 
nyelven jelent meg, nem volt 
ugyanis olyan anyagi hely-
zetben, hogy magyarul is 
kiadhassa – mondta lapunk-
nak Gazda István.

– Egy másik tudós, aki 
szintén nem lett tagja az aka-
démiának, de mindenképpen 
említést érdemel, Semmel-
weis Ignác. A Rókus kórház 
híres fôorvosának felfedezé-
se gyakorlatilag a fertôzés 
megelôzésére vonatkozó 
úgynevezett aszepszis-tan. 
Ezt akkoriban nagyon ne-
hezen akarták elfogadni, de 
késôbb szerencsére belát-
ták ennek fontosságát. Ha 
ma valaki elmegy a Harvard 
egyetem orvosi karára, akkor 

az ott lévô oszlopcsarnokban 
Semmelweis szobrát is meg-
találja. Itt a valaha élt legna-
gyobb orvosoknak állítanak 
emléket. 

Hazánkban született és 
dolgozott Eötvös Loránd is.
– A róla elnevezett Eötvös-in-
ga nagyon fontos eszköz. A 
20. században lényegében 
az összes nagy kôolajlelô 
helyet ilyen ingával találták 
meg. Több ország ennek kö-
szönheti a gazdagságát – ál-
lítja Gazda István, aki szerint 
a csillagászat terén sem kell 
szégyenkeznünk. A 18. szá-
zad kiválóságának, Hell Mik-
sának a késôbbi korokban 
számtalan követôje akadt. Az 
egyik leghíresebb kutatási 
eredménye például a Nap és 
a Föld távolságának megha-
tározása volt. – Több tudo-
mányterületet is említettünk 
már, nem szabad kihagyni a 
kémiát sem. Hevesy György 
1943-ban kapott Nobel-díjat, 
ugyanis rájött arra, hogyan le-
het mesterségesen elôállítani 
izotópokat. A radioaktív izo-
tópok befecskendezés után 
képesek az emberi szervezet 
érszerkezetének vizsgálatá-
ra, még az esetleges elzáró-
dásokat is mérik.  

Az agrártudományokban 
szintén kiemelkedô helyet 
foglaltak el a magyar tudó-
sok. A 18. század végén 
Keszthelyen nyílt meg a 
Georgikon tanintézet, ahol 
a világon elôször felsôfokú 
agrárdiplomát lehetett sze-
rezni. Ezzel párhuzamosan 

mûködött Selmecbányán a 
bányatisztképzô. – Az elsôk 
között volt a világon a mai 
Budapesti Mûszaki Egyetem, 
amely 1782-ben nyílt meg 
Budán és polgári mérnöki 
okleveleket adott ki. Adtunk 
Európának három hatalmas 
szakmát. Mindenki nálunk 
tanult, aki agrármérnök, bá-
nyamérnök vagy kultúrmér-
nök akart lenni.

– Neumann János a 20. 
század legkiválóbb matema-
tikusa volt, nagyon komoly 
szerepe volt az elektronikus 
számítógép megalkotásá-
ban. Neumann elkezdte és
több kollégája folytatta a 
munkát. Kemény János meg-
alkotta az elsô számítógépes 
nyelvet, a Basic-et. Ezzel 
már lehetett mûködtetni a 
gépeket. Jött Gróf András, 
az Intel cég egyik alapító-
ja, ôk kezdték gyártani az 
intel-processzorokat. Érde-
mes megemlíteni a késôbbi 
ûrutast, Charles Simonyit is 
– fejtegette Gazdag János. – 

Édesapja, Simonyi Károly a 
Mûegyetem professzora volt 
és Bay Zoltánnal együtt köz-
vetlenül a második világhá-
ború után elvégezte az elsô 
holdradar-kísérletet. Elindí-
tottak egy jelet a Holdra és az 
onnan visszaérkezett. A szá-
mítástechnikai fejlôdésben 
nagyon sok magyarnak van 
része, például Hunyár Csa-
ba és kollégái találták fel a 
CD-ROM-ot, Jánosi Marcell 
pedig a floppyt. Ugyanez 
a feltaláló készített a LEGO 
játékokhoz kis motort, ami 
mûködteti az alkatrészeket. 
Aki tehát ma egy ilyen LEGO-
készletet vásárol, akkor jó, ha 
tudja, hogy száz százalékban 
budapesti, kiváló mûszaki al-
kotónak a találmányát tartja 
a kezében. A cégnek egyéb-
ként az volt a kérése, hogy 
az említett motor ne legyen 
nagyobb egy kockacukornál 
és Jánosi Marcellnek egyév-
nyi munkájába telt, mire ezt 
meg tudta csinálni. Ô volt az 
egyetlen ember, akinek ez 

sikerült. Egyébként nemcsak 
a számítógép, de a televízió 
jó néhány része is magyar 
találmány. Tihanyi Kálmán 
készítette el például az elsô 
televíziós képcsövet. 

A legismertebb magyar 
bôrgyógyász minden bizony-
nyal mai napig Kaposi Mór. A 
róla elnevezett és általa fel-
fedezett bôrrák ugyanis ese-
tenként az AIDS elsô tünete. 
Világszerte ismerik a Ford 
T-modell egyik megalkotóját, 
Galamb Józsefet, az elektro-
motor és a szódavízgyártás 
felfedezôjét, Jedlik Ányost, 
a golyóstoll atyját, Bíró Lász-
lót és a C-vitamin kapcsán 
Szent-Györgyi Albert nevét 
is. Szent-Györgyi szerint 
egyébként minden ország 
akkora, amennyivel hozzájá-
rul az emberi haladáshoz, tel-
jesen függetlenül attól, hogy 
a térképen mekkora terület 
jelöli helyét a világban. Ezek 
szerint Magyarország egy 
hatalmas ország!

Lakatos Brigitta

Minden ország akkora, amennyivel hozzájárul az emberi haladáshoz

Egészséget, gazdagságot adtunk a világnak

220 ezret ért Rákóczi levele

250 éve alakult Selmecbányán a világ elsô mér-
nökképzô felsôoktatási intézménye. Magyarország 
azonban nemcsak erre lehet büszke, de azokra a 
nemzetközileg elismert szakemberekre is, akik szá-
mos elképesztô találmányt fedeztek fel. Nélkülük az 
orvostudomány újításai, a számítógépes rendszerek, 
sôt talán még a televízió sem létezne. Gazda István 
tudománytörténész segítségével összefoglaltuk, mi 
mindent adtak a magyarok a világnak.

A járási rendszer ja-
nuár 1-jén kezdi meg a 
mûködését, országosan 
175 járást alakítanak ki, 
Budapesten marad a 23 
kerület. A jelenlegi 30 
kormányablakból egy év 
múlva már 300-at szeret-
nének, a területi kormány-
ablakokhoz kerülnek az 
okmányirodai feladatok 
(lakcímnyilvántartás, útle-
vél-igazgatás, gépjármû-
nyilvántartás), gyám, gyer-
mekvédelmi, szociális, 
családtámogatási és me-
nedékjogi ügyek, valamint 
a köznevelési feladatok.

Tarnai Richárd Pest me-
gyei kormánymegbízott egy
személyes példával illusztrál-
ta a kormányablakok hasz-
nosságát. – Mikor 2010 nya-

rán megszületett a kis-
fiam, jogvégzett ember-
ként három napomba ke-
rült, mire elintéztem neki 
minden papírt. Volt, hogy 
azt is megkérdôjelezték: 
tudok-e írni-olvasni – 
mondta Tarnai, aki ki-
nevezése után „álruhá-
ban” látogatta meg a 
kormányablakot. – Az 
ügyintézô nekem hátat 
fordítva kapásból letege-
zett – mesélte a kormány-
megbízott, hozzátéve, a 
kormányablakok mun-
katársainak „a fônököt 
azért illik felismerni”!

Hunyadi Áron

Jövôre lép életbe az új járási rendszer, ezzel párhu-
zamosan 300 kormányablak kezdi meg mûködését, ahol 
egyetlen hivatalban az összes állammal kapcsolatos 
teendôit elintézhetik a polgárok – jelentette be Navracsics 
Tibor közigazgatási miniszter.

Két Rózsa 
közt félúton

Tarnai: A fônököt illik 
felismerni
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– A lányomék nagyon óv-
ják a kicsit. Amikor felme-
gyek, én is leveszem a cipôm, 
kezet mosok, betartom a házi 
szabályokat. Pedig ilyen idôs 
korában én Reginát már a lo-
vakkal ismertettem! Féléves 
lehetett, amikor készíttettem 
egy pányvát, hogy vágtá-
zás közben abban vihessem 
magammal – mesélte a 74 
éves színész, majd viccesen 
megjegyezte, hogy szívesen 
nevelne Lilibôl olimpikont, de 
igazából csak annyit szeret-
ne, hogy minél többet spor-
toljon.

– Pár napja épp hason 
feküdt, és ahogy meglátott, 
a két kis kezecskéjével fel-
nyomta magát a pokrócról 
úgy, mintha fekvôtámaszt 
csinálna. Elámultam, hogy 
már milyen ügyes és meg-
kértem, csináljon még két 
„fekvôtámaszt”. Mint aki pon-
tosan érti, kétszer megismé-
telte a mozdulatot, majd egy 
hatalmasat nevetett rám. 
Csodálatos volt!

BNP

Olimpikon lesz Koncz 
unokája?

Koncz Gábor amikor 
csak teheti, felugrik modell 
lányához, Reginához, hogy 
megcsodálja a kisunokáját. 
Az öt hónapos Lili minden 
mozdulatával belopta ma-
gát a híres nagypapa szí-
vébe. 

Bors néni 18 éve válto-
zatlanul 80 éves! Hogyan 
lehetséges ez? Úgy, hogy 
pontosan tizennyolc éve 
játssza folyamatosan a Ko-
libri Színház elôadásában 
Bors nénit Molnár Piroska, 
aki közben újabb mesékre 
is készül. Az M2 mesecsa-
tornán ugyanis ô lesz az 
egyik mesélô.

A Bors néni címû gyerek- 
elôadás egykor Dajka Mar-
gittal a címszerepben lett a 
tévénézô gyerekek kedvence. 
A mesealak ihletôje Nemes 
Nagy Ágnes házvezetônôje 
volt. A Kolibri Színház 18 
évvel ezelôtti bemutatóján 
már Molnár Piroska bújt Bors 
néni bôrébe, aki hiszi, hogy a 
hosszú siker és a több száz 
elôadás titka a közös játék.

– A gyerekek nemcsak 
ülnek és nézik az elôadást, 
hanem aktívan részt vesznek 
benne. Feljönnek a színpad-
ra, együtt játszanak velünk, 
színészekkel. A közös játék 
az, amire egy gyerek a leg-
inkább kíváncsi. Bors nénivel 
évrôl évre újabb és újabb ge-
nerációk ismerkednek meg. 
Néha eszembe jut, hogy 
akiknek elôször voltam Bors 
néni, mára már felnôttek 
– mondta a Kossuth-díjas 
színésznô, aki ma is élvezi 
Bors néni szerepét. 

Molnár Piroskával a kö- 
zeljövôben a kicsik a televí-
ziók képernyôjén is találkoz-
hatnak. A közmédia gyerek-

csatornává alakuló M2-jén a 
Mesebolt adásaiban mesél 
majd.  

Bárd Noémi Polli

Molnár Piroska: 
A közös játék a titok!

– Korábban azt mondta, az 
emberek már alig beszélget-
nek egymással. Ön szerint 
miért van így?

– Ha összehasonlítom, 
mondjuk a szüleim életét – 
esti vendégségek, hosszú 
társalgások, nagy társasá-
gok – az én generációmé-
val, akkor nem lehet nem 
észrevenni az ilyesféle kis 
közösségek eltûnését. Az 
okait mindannyian ismerjük: 
tévézünk, fáradtak vagyunk, 

nagyon sokat dolgozunk a 
megélhetésért, a válságok-
nak pedig, amelyekben év-
tizedek óta lábalunk, nem 
csak gazdasági, hanem lelki 
következményei is vannak. 
Bezárulás, érdektelenség 
és így tovább. A színház az 
egyik hely, ahol még össze-
járunk, találkozunk, együtt 
vagyunk. 

– Ön tud elég idôt szakíta-
ni szeretteire, barátaira, hogy 
egy jót beszélgessenek? 

– Nem tudok, szabad 
idômben a családommal va-
gyok, a barátaim pedig kény-
telenek elhinni, hogy szere-
tem ôket. 

– Korábban felmerült, hogy 
tervez egy saját darabot szín-
padra állítani. Közeleg ez az 
idô? 

– Sajnos az ízlésem jobb, 
mint a tollam, ezért nagyon 
kíméletlen vagyok esetleges 
saját szövegeimmel. Szóval 
közeleg, de nincs közel. 

– Most adja az HBO a Te-
rápia címû sorozatot. Szintén 
a beszélgetés kerül a kö-
zéppontba, Andrást, a pszi-
chológust alakítja. Volt olyan 
jelenet, élethelyzet, amin el-
gondolkodott?  

– Mindegyiken. Ezek úgy- 
nevezett alaphelyzetek, min- 
degyik elôfordulhat az em-
berrel. A sorozat nagy ta-
lálmánya, hogy, miközben a 
két alak csak ül, és beszél-
get, mindketten – a pszicho-
lógus is – életük legnagyobb 
krízisének közepén vannak. 
A túlélésért harcolnak, és ez 
nemcsak akkor izgalmas, 
ha robogó autókból ugrál-
nak ki, hanem akkor is, ha 
csak ülnek, és megpróbál-
ják megérteni, mi történt 
velük. 

Nagy Orsolya 

– Mikor kezd el készülôdni 
az ünnepre? 

– Szeretem a saját kezem-
mel készíteni az ajándékokat, 
nemcsak a családomnak, de 
a barátaimnak is. Már no-
vember elején elkezdem az 
apróbb-nagyobb kellékek 
beszerzését, bár a legtöbb 
ajándék az utolsó napokban 
születik meg: saját készítésû 
bonbonokkal, sütemények-
kel, mézes pálinkával, lekvár-
ral lepem meg a barátokat. 
Rozina lányomnak egy kardi-
gánt kötök. Fehér, rózsaszín 
és bézs fonalból készítem, 
olyan lesz, mint egy pihe-pu-
ha bárányfelhô. 

– Ezek szerint ön nem száll 
be a karácsonyi bevásárlási 
ôrületbe?

– Úgy szeretném, ha az em-
berek ráeszmélnének, hogy 
ez az egész hajcihô mennyire 
felesleges! A bevásárlási hisz-
tériától rosszul vagyok.

– Megváltozott az ünnepek 
jelentôsége, mióta családja 
van?

– Nagyon. Korábban elô- 
fordult, hogy nem ünnepel-
tem a karácsonyt, mert nem 
volt kivel, és nem volt miért. 
Amikor belépett az életem-

be a párom, egyre szebbek 
lettek az ünnepek. Mióta 
gyerekünk is van, azóta va-
rázslatos.  

BNP

„Az is izgalmas, ha nem 
ugrálnak ki robogó autókból”

Szulák Andrea rosszul van 
a hisztitôl

Mácsai Pállal igen nehéz idôpontot egyeztetni, mióta 
átvette az Örkény Színház irányítását. Játszik, rendez, 
forgat és hiányolja az emberek közti beszélgetéseket. A 
színmûvész egy új sorozatban, a Terápiában fôszerepet 
játszik, egy pszichológust alakít, ahol szintén az emberi 
kapcsolatokon van a hangsúly. 

Szulák Andreának a fellé-
pései között is marad ideje, 
hogy saját készítésû aján-
dékokkal lepje meg szeret-
teit. Kislánya megszületése 
óta a karácsony új értelmet 
nyert az életében. 



– A munkánk sokkal ve-
szélyesebbnek látszik, mint 
amilyen valójában – mondja 
Szabó Árpád. – A négy hóna-
pos kinntartózkodásom alatt 
mindössze háromszor tá-
madtak meg bennünket tény-
legesen. Egy hajón általában 
három fegyveres teljesít 
egyszerre szolgálatot. Négy 

óra munka után nyolc óra 
pihenôidô jár. Az ôrök távcsö-
vekkel és radarral folyamato-
san figyelik a vizet. Ha bármi 
gyanúsat észlelnek, jelentik a 
kapitánynak. Ha indokoltnak 
látja, ô adhat tûzparancsot. 
Sosem lövünk azonnal, a 
figyelmeztetô lövéseket is a 
csónakok elé adjuk le. A go-

lyó a vízbe csobban, amibôl 
a kalózok tudják, hogy fegy-
ver van nálunk – magyarázta 
Szabó Árpád. A vízi jármûvek 
a nyílt tengeren imbolyog-
va haladnak. Ez a fegyveres 
ôrök feladatát megkönnyíti, 
mert a hullámok által dobált 
csónakokból meglehetôsen 
nehéz a lényegesen na-
gyobb, a vízfelszín felé 15 
méterre magasodó hajókat 
eltalálni. Árpád elárulta: mun-
kájában azt a legnehezebb 
megszokni, hogy gyakran 
hetekig nem tud beszélni a 
családjával. 10 és 12 éves 
gyermeke is tudja, mivel ke-
resi kenyerét édesapjuk. A 

fegyveres biztonsági ôrök 
3–18 ezer dollárt kaphatnak 
havonta. – Szolgálatban nem 
szabad azon gondolkodni, 
mi lesz, ha egy puskával kell 
szembenéznünk – magya-
rázta Árpád, aki sok szabad 
idejében legszívesebben ol-
vas vagy nyelveket tanul. – A 
hajókon a legkülönbözôbb 
kultúrájú fiúkkal dolgoztam 
együtt. Egy közös célunk 
mindenképpen van: haza 
szeretnénk jutni – mondja a 
fegyveres ôr, aki sok mindent 
megtanult külföldi munkái 
során. A muszlimokkal pél-
dául nem illik a családjukról 
beszélgetést kezdeményezni. 
Vallásról vitatkozni illetlenség, 
emiatt pedig több tabutéma 
is akad. Még a gasztronómiát 
sem szerencsés elôhozni, hi-
szen a zsidók és a muszlimok 
nem fogyasztanak sertés-
húst. – Egy téma van, amirôl 
bármely vallás vagy politikai 
irányzat képviselôjével be-
szélgethetünk anélkül, hogy 
esélyt adjunk a nézeteltéré-
sek kibontakozására. A lova-
kat a muszlimok, az arabok, 
a hinduk, a buddhisták, a 
keresztények, a zsidók és a 
cigányok is egyformán sze-
retik. Én különösen jól isme-
rem ezeket az állatokat, mert 
a családom is tart néhányat 
– mesélte a biztonsági szak-
ember, majd leszögezte: az 
életösztön is megköveteli, 
hogy semmilyen körülmé-
nyek között ne sértse meg 
bajtársait, ugyanis tényleges 
vészhelyzetben csak rájuk 
számíthat.

Kóré Károly

Könyv született Kásás 
Tamásról, de az olimpikon 
vízilabdás nehezen viseli az 
ezzel járó felhajtást. Nem 
szeret nyilatkozni, zavarja, 
ha felfigyelnek rá, és ha a 
saját fotóját látja viszont. 

– Mennyire szorong most?
– Eléggé, fôleg ezektôl 

az ember nagyságú, karton 
Kásás Tamásoktól. Tudtam, 
hogy ha megjelenik a könyv, 
nagyobb lesz az érdeklôdés 
irántam, de ilyen mértékû fi-
gyelemre nem számítottam. 
Kicsit úgy érzem, hogy már 
a csapból is én folyok, úgy-
hogy menekülök is Ameriká-
ba.

– Tudta, hogy mit akar el-
mesélni magáról?

– Nagyon nehéz volt. M. 
Kiss Csaba beszélt a szüle-
immel, edzôimmel, barátaim-
mal is, és sok olyan történet 
került elô, amire én nem is 
emlékeztem. Nem kérdez-
getett, hanem azt mondta: 

mesélj a szerelmeidrôl, csa-
ládodról vagy az olimpiáról. 
Volt olyan nap, amikor egyál-
talán nem ment. 

– Kásás Tamást, a ma-
gánembert ismerhetjük meg, 
vagy az élsportolót?

– Az én gondolataimat, és 
hogy egy élsportoló hogyan 
viszonyul bizonyos helyze-
tekhez. Nekem az is fontos, 
hogy kiderül: én is csak egy 
hús-vér ember vagyok, nem 
pedig egy csodabogár. Én 
is átmentem nehéz helyze-
teken, vannak szorongásaim 
és fájdalmaim, mint minden-
kinek. Teljesen normális va-
gyok.

– Hogyan tovább?
– Nem tudom, egyelôre 

nagy ûr maradt a sport he-
lyén. Vannak ötleteim, de 
most csak azt tudom, hogy 
januárban elmegyek Ameri-
kába. Szeretnék kimozdulni 
és egy más mentalitású kö-
zegben élni egy keveset.

szd
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Afrikai konténerszállító hajókon dolgozik fegyveres 
biztonsági ôrként Szabó Árpád, egykori kick-boksz-
világbajnok. A hasonló pozícióban Afganisztánt és Irakot 
is megjárt családapa munkája során saját bôrét viszi a vá-
sárra, de állítása szerint ritkán adódnak valódi, éles vész-
helyzetek. Amennyiben a szomáliai kalózok csónakjait 
sikerül az általa ôrzött hajótól számított 300 méteren kívül 
tartani, nagy baj nem lehet.

Szabó Árpád elriasztja 
a szomáliai kalózokat

Kásás Tamás a tengeren túlra 
menekül

Költöznek 
a jaguárok

Kolbászból van 
a kerítés

Az augusztusban született 
jaguárok végre elhagyhatták 
a külsô környezettôl óvó há-
zat. A Szegedi Vadasparkban 
az állatok hónapokig mester-
séges környezetben éltek. A 
napokban elôször merész-
kedtek ki a külsô kifutóra, bár 
az egyre hidegebb idôjárás 
rendre visszaparancsolja ôket 

a melegebb övezetbe. Az 
idôközben felnôtt kölykök ide-
iglenesen költöztek csak Sze-
gedre, jövôre már egy másik 
állatkert lakói lesznek. Hogy 
melyiké, azt nem tudhatjuk, 
az állatkert közlése szerint 
több intézmény is érdeklôdik 
a nagymacskák iránt.

MA

Jill Kussmacher másfél 
évvel ezelôtt döntött úgy, 
hogy elég volt a minden-
napos németországi robo-
tolásból, és Los Angeles-
be költözött. A korábban 
ingatlanértékesítôként dol-
gozó Jill a nagymamájától 
kapott pénzen vásárolt egy 
kolbász- és csirkestandot, 
hamarosan pedig a legna-

gyobb sztárok jártak rá a 
híres német kolbászra. A 
feltörekvô, csinos lányban 
felismerték a siker zálogát 
és egy show-mûsort kapott, 
amelyben önmagát alakítja, 
amint hírességeket szolgál 
ki. – Én vagyok az új Paris 
Hilton! – nyilatkozta Jill az 
egyik német lapnak.

-v-



Hét iskolából húsz tanuló 
vett részt a Meseház tréfás 
mesemondó versenyén, ahol 
a Fabatka együttes játékos, in-
teraktív bemutatóval is kedves-
kedett a gyerekeknek. Ered-
mények – Kedves csoport: 
1. Szabó Szonja, Szántó Erik 
(Kazinczy, felkészítôjük Poszt 
Zsófia. 2. Karácsonyi Noémi 
(Belvárosi, Farkas Tiborné), 
3. Gömöri Panna (Jankay, 
Velô Hajnalka). Barátságos 
csoport: 1. Hlásznyik Attila 
(Szlovák, Szoszki Erzsébet), 
2. Prekop Viktória (Jankay, 

Terbe Andrea), 3. Potocska 
Zita (Jankay, Berczi Tünde). 

Különdíj: Nagyházi Sára (Ka-
zinczy, Molnár Ildikó).

Január 20-áig látogatható 
a Munkácsy Emlékházban a 
„Babazsúr” – a régi idôk ba-
bakonyháiból és terítékeibôl 
összeállított kiállítás, Miklya 
Zoltánné gyûjteményébôl. A 
szenvedélyes, békéscsabai 
gyûjtô saját gyermekkori já-
tékaihoz szerzett babakony-
hát, szobácskát, a hozzájuk 
illô megterített asztalokat. A 
pár ezer szalvétából csupán 
a legszebb 140 példány fért 
a kisterem falaira.  

A Körösök Völgye Látoga- 
tóközpont egyik legismer-
tebb, rendszeres programja 
a szombatonként nyitva tartó 
Ligeti Vásár és Biopiac, ami 
négyéves múltra tekint vissza. 
Mivel az egyesület célja, hogy 
közelebb hozza és megismer-
tesse egymással a helyi érté-
keket és a lakosságot, külö-
nösen fontosnak tartja, hogy 
a helyi termelôk egy állandó 
helyen, természeti környezet-
ben, rendszeresen mutatkoz-
hassanak be.

A biopiac a Körösök Völgye 
Natúrpark Egyesület intenzív 
támogatásával jött létre.  Kez-
detben, az indulási nehézsé-
gek leküzdésére az árusok 

ingyenesen, majd késôbb, 
a piaci árnál lényegesen 
kedvezôbb áron használhat-
ták az egyesület által rendel-
kezésre bocsátott területet. A 
nagyon kedvezményes hely-
pénz mellett a termelôk to-
vábbi támogatást is kapnak: 
díjmentesen használhatják az 
áramot, vizesblokkot, egyéb 
infrastruktúrát. Az egyesület 
a rendelkezésre álló marke-
ting-eszközökben is rendsze-
resen szerepel a biopiac nyit-
va tartása, mûködési rendje. 
Az egyesület 2013-ban to-
vábbi fejlesztésekkel segíti a 
biopiacot, komplex marketing 
kommunikációs támogatás 
is szerepel a tervek között. A 

kilátogatók helyi termelôktôl, 
féltô gonddal termelt egész-
séges zöldségekhez, tejter-
mékekhez, pékárukhoz, kéz- 
mûves termékekhez is hoz- 
zájuthatnak.

A kínálat bôvítését és a jó 
kapcsolat elmélyítését is cé-
lul tûzte ki a látogatóközpont 
vezetése. A tervek között 
szerepel – a régmúltból már 
ismerôs – ligeti vásár újraindí-
tása. A ligeti vásár tavasztól, 
havonta kerül megrendezésre 
a Körösök Völgye Látogató-
központ területén, amely ze-
nés, kézmûvesprogramokkal, 
kiállításokkal egészíti majd ki 
a biopiac kínálatát. Az elsô, 
megújult ligeti vásár, a Körö-
sök Völgye Látogatóközpont 
ötödik születésnapján, 2013. 
március 2-án fog debütálni 
a nagyközönség elôtt, aho-
va szeretettel várnak minden 
kedves érdeklôdôt.

A Független Alkotók 
Mûvészeti és Mûvelôdési 
Egyesülete (FAMME) 25 
éves jubileumi tárlatán Var-
ga Tamás, a Jankay Tibor 
Mûvészeti Közalapítvány 
kuratóriumának tagja kö-
szöntötte az egybegyûlteket 
az elmúlt évad „jankays” 
eseményeit felidézve. 

A Jankay galériában Her- 
czeg Tamás tanácsnok a 
FAMME történetét vázolta: 
a rendszerváltás elôtt, 1987-
ben alakult, „IMME” Ifjúsági 
Mûvészeti és Mûvelôdési 
Egyesület néven. 1994-ben 
függetlenekké váltak, új ne-
vet választottak az alkotók – 
mondta, és örömmel idézte 
fel azt a 2008-as tárlatmeg-
nyitót is, amikor szintén ô állt a 
mûvészeteket kedvelô nagy-
közönség elôtt a Munkácsy 

Múzeumban. A január 15-éig 
megtekinthetô tárlaton Baji 
József, Berki Zita, Budainé 
Gombos Ildikó, Gendrovics 
Zsolt, Görgényi Tamás, He-
vesi Ferenc, Kolarovszki Zol- 
tán, Krajcsovszki Tamás, Papp 

Zoltán, Petrovszki Pál, Rá- 
gyanszki Erzsébet, Romvá-
ri Etelka, Szabó Julianna, 
Szeverényi Mihály és Szônyi 
Graciella alkotásait csodál-
hatjuk meg.

V. Andrea

– Az igazi bajnokok a célt 
látják maguk elôtt és nem az 
akadályokat – idézte Lionel 
Messi argentin labdarúgót 
Vantara Gyula az ünnepsé-
gen. –  Büszkeség tölti el a 
szívünket, ha sportolóink 
egy-egy gyôzelmérôl hallunk. 
Az idei a sport éve volt, az 
Elôre centenáriumi program-
jaiba szinte mindenki bekap-
csolódott, a nyáron együtt iz-
gulhattunk olimpikonjainkért, 
és emellett számos európai 
és világversenyen álltak helyt 
a csabaiak – mondta a pol-
gármester.

A fogadáson díszvendég-
ként köszöntötték Hankóné 
Jakab Gabriellát, aki tagja volt 
az 1982-ben, 30 esztendeje 
világbajnoki ezüstérmet nyert 
magyar nôi kézilabda-válo-
gatottnak. Majd az olimpia 
pillanatainak felidézése után 
egyperces néma felállással 
emlékeztek meg azokról a 
sportemberekrôl, akik ebben 
az évben hunytak el: Giczey 
Lajos, Gyôrfi Balázs, dr. Ju-

hász István, Klembucz Fe-
renc, Kis-Tóth Sándor, Pro- 
hászka Zsolt.

Külön köszöntötték azo-
kat a versenyzôket, akik a 
londoni olimpián képvisel-
ték városunkat, ôk Böczögô 
Dorina, Madarász Viktória, 
Márton Anita, Baji Balázs 
és Bohus Richárd.  Majd a 
világ- és Európa-bajnoksá-
gokon kiválóan szerepelt 
csabai sportolók következ-
tek, közülük is kiemelkedik 
Andó László, a József Atti-
la Lakótelepi Tömegsport 
Egyesület versenyzôje, aki 
kick-bokszban három világ-
versenyen szerzett arany-
érmet idén. Eredményesen 
szerepeltek a különbözô 

sportágakban: Szentpéteri 
Bence, Bohus Réka, Gávai 
Szonja, Makra Noémi, Eke 
Beáta, Kajouk Aisa, Karsai Ni-
kolett, Marton Mercédesz, Ko-
vács Barbara, Tóth Annamá-
ria, Légrádi Dóra, Séllei Anna, 
Benedek Zsolt, Bálint Zoltán, 
Gyemengyi Ákos, Bálint Edit, 
Flack Márk, Opauszki Dávid, 
Takács Barbara, Vizsnyai Dá-
vid, Molnár Péter, Vágvölgyi 
Ákos és Rudner Gábor.

A Sportszakmai Tanács-
adó Testület döntése értel-
mében az év férfi sportolója 
Békéscsabán Bohus Ri-
chárd, nôi sportolója Márton 
Anita lett. A legjobb után-
pótlás korú fiú versenyzô 
Andó László, lány versenyzô 

Bohus Réka. Az év csapata 
a Békéscsabai Röplabda 
SE NB I-es nôi együttese, 
2012-ben: Fésüs Erzsébet, 
Soós Nikolett, Pallag Ágnes, 
Molcsányi Rita, Kerepeczki 
Márta, Horváth Vivien, Czina 
Kata, Dana Vargas, Sofija 
Medic, Jenei Andrea, Szom-
bathelyi Szandra. Az év 
edzôje Gregor László, az év 
sportvezetôje Baran Ádám, 
az év támogatója pedig a 
Békés-Drén Kft. lett. A Fair-
Play díjat idén Baji Balázs 
érdemelte ki.

Minden csabai sportoló- 
nak köszönjük az eredmé-
nyeket, köszönjük, hogy 
büszkék lehetünk rájuk. 

Mikóczy Erika

6 Csabai Mérleg

Such Sándor adta át a díjat Tomanek Gábornak

A Kedves és a Barátságos csoportban versenyeztek

A József Attila Lakótelepi Tömegsport Egyesület kiválóságai

Békéscsabai Irodalmi Est
A Szeretlek, Békéscsaba!-díjat 

Iványi Zoltán kapta

Köszönet élsportolóinknak
Világversenyek csabai résztvevôi a városházán

Herczeg Tamás tanácsnok köszöntôje és Aradi András 
nyugalmazott evangélikus lelkész áldását követôen, a 
hetvenkettedik irodalmi est elsô felében karácsonyi ver-
sek hangzottak el, majd az elmúlt hét év irodalmi estjei-
nek legszebb pillanatait idézték fel a szervezôk. Frankó 
Attila írásaiból is hallhattunk részleteket.

Békéscsaba vezetôi a vá-
rosháza dísztermében kö-
szöntötték nemrégiben azo-
kat a sportolókat, edzôket, 
sportvezetôket, akik az idei 
világversenyeken eredmé-
nyesen képviselték a csabai 
színeket. 

Jövôre ötéves a Körösök Völgye Látogatóközpont, 
amelynek célkitûzései közé tartozik az elmúlt évek már 
hagyománnyá érett programjait még több emberhez el-
juttatni, illetve további fejlesztések, új programok is sze-
repelnek a tervekben.

Az idén elôször díjakat 
is átadtak az év utolsó iro-
dalmi estjén a városháza 
dísztermében. A „Szeretlek, 
Békéscsaba!”-díjat a tele-
vízió képernyôjérôl sokak 
által ismert Iványi Zoltán 
békéscsabai labdarúgó-já- 
tékvezetô vehette át. A fut- 
sal-játékvezetôként is ismert 
Iványi elôször 2006-ban ve-
zetett bajnoki mérkôzést. 
Most az elismerést a Sze-
retlek Békéscsaba Egye- 
sület vezetôsége ítélte oda. 
Mint azt az estek rendezô- 
jétôl, Frankó Attilától meg-

tudtuk, jövôre egy kurató-
riumi bizottság dönt majd 
errôl. Az Irodalmi Est Díjat 
Tomanek Gábor és Józsa Mi-
hály színmûvészek kapták. 
Józsa Mihály a kezdetektôl, 
a legelsô irodalmi est szü- 
letésétôl mûködik közre a 
rendezvénysorozat sikeres 
lebonyolításában. A hetven- 
kettedik irodalmi est mûsor- 
vezetôje Horváth Szabolcs 
volt, az esten Józsa Mihály 
és Tomanek Gábor mellett 
Hanusz Richárd mûködött 
közre.

Vándor Andrea

Huszonöt éves a FAMME Jövôre is lesz biopiac

Tréfás mesemondók 
Babazsúr az emlékházban



December huszonnegye- 
dikén délig tart nyitva a 
Csabagyöngye Kulturális 
Központ, a Frankó Produkci-
ós Iroda Kft. és a Szeretlek 
Békéscsaba Egyesület szer-
vezésében zajló karácsonyi 
vásár a Korzó téren, ahol 
nemcsak vásárolni lehet, 
hanem szórakozni, sôt még 
vért adni is.

Angyalok szárnyalása cím-
mel szervezett jótékonysá-
gi estet a fogyatékkal élôk 
világnapján a Békéscsabai 
Jókai Színház és a Békés 
Megyei Szociális és Gyer-
mekvédelmi Központ. A 
díszvendég Ferenczi György 
és a Rackajam volt. A jóté-
konysági esten a Degré ut-
cai otthon sérült fiataljaival 
együtt léptek fel többek közt 
a Jókai színház mûvészei, 
a belvárosi iskola kórusa, a 
Balassi Táncegyüttes, vala-

mint Hevesi Imre és barátai. 
Az est bevételét a központ 

lakói számára ajánlotta fel a 
színház.

Már három gyertyát meggyújtottunk az adventi koszorún, 
képünk a városi gyertyagyújtáson készült, a rossz idô miatt 
nem a karácsonyfánál, hanem az Ibsenben

Százhuszonnégyen tettek állampolgársági esküt Vantara 
Gyula polgármester elôtt a városháza dísztermében
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– Pár éve Szabó Tamás 
barátomnak az az ötlete tá-
madt, hogy új életet kellene 
lehelni Póstelekbe. Az ötletet 
tett követte, az önkormány-
zat pedig komoly partner 
volt a hely felvirágoztatásá-
ban – mondta Mochnács Pál.  
Hogy télen is kicsalogas-
sák a város lakóit, beadtak 
egy pályázatot, amelynek 
köszönhetôen, 47,5 millió 
forintból, hetvenszázalékos 
támogatással épült meg a 
616 négyzetméteres korcso-
lyapálya.

Mint azt Hanó Miklós al- 
polgármestertôl megtudtuk, 
a város támogatásával pá-
lyázatot adott be a Körösök 
Völgye Naturpark Egyesület 
a kastélypark rendbetételére, 
átalakítására. A százszázalé-
kos támogatottságú program 
tervezett bruttó költségveté-
se mintegy 35 millió forint. 

A korcsolyapálya Póste- 
leken hétfôtôl csütörtökig 16 
és 20 óra között, pénteken 14 
és 22 óra között, szombaton 
és vasárnap pedig 10 és 22 
óra között tart nyitva, de az 
iskolák, csoportok – egyez-
tetés után – akár délelôtt is 
igénybe vehetik.

Mikóczy E.

Az év azonban nem csak 
ünnepnapokból áll. Ott van-
nak a babával töltött nappa-
lok, az ébren vagy éberen 
töltött éjszakák, és  ott a sok-
sok kérdés, amelynek egy 
részére persze választ ad az 
orvos, a védônô, a család, 
vagy urambocsá’ az internet. 
Mégis jó olyanokkal talál-
kozni, akik hasonló dolgokat 
élnek át. A Lencsési Közös-
ségi Házban mûködô Baba-

mama klub éppen ezt a célt 
szolgálja. 

A klubot 1993-ban hoz-
ták létre, a tagság két-há-
rom évente kicserélôdik. 
A csoport jelenleg húsz 
anyukából és ugyanennyi 
kisgyermekbôl áll, vezetôjük 
Diószeginé Farkas Viktória, a 
közösségi ház munkatársa. 
Összejöveteleiket kétheten-
te, csütörtöki napokon 10–12 
óráig tartják. A klubban ta-

lálkozhatnak, beszélgethet-
nek a hasonló cipôben járó 
anyukák, ráadásul olyan elô- 
adásokat is meghallgathat-
nak – gyermekpszichiáter, 
orvos, könyvtáros, bölcsôde- 
és óvodavezetô tolmácsolá-
sában –, amelyekbôl ötleteket 
meríthetnek a gondozással, 
fejlesztéssel kapcsolatban. 
Hogy mindig boldogan csil-
logjanak azok a szemek.

M. Erika

Télen is irány Póstelek
Átadták a korcsolyapályát

Babák és mamák a Lencsésin

Karácsonyi vásár
Szárnyaltak az angyalok

Több mint hatszáz négy-
zetméteres korcsolyapálya 
várja Pósteleken, a volt au-
tósmozi területén a sport 
szerelmeseit. A pályát hiva-
talosan Mikuláskor adta át a 
nagyközönségnek a beruhá-
zó KÖVIÉP Kft. ügyvezetôje, 
Mochnács Pál és Hanó Mik-
lós alpolgármester. 

A karácsony csodaszép, 
de a legmegkapóbb talán 
ott, ahol kisgyermek van a 
családban. Senki sem tud 
olyan csodálkozva és annyi 
gyönyörûséggel nézni a fel-
díszített fára, mint az apró-
ságok, akik az ünnepi fények 
láttán csak mosolyognak, 
kacagnak és ettôl mindenki 
valahogy jobban örül. 

Jazz Elek Trió az evangélikus kistemplomban

Idén sehogyan sem tud-
tam lélekben ráhangolódni 
az adventre, nem jött a ka-
rácsonyt váró hangulat. Ma-
gyarázat is van erre, hiszen 
szeretteim egy része tôlem 
messze, a világ távoli részein 
gyújt majd gyertyát decem-
ber 24-én, míg mások már a 
csillagok közül figyelnek, ve-
lük csak az emlékezés síkján 
lehetek együtt, értük én gyúj-
tok majd egy-egy kis lángot.

Már éppen kezdtem be- 
letörôdni, hogy a karácsony 
vagy munkával, vagy más el-
foglaltsággal telik majd, ami 
ha nem is öltözteti ünneplôbe 
a lelkem, de talán szórakoz-
tat. És akkor egymás után 
jöttek az apró kis csodák. 
Teljesen váratlanul engem 
is felkeresett a Mikulás. Picit 
ugyan eltévesztette a házszá-
mot, mert nem az otthonom-
ba, hanem a munkahelyemre 
csempészte be a csomagot, 
de annyira örültem a megle-
petésnek, hogy aznap már 
mintha hallottam volna a 
csengettyûket is.

Aztán egy másik, szürké-
nek induló hétköznapon egy 
postás kisasszony okozott 
nekem pár, igazán jó pilla-
natot. Külföldre szánt cso-
magot adtam fel, ô nagyon 
készséges volt, és lelkesen 
ajánlotta fel, hogy szép, ka-

rácsonyi bélyegekkel rakja 
ki a jókora borítékot. Ezzel 
saját munkáját tetézte, pró-
báltam is lebeszélni róla, de 
ô angyali mosollyal az arcán 
fogott a több tucatnyi bélyeg 
felragasztásához, mondván: 
Hadd örüljön ott a távolban a 
címzett…

Végül egy régi, jó barátnôm 
szegezte nekem ellentmon-
dást nem tûrôen, hogy már-
pedig szenteste nem lehetek 
egyedül, látni akar, tehát el 
kell zarándokolnom hozzá. 
Ha nem is este, de ebéd-
re mindenképpen. Ismerve 
ôt, meg sem próbáltam el-
lenkezni. Ott kell lennem, s 
én ott is leszek. Karácsonyi 
hangulatban, mert ezek az 
apró, EMBERI gesztusok 
nekem is ünneplôbe öltöz-
tették a lelkem. Újra hallom 
a csengettyûket. Köszönet 
érte!

Gajdács Emese

Újra hallom a csengettyûket

JegyzetIrodalmi kávéház 
csodákkal

Adventi gyertyagyújás

Állampolgársági 
eskütétel a városházán

Zord téli este volt december második szombatján, ami-
kor a Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület karácso-
nyi irodalmi kávéházba várta az érdeklôdôket. A hideg és 
a hófúvás sem tartotta vissza azokat, akik versekkel, a 
Jazz Elek Trióval, Bakay Péter igehirdetésével és Csobai 
Elena kiállításával szerették volna tölteni ezt az estét.

Az evangélikus kistemp-
lomban az egyesület nevé-
ben Szikora István köszön-
tötte a megjelenteket, aztán 
jöttek is a zenészek: Horváth 
Elek (nagybôgô), Ugró Béla 
(dob), Bánfi Miklós (zongo-
ra) és Gáspár Szilvia (ének). 
A fôleg amerikai stílusú stan-
dard jazzt, ragtime, blues 
és free jazz zenét játszó trió 
ezen az estén az adventre 
hangolt bennünket, Ugró Bé- 
la még verset is szavalt. 

– Vajon gondolunk-e arra, 
hogy minden, ami van, az 
születés eredménye? Min-

den pillanatnak megvan a 
maga csodája, mert minden 
pillanatban milliónyi születés 
történik, például megszületik 
egy ecsetvonás, egy verssor, 
egy dallam – mondta Bakay 
Péter, aki a születés csodá-
járól, a csoda születésérôl 
beszélt.

Az est végén a BKIE forró 
teával és süteménnyel ven-
dégelte meg a jelenlevôket, 
miközben a lelkészi hivatal 
elôcsarnokában Csobai Ele- 
na kiállítását nézhettük meg, 
kint pedig szakadt a hó. 

Mikóczy Erika

A Petôfi utcai iskolások koriztak elôször a mûjégen
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Sok szeretettel vár min-
den kedves leendô 1. osz-
tályos gyermeket és szülei-
ket a város egyik legszebb 
és legmodernebb iskolája 
2013. január 31-én beisko-
lázási nyílt napjára.

Program:
8.05–8.45:
• az iskola bemutatása, tájé-

koztató és beszélgetés az 
intézmény igazgatójával

• ismerkedés a leendô taní-
tókkal, az elsô osztályban 
tanító pedagógusok be-
mutatása

8.45–9.00:
• szünet
9.00–10.25:
• bemutató szlovák nyelvi 

óra
• bemutató angol nyelvi 

óra
• bemutató magyaróra

Az iskola bemutatása 
és a bemutató órák ideje 
alatt játékkuckóba várjuk a 
leendô 1. osztályos gyer-
mekeket!

Nyílt nap a szlovák 
iskolában

Hazaviszi a receptet
Krumplipaprikást fôzne a belga diák

Megújult a Pásztor utcai bölcsi
Várják a kicsiket, nôtt a férôhelyek száma

Mint arról már lapunk-
ban beszámoltunk, az AFS 
Magyarország Nemzetközi 
Csereprogram Alapítvány-
nak köszönhetôen messzi 
vidékekrôl hozzánk érkezô 
fiatalok töltenek több hóna-
pot Békéscsabán. Ezúttal 
egy olasz, egy belga és egy 
venezuelai diák osztotta 
meg velünk tapasztalatait.

Martina Abagnale Olasz-
országból érkezett hozzánk 
augusztusban, s már úgy 
tekint Békéscsabára, mint 
saját városára.

 – Igazán jól érzem ma-
gam, sok szép helyet talál-
tam itt, az emberek nagyon 
kedvesek és udvariasak. 
Szeretem a ligetet és min-
den olyan városrészt, ahol 
fák vannak. Iskola után zene-
órákra járok, a barátaimmal 
vagy a vendéglátó csalá-
dommal töltöm az idôt. Azért 
jöttem ide, mert szerettem 
volna megismerni egy másik 
kultúrát, másik országot, s 
remélem, az itt tanultak alap-
ján másként látom majd a vi-
lágot is – nyilatkozta lapunk-
nak az olasz lány. 

Pao-lin Beuselinck belga 
diák ezt mondta: Kellemes 
hónapokat töltöttem itt, bár 
eleinte nagyon izgultam, 
mert nem ismertem Békés-
csabát. Most már kicsit job-
ban kiismerem magam a vá-
rosban. Úgy tapasztaltam, 
hogy a magyar embereknek 
nagyon jó a humorérzékük, 
bár azt is látom, hogy néha 
elég pesszimisták. A ked-
venc helyem a szökôkutas 
tér és az ott lévô kávézó, 
ahol nagyon jó üldögélni. 
Remélem, mire hazame-
gyek, már érteni és beszélni 
is fogom a magyar nyelvet, 
és sikerül magammal vinni 

az igazi krumplipaprikás re-
ceptjét is.

Terai Neves Santeliz hazá-
ja Venezuela. Ô kicsit vissza-
húzódónak talál minket, ma-
gyarokat, de mint mondta, 
ha többet beszélgetünk, már 
barátságosabbak leszünk. A 
diák szabad idejében foci-
edzésre jár vagy a barátaival 
szórakozik. – Jó érzés meg-
ismerni egy másik országot, 
új barátokat, egy „második” 
családot szerezni, akiktôl 
sokat tanultam és talán én 
is adhattam nekik – mondta 
a venezuelai fiatal békéscsa-
bai tartózkodása kapcsán.

Gajdács Emese

Békéscsaba egy uniós 
pályázaton 150 millió fo-
rintos támogatást nyert el, 
melynek köszönhetôen a 
Belvárosi és a Pásztor ut-
cai bölcsôdéket fejleszt-
hetik. A projekt elsô része 
megvalósult. A felújított 
Pásztor utcai bölcsôdében 
ünnepélyes keretek kö-
zött mutatták be, miként 
bôvítették a férôhelyek szá- 
mát, hogyan szépült, kor- 
szerûsödött az épület.

– Társadalmunkban a 
legfontosabb érték a gyer-
mek, ezért mindent meg 
kell tenni, hogy a lehetô 
legjobb körülmények kö-
zött nevelkedhessenek. A 
most befejezôdött munká-
latok révén ez az intézmény 
megfelel a XXI. századi kö-
vetelményeknek, s ahogyan 
láthatjuk a gyerekek és az itt 
dolgozók is nagyon jól érzik 
magukat. A férôhelyek szá-
ma az eddigi 60-ról 74-re 
emelkedett. Ezzel segítjük 
azokat a szülôket, akik sze-
retnének visszatérni a mun-
ka világába – hallhattuk Kiss 
Tibor alpolgármestertôl.

Bogár Éva projektmene-
dzser emlékeztetett arra, 
hogy Békéscsabán 1944 óta 
mûködik bölcsôde. Az el-
múlt hat évben nagyon sok 
fejlesztés, pozitív változás 
történt ezen a területen, és 
a hat évvel ezelôtti 196-ról, a 
most zajló projekt befejezte 
után, vagyis jövôre, 246-ra 
nô a férôhelyek száma. 

Dr. Fábián Ágnes egész-
ségügyért felelôs tanácsnok 
kiemelte: örömükre szolgál, 
hogy így fejlôdik a bölcsôdei 
rendszer, hiszen szívügyük 

a gyermek. A folyamat pedig 
nem fejezôdött be, hiszen a 
Belvárosi bölcsôdében jövô 
nyáron zajlanak majd a fel-
újítási munkálatok. 

– Ezzel a beruházással 
a lakótelep is gazdagodott. 
Az épület korszerûbb, tága-
sabb, világosabb lett, így a 
gyerekek és a gondozónôk 
is jobban érezhetik magukat 
a barátságos környezetben 
– mondta dr. Ferenczi Attila a 
Lencsési lakótelepi részön-
kormányzat vezetôje. 

Gajdács E.

Jól érzik magukat Csabán a külföldi diákok

Gazdagodott a lakótelep a gyerekek és a szülôk örömére

Széll Tibor az elsô nyertes

Az Alföldvíz Zrt. nyereményjátékot hirdetett azon fogyasz-
tók között, akik a rákötési értesítô kézhezvételét követô 
egy hónapon belül csatlakoztak a csatornahálózatra. Az 
elsô 3000 fogyasztói rákötési lehetôség kiértékelése után, 
közjegyzô jelenlétében, a cég székházában tartották az 
elsô sorsolást. Az elsô szerencsés nyertes Széll Tibor, 
nyereménye egy Bosch típusú energiatakarékos mosógép, 
amelyet Mikulás-napon otthonában vehetett át Szeverényi 
Györgytôl, az Alföldvíz Zrt. mérnökség vezetôjétôl. 

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat 

tulajdonában álló, szociális helyzet alapján bérbe 
adható lakásban történô elhelyezésre

Pályázható bérlakások:
Békéscsaba, Vécsey u. 16. 

I. em. 3. (másfél szobás, össz-
komfortos, 47 m2 alapterületû, 
a bérleti díj összege: bruttó 
14 429 Ft/hó). A lakás rend-
behozatala a leendô bérlô fel-
adata. A bérlô 350 000 Ft ere-
jéig bérbeszámítást kérhet.

Békéscsaba, Vécsey u. 38. 
I. em. 4. (egyszobás, komfor-
tos, 35 m2 alapterületû, a bér-
leti díj összege: bruttó 10 745 
Ft/hó)

A pályázat részletes felté- 
telei a www.bekescsaba.hu 
internetes oldalon tekinthetô 
meg. A pályázattal kapcso-
latos információk, valamint 

pályázati nyomtatvány igény-
lésének és leadásának helye: 
Polgármesteri hivatal, szociál-
politikai osztály, Békéscsaba, 
Szabadság tér 11–17. II. em. 
26-os iroda. Telefon: 452-
252/4019-es mellék.

A formanyomtatvány a 
www.bekescsaba.hu/pá-
lyázatok menüpontról is 
letölthetô.

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2013. január 7., 12 
óra. A pályázatok elbírálá-
sának várható idôpontja: 
az egészségügyi, szociális 
és lakásügyi bizottság 2013. 
január hónapjában tartandó 
soros ülése.

Cím: Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kol-
légium, 5600 Békéscsaba, Jilemnický u. 1. (kórház mellett). 
Telefon: 66/453-530, web: www.szlovak-bcs.sulinet.hu

A csabaiak egymilliárdnál 
többet tesznek a fa alá 

Az advent 
ideje letelt. Ka- 
rácsony ünne- 
pén minden 

csabai különleges ajándék-
nak örülhet! A lakosság fe-
lének ez a várakozás több, 
mint húsz évet jelentett, de 
megérte. Ez az ajándék azért 
különleges, mert az „adni 
és kapni” egyszerre jelenik 
meg benne. A város történe-
tének legnagyobb beruhá-
zása újabb 9300 családnak 
biztosítja a szennyvízcsator-
na-hálózatra történô rácsat-

lakozást, és a közeljövôben 
minden itt élô élvezheti a 
beruházás elônyeit. Jamina, 
Gerla és Fényes így válik va-
lóban Békéscsaba részévé.   

Köszönet a hozzájárulá-
sért, a türelemért, a meg-
értésért! Az idei karácsony 
igazi értéke azonban a csa-
bai kolbásznál is erôsebb, 
példaértékû lakossági ösz-
szefogás. Ez tartson sokáig 
össze bennünket!

Boldog karácsonyt kíván 
a Békéscsabai Vízközmû 
Társulat!

TAPPE
Hulladékgazdálkodási Kft.

5600 Békéscsaba, Laktanya utca 3. 

Hulladékszállítás 
az ünnepek alatt

A TAPPE Kft. tájékoztatja a tisztelt ügyfeleit, hogy 
2013. január 15-én új helyen nyitja meg ügyfélszolgálati 
irodáját.

Jelenlegi helyünkön az ügyfélszolgálat 2012. decem-
ber 21. napjával megszûnik.

2013. január 15. után változatlan nyitva tartással várjuk 
ügyfeleinket Békéscsabán, a Bartók Béla út 56. szám 
alatt kialakításra kerülô új ügyfélszolgálati irodánkban.

A TAPPE Kft. értesíti tisztelt 
ügyfeleit, hogy Békéscsabán a 
2012. december 25-én (kedden) 
esedékes hulladékszállítást 2012. 
december 26-án (szerdán), illet-
ve a 2013. január 1-jén (kedden) 
esedékes hulladékszállítást 2013. 
január 2-án (szerdán) végzik.

Kérjük, hogy hulladékgyûjtô 
edényüket 2012. december 26-

án (szerdán) és 2013. január 
2-án (szerdán) reggel 7 órára 
helyezzék ki ingatlanjuk elé.

A 2012. december 24-ei (hét- 
fôi) és 2012. december 31-ei 
(hétfôi) hulladékszállítás idô- 
pontja nem változik!

Kellemes ünnepeket és bol-
dog új évet kíván a TAPPE Hul-
ladékgazdálkodási Kft.

Figyeljünk a rászorulókra!
A hirtelen jött hideg ke-

mény próba elé állítja az ut-
cán élôket, a fûtés nélkül, 
lakásukban egyedül élô 
embereket, hajléktalanokat. 
Ezért fontos, hogy fordítsunk 
figyelmet az egyedül élô idô- 
sekre, a nehéz helyzetben 
lévôkre és a fedél nélküliek-
re. A veszélyeztetô kihûléses 
halálesetek megelôzhetôk! 
Ennek érdekében az önkor-
mányzat, a Békéscsabai Kis-
térségi Életfa Szociális Szol-
gáltató Központ, a rendôrség, 

a mentôszolgálat, a kataszt-
rófavédelem, a polgárôrség 
és a segítô tevékenységet 
végzô szervezetek szorosan 
együttmûködnek, és kérés-
sel fordulnak a lakossághoz: 

Kérjük Önöket, hogy te-
gyenek bejelentést, ha egye-
dül élô hozzátartozójukkal, 
ismerôsükkel nem tudják 
felvenni a kapcsolatot, segít-
ségre szoruló szomszédról, 
ismerôsrôl, barátról tudnak,  
jelezzék a 06-20/801-8014 te-
lefonszámon. 



OPERAKARÁCSONY
ünnepi vetítések a Center Moziban

2012. december 22–23-án, szombaton és vasárnap délelôtt 
tizenegy órakor és december 26-án, szerdán tizenöt órakor a bé-
késcsabai Center Mozi HD minôségben vetíti A diótörôt a Mariinsky 
Balett elôadásában 3D-ben.

December 28-án, pénteken délelôtt tizenegy órakor az Opera a 
Jégen címû elôadás kerül a filmvászonra, mely a világ leghíresebb 
operaslágereire elôadott, világversenyeket nyert mûkorcsolyázók 
produkcióit mutatja be a világ legnagyobb szabadtéri operaszínpa-
dán, a Veronai Arénában.

„Ha a Kárpát-medence 
nem lenne, ki kéne találni”– 
a Duna Televízió népzenei 
tehetségkutató mûsorában 
az egyik zsûritagtól szár-
mazó idézetet a jegyzô vá-
rosunkra fordította át: „Ha 
Békéscsaba nem lenne, ki 
kéne találni…” S valóban: 
sokszínû, nemzetiségeink 
által lett nevében is bé-

kés városunk – mondta dr. 
Szvercsák Szilvia.

A román testület Kesjár 
Ilonát, a nemzetiségi önkor-
mányzatok ügyintézôjét tün-
tette ki az elmúlt tizenhárom 
évben végzett munkájáért. A 
roma önkormányzat elisme-
rését dr. Micheller Magdol-
na kapta a romák körében 

végzett kutatásaiért és a fel-
sôoktatásban betöltött sze-
repéért. A „Békéscsaba Len-
gyelségéért” kitüntetés idei 
birtokosa a Magyar–Lengyel 
Baráti Kulturális Egyesület. A 
Békéscsaba Szlovákságáért 
kitüntetést nem osztották ki.

Az ünnepi mûsorban a 
Csaba Nemzetiségi Néptánc-

együttes, a Chopin Kórus 
Rázga Józsefné karnagy 
vezetésével, Rácz Csaba, a 
Bartók Béla Mûvészeti Szak-
középiskola növendéke és 
a Nicolae Bǎlcescu román 
gimnázium kórusa mûködött 
közre Somogyi Anett vezeté-
sével. 

Vándor A.

A nemzetiségi önkor-
mányzatok közösen ren-
dezték meg a hagyományos 
nemzetiségek napi ünnep-
séget a városháza dísz-
termében. Dr. Szvercsák 
Szilvia jegyzô szívhez szó-
ló köszöntôjében a Kárpát-
medence sokszínûségére, 
népeinek egymásra gya-
korolt hatására hívta fel a 
fi gyelmet – felelevenítve 
nemzetiségeink történetét, 
kulturális örökségét.

9Csabai Mérleg
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Miro Gavran Mindent a fér-
fiakról címû egyfelvonásos 
komédiáját mutatták be de-
cember 6-án a Békéscsabai 
Jókai Színházban. A dara-
bot a közelgô nemzetiségek 
napja alkalmából a szlovák 
fôkonzulátus ajándékaként 
vitte színre a Kassai Állami 
Színház.

Ingrid Dlugošová rendezé-
sében a színpadon öt külön-
bözô történet elevenedett 
meg három kiváló színmûvész 
– Michal Soltész, Róbert 
Šudík és Radovan Hudec – 
elôadásában. Az elsô történet 
három, negyven körüli férfi 
húszesztendôs barátságát 
mutatja be, amely veszélybe 
kerül, amikor kiderül, hogy az 
egyik összeszûrte a levet a má-

sik feleségével... A második 
sztori egy apa és két fia konf-
liktusát járja körül: az egyik 
fiú az apját tartja felelôsnek 
édesanyjuk  öt évvel ezelôtti 
öngyilkosságáért. A harmadik 
hôse három homoszexuális, 
a negyedikben egy nightclub 
sztriptíztáncosainak életébe 
nyerhet bepillantást a nézô, 
az ötödikben az elsô történet 
hôsei térnek vissza negyven 
évvel késôbb. A darabot Ján 
Jankovič fordította, a drama-
turg Katarína Mikulíková, a 
díszlet- és jelmeztervezô Anita 
Szokeová, a színpadi mozgás 
pedig Nataliya Litvinová mun-
kája.

A komédia ôsbemutatója 
2006-ban a nagyszombati 
Jan Palarik Színházban volt, 

a darabot bemutatták Zág-
rábban és Kassán is. Azóta 
tíz különbözô helyen vitték 
színre, több nyelvre is lefordí-
tották.

Vándor Andrea

V Divadle Jókaiho v Bé-
kešskej Čabe predstavili 
6-eho decembra jednoak-
tovku Mira Gavrana s titulom 
Všetko o mužoch. Komédia 
Štátneho divadla Košice bola 

z príležitosti Dňa menšín pre-
kvapením Generálneho kon-
zulátu SR.

V réžii Ingrid Dlugošovej 
na javisku boli predstavené 
tri rôzne príbehy v podaní 
troch vynikajúcich hercov – 
Michala Soltésza, Róberta 
Šudíka a Radovana Hudeca. 
V prvom príbehu ide o dvad-
saťročné priateľstvo troch 
štyridsiatnikov, ktoré je ohro-
zené, keď vysvitne, že jeden 
z nich mal intímny vzťah s 
manželkou druhého… Pod-
statou druhého je konfl ikt 
syna a otca: podľa syna otec 
je zodpovedný za samovraž-
du mamy pred piatimi rokmi. 
Aktérmi tretej scény sú traja 
homosexuáli, kým vo štvrtej 
divák má možnosť nazrieť sa 

do života striptízových taneč-
níkov jedného night-clubu. V 
poslednom príbehu sa obja-
via predstavitelia prvého o 
štyridsať rokov neskôr, ako 
osemdesiatroční… Preklada-
teľom diela bol Ján Jankovič, 
dramaturgičkou Katarína Mi-
kulíková, scény a kostýmy sú 
dielami Anity Szokeovej, kým 
pod pohybovú spoluprácu sa 
podpísala Nataliya Litvinová.

Premiéra komédie bola 
v roku 2006 v Divadle Jána 
Palárika v Trnave, následne 
ju predstavili aj v Záhrebe a 
v Košiciach, ako aj v ďalších 
desiatich divadlách. Preložili 
ju do angličtiny, poľštiny, slo-
venčiny, rumunčiny, ruštiny, 
litovčiny a lotyštiny. 

Andrea Vándorová

Mindent a férfi akról Všetko o mužoch

INGATLAN

Bartók Béla út 37. szám alatt, X. 
emeleten, 1,5 szobás lakás áron 
alul eladó. Irányár: 3,9 millió Ft.
Tel.: 20/410-1410.

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

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

Sürgôsen eladó 1 + 2 fél szo-
bás, 60 m2-es, központi fûtéses, 
napkollektoros, erkélyes, 1. eme-
leti panellakás a Galamb közelé-
ben. Tel.: 30/354-2563.

Lencsésin a Profi mellett 2 és 
fél szobás, felújított lakás el-
adó. 6,9 millió Ft.
Tel.: 20/7700-494, 66/740-286.

Eladó budapesti, XIII. kerületi 
garzon tulajdonostól.
Tel.: 20/509-4445.

OKTATÁS

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

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

Angol magántanárok Békés-
csabán. www.feronil.hu

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

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

Angolnyelv-oktatás kezdôtôl fel-
sôfokig. Tel.: 30/345-9237.

SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

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

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

Nemzetiségek napja
„Ha Békéscsaba nem lenne, ki kéne találni!” Kellemes ünnepeket!

A Csabai Mérleg kellemes karácsonyt és boldog új 
esztendôt kíván minden kedves olvasójának!

Kellemes ünnepeket!Kellemes ünnepeket!Kellemes ünnepeket!Kellemes ünnepeket!



– Dr. Ferenczi Attila kez-
deményezése volt az And-
rás-napi disznótor. A rendez-
vény hat évvel ezelôtt azzal 
a szándékkal indult, hogy a 
lakótelepen élôknek szervez-
zünk olyan programot, amely 
visszaidézi a hajdani disznó-
torok hangulatát. Öt év óta 
már kolbászgyúró versenyt is 
tartunk az itt mûködô közös-
ségek meghívásával – tudtuk 
meg Takács Pétertôl, a kö-
zösségi ház vezetôjétôl. 

A házban kilenc csapat 
gyúrt és töltött, kint pedig 
fôtt az ebéd, a déli órákban 
ugyanis a lakótelepi rész-
önkormányzat és a ház hat-
száz adag székelygulyást 
és kolbászt osztott ki a kör-
nyékbelieknek. Dr. Ferenczi 
Attila, a részönkormányzat 
vezetôje elismeréssel szólt 
a nyáron Wlassics-díjjal ki-
tüntetett Tóthné Kiss Szil-
viáról, a Csipkeverô klub 
vezetôjérôl, majd elmondta, 
hogy a Lencsésin már ha-

gyománnyá vált gyermeknap 
és Szent István-napi elôzetes 
mellett szerettek volna más 
közösségteremtô programo-
kat is meghonosítani. Ilyen 
lett a disznótor és kolbász-
parádé és a Lencsési Advent 
is. 

– Szeretnénk, ha a Len-
csési város lenne a város-
ban, szeretnénk, hogy az itt 
élô emberek megérezzék: 
egy olyan nagy családhoz 
tartoznak, ahol várják ôket, 
ahol számítanak rájuk, ahol 
mindenki szeretettel közelít a 
másikhoz. Ezzel a program-
mal is erôsíteni szeretnénk a 
csabaiság, a „lencsésiség” 
tudatát. Köszönettel tarto-
zunk Takács Péternek, aki 
nemcsak a helyszínt biztosít-
ja, hanem aktív szervezôje is 
a kolbászparádénak – emelte 
ki dr. Ferenczi Attila. 

Mikóczy Erika

Hogy miért? Jordán Tamást 
nem kell bemutatni a szín-
házbarátoknak. Színészként, 
rendezôként kiváló elôadások 
tanúsítják munkáját. Most a 
szombathelyi Weöres Sán-
dor Színház vezetôi székét a 
Jókai színház rendezôi szé-
kére cseréli fel, természete-
sen csak egy idôre: Zalán 
Tibor és Huzella Péter zenés 
mesejátékát, a Hetvenhetet a 
Merlin Színház 1998-as be-
mutatója, valamint a szom-
bathelyi sikerek után most 
Békéscsabán állítja színpadra 
a társulat tagjaival és a gyer-
mekekkel. Igen! Most a gyer-
mekek is fontos szereplôivé 
válnak az elôadásnak: éne-
kelnek, táncolnak, alakítják az 
eseményeket a színpadon és 
a nézôtéren egyaránt. A bát-
rabbak felléphetnek a világot 
jelentô deszkákra is. Még az 

elôadás elôtt kiválaszthatják, 
hogy oroszlán, róka vagy 
nyuszi képét öltik-e magukra 
– ebben a Színitanház elsô 
éves hallgatói lesznek a segít-
ségükre –, s máris indulhat a 
játék! A játékmester maga a 
zeneszerzô: Huzella Péter. A 
színházi élmény így egy moz-
galmas, kalandos utazássá 
válhat számukra.

A társulat tagjai, valamint a 
Színitanház harmadéves nö-
vendékei már bele is vetették 
magukat a munkába: túl van-
nak az elôadás hanganyagá-
nak felvételén, amelybôl majd 
CD is készül, a táncokat pe-
dig Kerekes Judit koreográ-
fus segítségével sajátítják el. 
Mindezt Koleszár Bazil Péter 
segédrendezô vezetésével. A 
díszletterveket Gnandt János 
készíti, a jelmezek Petrovszki 

Árpád tervei alapján születnek 
meg, a különbözô varázslatos 
effektek – mert abban sem 
lesz hiány – létrehozásában 
Fekete Péter segíti a társulat 
munkáját. Az elôadást január 
11-én 15 órakor mutatja be a 
Jókai színház. 

Elôtte azonban Jordán Ta-
más ragyogó humorát is meg-
csillogtatja a békéscsabai 
színpadon: január 8-án Széllel 
szembe – poénok és poémák 
címmel stand up estre várja a 
közönséget sok remek törté-
nettel színházról, az életébôl, 
saját magáról, néhány verssel 
fûszerezve. Így nem csupán 
a gyermek nézôk számíthat-
nak vidám januárra, hanem a 
felnôttek is.

Boldog új esztendôt min-
denkinek!

Tari Sarolta
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Fenti képünk a fôtér leg-
szebb – 1885 évben felépült 
– bérházának elsô tatarozá-
sát örökítette meg 1927-ben. 
Ez idôben dolgoztak az 
útkövezôk a tér burkolásán. 

A szép ház megújult 1928-ra, 
Békéscsaba várossá nyilvá-
nításának tizedik évfordulójá-
ra. Nyolcvanöt esztendô után 
most ismét elindult a bérház 
felújítása, s elkezdôdött a vá-

ros történelmi fôterének teljes 
rekonstrukciója, újraburkolá-
sa, megszépítése, szökôku-
tas, díszes rendezvénytérré 
történô átépítése.

Gécs Béla

Békéscsaba anno
Megszépül a régi ház – új arcot kap a fôtér

Jordán Tamás Békéscsabán 
A Hetvenhét címû mesejáték a színházban

Zalán Tibor és Huzella 
Péter Hetvenhét címû in-
teraktív mesejátékát viszi 
színre január 11-én a Bé-
késcsabai Jókai Színház 
Jordán Tamás Kossuth- és 
Jászai-díjas színmûvész, 
rendezô vezetésével. De-
cember másodikán talál-
kozott elôször a csapat, 
s már az olvasópróbán ki-
derült, hogy egy fantasz-
tikus elôadásra számíthat 
a békéscsabai közönség. 
Ilyen még tényleg nem 
volt…

Idôpont: 2012. december 31. 
(hétfô)
Helyszín: Békéscsaba, Vá-
rosi Sportcsarnoknál 
Rendezi: Buda-Cash Békés-
csabai Atlétikai Club

2012-ben is minden távon 
rajtszám, amit hazavihetsz 
emlékbe! Válassz távot – Fuss 
jelmezben!

Elsô RAJT: 10.00 órakor

4100 m IGAZOLT 
VERSENYZÔK – BÁTOR 

AMATÔRÖK
• Igazolt futók – férfi-nôi
• Triatlonisták – férfi-nôi
• Gyaloglók – férfi-nôi
• Bátor amatôrök – férfi-nôi
• Általános iskolások, akik 

külön értékelésben akarnak 
részt venni (fiú-leány)

Útvonal: Sportcsarnok–Baj-
za u.–Bartók Béla út–Mun-
kácsy u.–Irányi u.–Luther 
u.–Kossuth tér–Gyulai út–
Sportcsarnok

3100 m AMATÔR 
VERSENYZÔK

Útvonal: Sportcsarnok – Baj-
za u. – Árpád sor – Gyulai út 
– Sportcsarnok

Második RAJT: 10.10 órakor

3100 m 3 FÔS CSALÁDOK, 
60 ÉV FELETTI FUTÓK

Útvonal: Sportcsarnok–Baj-
za u.–Árpád sor–Gyulai út–
Sportcsarnok
Elôzetes nevezés: e-mailen 
a klubnál: bcsatletika@gmail.
com, Csaba Center INFO 
pultnál

Nevezési díj: 400 Ft/fô, me-
lyért egy Déli Aprót kapsz
Helyszíni nevezés: a verseny 
napján 9.00 órától 9.50 óráig 
a sportcsarnokban

DÍJAZOTTAK

Igazolt versenyzôk – bá-
tor amatôrök, akik egyedül 
teljesítik a távot 4100 m-en:

• Férfi I–III. helyezettek – 
 pénzdíjazás
• Nôi I–III. helyezettek –
 értékes sportos díjak
• Általános iskolások: Fiú – 

Leány I–III. helyezettek

Amatôr versenyzôk, akik 
egyedül teljesítik a távot 3100 
m-en:
• Férfi-nôi I–III. helyezettek
• 50 év feletti férfi-nôi I. helye-

zettek
• 3 fôs családi csapatok
• 60 év feletti férfi-nôi I. helye-

zettek

Különdíjak – Békéscsaba 
város díjai

• „Legötletesebb jelmez”, 
„Legidôsebb futó”

• Elsôként célba érkezô, ku-
tyával futó résztvevô

AJÁNDÉKSORSOLÁS – 
ÉRTÉKES FÔDÍJ partneri 
díjakért, melyen minden futó 
a beérkezési számával vesz 
részt.

Partnereink a sportprogra-
mokban: Ízisz Jóga Stúdió és 
Forma Bontó.

Vidám ünneplés óriástor-
tával és pezsgôkoccintással.

Információ: Buda-Cash Bé-
késcsabai Atlétikai Club, tel./
fax: (66) 323-634 www.bcsac.
hu, e-mail: bcsatletika@
gmail.com, facebook: www.
facebook.com/bcsac

25. Szilveszteri Futógála
a Déli Apró Kupáért

25. Szilveszteri FutógálaAndrás-napi disznótor
„Erôsíteni szeretnénk a »lencsésiség« tudatát”

A hideg idô ellenére nagy 
volt a nyüzsgés december 
nyolcadikán a Lencsési Kö-
zösségi Házban és a mellet-
te felállított sátorban. Sokan 
a kolbászgyúró versenyre 
vagy a játszóházba igyekez-
tek, mások az idén tizenöt 
éves Csipkeverô klub kiál-
lítását jöttek megnézni, és 
volt, aki csak benézett ebéd-
jegyért, vagy hogy részese 
legyen az idén is jó hangu-
latú András-napi disznótor-
nak és kolbászparádénak. 

A Lencsési Advent ünnepségén is tele volt a ház

Jordán Tamás,  Kadelka László és Zalán Tibor


