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Nem volt túl kegyes az idô-
járás a Békéscsaba–Arad–
Békéscsaba szupermaratoni 
futóihoz, kerékpárosaihoz és 
görkorisaihoz. Aradra menet 
a nagy szél, visszafelé pedig 
a helyenként erôsen szakadó 
esô nehezítette az útjukat, 
így többszörösen is elisme-
résre méltó rendkívüli teljesít-
ményük. 

A belváros felújítása mi-
att, május huszonötödikén 
a Csabagyöngye Kulturális 
Központtól indult neki a Bé-
késcsaba–Arad–Békéscsaba 
szupermaratonnak 590 kerék-
páros, 3 görkoris, 32 futócsa-
pat és 10 egyéni futó. Több 
mint kétszáz kilométer meg-
tétele után, vasárnap kora dél-
utántól sorra értek célba, az 
egyéni gyôztes, Lakatos Ro-
land, este hat órakor érkezett.

– Nagyon örülök, hogy si-
került nyernem, de nagyon 

vártam már végét. Hálás va-
gyok az edzômnek, Molnár 
Tamásnak és Ivan Ramirez-
nek is, aki bár megsérült és 
feladni kényszerült a ver-
senyt, a negyvenedik kilomé-
tertôl velem futott – mond-
ta Lakatos Roland a zala-
egerszegi Aszfaltszaggatók 
Futóegyesülettôl. Az andorrai 
Ivan Ramirez Bator az elsô 
nap felénél még vezetett, 
ötven kilométernél azonban 
sérülés miatt fel kellett adnia 
a versenyt, de visszafelé így 
is segítette Rolandot.

Az eredményhirdetés már 
javában zajlott, amikor meg-
érkezett Gyebnár Éva, aki 
egyéniben egyedüli nôként 
teljesítette a távot. A törékeny-
nek tûnô, lelkes és mosolygós 
hölgy valójában igen eltökélt 
és kemény.

1979. május 25-én rejté-
lyes körülmények között tûnt 
el New Yorkban egy hatéves 
kisfiú, Etan Patz. Szülei az 
ô emlékére kezdeményez-
ték az ENSZ-nél, hogy ezt a 
napot nyilvánítsák az eltûnt 
gyerekek világnapjává. Idén 
Budapest, Gyôr, Kecske-
mét, Pécs és Székesfehér-
vár mellett Békéscsaba is 

csatlakozott az Ezer lámpás 
éjszakája országos rendez-
vénysorozathoz, amelynek 
célja, hogy hazánkban is 
felhívja a figyelmet erre a je-
lenségre, és hogy megmu-
tassa: van hazafelé vezetô 
út. A Csabagyöngye elôtt fel-
állított színpadon koncertek, 
táncbemutatók követték egy-
mást. Fellépett a Belencéres 

és a Balassi Táncegyüttes, a 
Kemény Gitárklub, az Édes 
Keserû Zenekar, Bartók Esz-
ter, Veres Mónika, az Adam’s 
Comedy és Giorgio, miköz-
ben megtudtuk, hogy a tejes 
dobozok és ásványvizes pa-
lackok után a toast kenyerek 
csomagolására is felkerülnek 
az eltûnt gyerekek fotói. 

Este Tolvai Renáta és az 
Eleven Hold koncertje után 
Vantara Gyula polgármester 
lépett a színpadra, aki hang-
súlyozta: együtt, közös oda-
figyeléssel elôsegíthetjük, 
hogy az eltûnt gyermekek mi-
nél hamarabb elôkerüljenek.  
Nagyon fontos, hogy figyel-
jünk egymásra, figyeljünk a 
gyermekeinkre, sajnos a sta-
tisztikák lesújtóak.

– Az emberek többségé-
nek a kényelmes lakásban, 
a tévé elôtt ülve eszébe sem 
jut, milyen szörnyûségek lé-

teznek a környezetünkben. 
Békés megyében tavaly 232 
gyermek tûnt el. A rendôrség 
országosan ebben a pillanat-

ban is több mint 1300 kiskorút 
keres. Megyénkben az ese-
tek 90 százalékában intézeti 
neveltek tûnnek el, a legna-

gyobb veszélynek a fiatalkorú 
lányok vannak kitéve. 

Magasba szálltak a világító léggömbök
Az Ezer lámpás éjszakája az eltûnt gyermekekre hívta fel a fi gyelmet

Az ünnepi esemény a 
bronzéremért vívott, sorsdön-
tô mérkôzés utolsó pillanata-
inak visszaidézésével kezdô-
dött. A képeket látva, mindenki 
újra átélhette azt a remek han-
gulatot, mely a sportcsarnok-
ban uralkodott a gyôzelmi 
mámor pillanataiban. 

– Van mit ünnepelnünk, 
hiszen a csapat nagyszerû 
eredményt ért el, s Békés-
csabán egyre népszerûbb a 
nôi röplabda, ezt igazolják a 
nézôszámok is – hallhattuk 
Vantara Gyulától, aki így foly-
tatta: 

– A most véget ért bajnoki 
idényben sporttörténelmet 
írt a Békéscsabai Röplabda 
SE felnôtt csapata. Elôbb a 
Magyar Kupában jutottak be 
a legjobb négy közé, s bronz-
érmet szereztek, majd pedig 
a bajnokságban végeztek a 
harmadik helyen. Ez utóbbi 
eredmény értékét növeli, hogy 
legutóbb 19 évvel ezelôtt zárt 
dobogós helyen békéscsa-

bai sportegyesület – utalt a 
focisták egykori sikerére a 
polgármester, aki kiemelte: 
köszönjük, hogy dicsôséget 
és hírnevet szereztek váro-
sunknak, büszkék vagyunk a 
csapatra! Mint megtudtuk, 
Békéscsaba éves költségve-
tésének másfél százalékát 
fordítja sporttámogatásra, ez 
az országos átlag feletti mér-
téket jelent. A Békéscsabai 
Röplabda SE a kiemelten tá-
mogatott szervezetek között 
szerepel. 

Kiss Tibor alpolgármes-
ter saját, szurkolóként átélt 
élményeit osztotta meg az 
esemény résztvevôivel, s azt 
hangsúlyozta, hogy ezek a fi-

atalok példát adnak minden-
kinek hitbôl, erôbôl, kitartás-
ból, így köszönet és elismerés 
illeti ôket. A városvezetés ki-
kérte az egyesület vezetôjé-
nek véleményét arról, mire is 
lenne leginkább szükségük, s 
az így beszerzett információk 
alapján született döntés arról, 
hogy felszerelést (mezeket, 
melegítôket, labdákat) aján-
dékoznak a csapatnak. 

A sok-sok köszöntés és 
elismerô szó után Baran 
Ádám, a Békéscsabai Röp-
labda SE elnöke egyebek 
mellett elmondta: a csapat 
az utóbbi évek szisztemati-
kus munkájával jutott el ed-
digi legjobb szerepléséhez. 

Az utánpótlásbázis kiépítése 
volt a siker egyik záloga, s 
tudni kell, hogy a bronzérmes 
együttes tagjainak több mint 
fele saját nevelésû játékos. A 
sportvezetô utalt arra, hogy 
három évvel ezelôtt átélt egy 
nehezebb idôszakot az egye-
sület, ám azóta, új szakmai 
irányítással, tudatosan halad-
nak egyre feljebb és feljebb. 
Reményeik szerint eredmé-
nyeik ôket igazolják, s ezt a 
szponzorok, a városvezetés 
is értékeli. Mint megtudtuk, az 
ajándékba kapott felszerelé-
sek is igen jókor érkeztek, hi-
szen a lányok öt évvel ezelôtt 
kaptak utoljára melegítôket.

Gajdács Emese

Vantara Gyula: Sporttörténelmet írt a Békéscsabai Röplabda SE csapata

Lakatos Roland az Aszfaltszaggatók Futóegyesületbe jár

Büszkék vagyunk a röplabdacsapatra!
Felszerelést ajándékozott a város a sikeres sportolóknak

A városháza Mokos ter-
mében tartottak fogadást 
május harmincadikán a fel-
nôtt, nôi röplabdások tisz-
teletére. A lányokat Vanta-
ra Gyula polgármester és 
Kiss Tibor alpolgármester 
köszöntötte, s mint meg-
tudtuk, az önkormányzat 
felszerelést ajándékoz a 
csapatnak.

Világítottak a lufi k, hogy jelezzék a hazafelé vezetô utat

A lehetô leggondosabb szülôk is átélhettek olyat, hogy 
egy pillanatra szem elöl tévesztették csemetéjüket, aki ta-
lán szárnyait próbálgatva elszaladt, elbújt valahol. Talán 
percek, talán csak másodpercek teltek el, amíg meg nem 
lett a gyermek, de az néha óráknak, napoknak tûnt. Elkép-
zelni is nehéz, mit élhet át az a szülô, aki hiába várja haza 
gyermekét, hiába lesi, nyitja-e már az ajtót. és szörnyû le-
het gyermekként elveszve lenni a felnôttek között, kapasz-
kodókat keresve hinni egy jobb életben, az emberek jósá-
gában mindaddig, amíg be nem igazolódik az ellenkezôje. 
Május huszonötödikén délután és este, az Ezer lámpás 
éjszakája keretében, Békéscsabán is programokkal, kon-
certekkel hívták fel a fi gyelmet az eltûnt gyerekekre és a 
keresésükért tett erôfeszítésekre.

Folytatás a 7. oldalon →

Folytatás az 5. oldalon →

Ülésezett a közgyűlés
3. oldal

Kick-box diákolimpia 
Békéscsabán 7. oldal

Turisztikai konferencia
a ligetben 6. oldal

Lakatos az egyéni gyôztes
Sikeres volt a szupermaraton



Pósteleken ötödik alka-
lommal rendezték meg az 
Ivó-napi szesztivált, ame-
lyet idén a Békéscsabai 
hagyományôrzô Kulturális 
Kör szervezett a pünkösdi 
hagyományôrzés jegyében. 
Mintegy száz „alattvaló” 
volt kíváncsi a királyjelöl-
tek küzdelmére.

Kilencen vetélkedtek a 
pünkösdi király címért. A je-
lölteknek le kellett gyôzniük a 
hétfejû sárkányt: hét humoros 
feladatot kellett megoldani-
uk. A furmányokat Mácsai 
Sándor ceremóniamesternek 
köszönhették. A próbák közt 
volt a sulyok (el)vetése (vas-
villát kellett beleállítani a szé-
naboglya közepébe), patkó-
dobás fémvödörbe, liba nyaka 
karikával történô megkoroná-
zása, a csabai szlovák halus-
kát pedig úgy kellett megenni 
a pohárnokok kezébôl, hogy 

közben kukoricát morzsoltak 
a sajátjukkal.

A játékok fénypontját a fa-
kutyázás jelentette a póstele-
ki mûkorcsolyapályán, ahol a 
teli sörös rekeszek körüli szla-
lomozással lehetett a próbá-
kért járó pinteket szerezni. Az 
elsô három helyezett ezután 
indulhatott a végsô pünkösdi 
király-választáson, amelyen 

az alattvalók is szavazhattak 
a kamuba sült pogácsa (sza-
vazólap) útján. Végül Klemens 
Antal budapesti mérnök fejére 
került a királyi korona, felesé-
ge, Zsuzsa lett a királyné.

A várromnál – ahova hin-
tón érkezett a királyi pár – 
Asztrik püspök színe elôtt, 
nagy pompával, az alattvalók 
üdvrivalgása közepette vette 
kezdetét a koronázási cere-
mónia, amely lassan átalakult 
lagzivá: volt „menj asszony 
tánc”, ami persze teljesen 
fordítva mûködött: a király fi-
zetett azért pinteket (néhány 
cent pálinkát), hogy elvigyék 
az asszonyt a táncba! A mu-
latság kivilágos-virradatig tar-
tott a „Sándor palotában”.

Vándor Andrea

– Cégünk antennákat, 
elektronikai áramköröket 
gyárt, melyeket Európában, 
az Egyesült Államokban és 
a Távol-Keleten építenek be 
az autókba. Ezenkívül ipari 
felhasználású csatlakozókat, 
összekötô kábeleket is ké-
szítünk a világ minden tájára 
– mondta el lapunknak Peter 
Inzenhofer. Az ügyvezetô igaz-
gatótól megtudtuk: operatív 
munkára több száz jelentkezô 
közül választhatnak. Elônyben 
részesül, aki hosszú idôn át 
hasonló jellegû tevékenysé-
get végzett, mûszaki képzett-
séggel, esetleg német- vagy 
angolnyelv-ismerettel rendel-
kezik. A feladatra a kiválasztás 
után a cég képezi ki a dolgo-
zókat. Más a helyzet egy adott 
szaktudást igénylô munkakör 
betöltésére pályázók kiválasz-
tásánál: itt alapkövetelmény 
a német- vagy angol-, esetleg 
francianyelv-tudás, a szakirá-
nyú végzettség, a számítás-
technikai jártasság, esetleg 
szakmai, ipari gyakorlat. Ezek 
a munkatársak nemcsak itt 
helyben, hanem külföldön, az 

anyacégnél is megkapják a 
szükséges képzést. 

– Lehetôségeinkhez mér-
ten számos motivációs esz-
közzel igyekszünk a kiemel-
kedô teljesítményeket és a 
hûséget honorálni. Emellett 
munkatársaink magas szintû 
termelési kultúrát sajátítanak 
el. Mindenki folyamatos to-
vábbképzéseken vesz részt, 
így a „munkaerô-piaci érté-
ke” nô. A Hirschmann név 
világszerte jól cseng, s ez ko-
moly ajánlólevél. 

Az elmúlt évek történése-
irôl az ügyvezetô elmondta, 
2011-ben ünnepelték a ma-
gyarországi Hirschmann 20. 
születésnapját, ami alkalmat 
adott a visszatekintésre.  

– Jólesôen állapítottuk 
meg, hogy ez a 20 év folyama-
tos fejlôdéssel telt el, ami nap-
jainkban is tart. Ennek leglát-
ványosabb indikátora, hogy 
az 1998-ban épített új épüle-

tünket kinôttük, és bôvítenünk 
kellett. Említhetnénk, hogy 
1996-ban 120-an voltunk, ma 
már 480-an. Szólnunk kell 
az elmúlt évek alatt véghez-
vitt milliárdos nagyságrendû 
technológiai jellegû beruhá-
zásokról, partnereink szá-
mának megduplázódásáról, 
logisztikai feladataink bôvü-
lésérôl és még hosszasan 
sorolhatnánk. Cégünk évek 
óta rendszeresen támogatja 
a súlyosan beteg gyermekek 
gyógykezelését, a város is-
koláit, kultúráját és sportját. 
Évente sok millió forintot ál-
dozunk társadalmi célokra. 
Az utóbbi idôben évrôl évre 
duplázódik a kérések száma, 
az összes teljesítése sajnos 
meghaladja az erôinket, de 
ahol érezzük, hogy nagyon 
fontos és sürgôs, ott  soron 
kívül segítünk – hallhattuk 
Peter Inzenhofertôl.

Gajdács Emese

2 Csabai Mérleg
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A pünkösdi király és királyné a ceremónián Antennákat, elektronikai áramköröket gyártanak

A hirschmann Car Com-
munication Kft.-nél jelen-
leg 483-an dolgoznak, ez a 
szám 20 éve folyamatosan 
növekszik. Az alapvetô-
en autóipari beszállítással 
foglalkozó cég városunk 
legjelentôsebb vállalkozá-
sai, legnagyobb adófi zetôi 
közé tartozik. 

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

 

Polgárok európai éve 2013
„Az uniós polgárság az 

európai integráció megko-
ronázása. A politikai unió 
szempontjából olyan, mint 
gazdasági és monetáris uni-
ónk szempontjából az euró” 
nyilatkozta Viviane Reding.

2013 az uniós polgárság 
20. évfordulója, egy olyan 
státuszé, amely a Maastrichti 
Szerzôdéssel jött létre 1993-
ban. Ez az egyik oka annak, 
hogy az Európai Bizottság 
a 2013-as évet a polgárság 
európai évévé nyilvánította. 
A tájékozott polgárok meg-
értik, hogy az Európai Unió 
zökkenômentes mûködése 
tôlük is függ, és elkötele-
zettek aziránt, hogy minden 
szinten szerepet vállalja-
nak az Eu demokratikus 
életében.

Az év lehetôséget nyújt 
Eu-szerte mindenkinek 

arra, hogy:
• megismerje az uniós pol-

gárság által a mindennapi 
helyzetekben biztosított 
jogait és lehetôségeit 
(különösen azt, hogy az 
EU bármelyik részében él-
hetünk és dolgozhatunk)

• elmondja véleményét a 
jogok érvényesítése elé 
gördülô akadályokkal kap-
csolatos vitákon, és konk-
rét javaslatokat fogalmaz-
zon meg az akadályok fel-
számolása érdekében

• részt vegyen az uniós szak-
politikákkal és témákkal 
foglalkozó civil fórumokon

• felkészüljön a 2014-es eu-
rópai választásokon tör-
ténô szavazásra.

Pünkösdi király-választás
Klemens Antal fejére került a korona

A Hirschmann világmárka
Közel ötszázan dolgoznak a csabai üzemben

támogatók: Farkas Tóth László szobrászmûvész, LBL 
Kft., Bora Kft., Zépé Café, Zsilák Ádám és családja, 
Olsák Tamásné vállalkozó, Szaszák Ádám, Serlegcent-
rum, Ajtai Pietró, Békéscsabai Jókai Színház, Békés-
csabai Szlovákok Szervezete, Pálinka Kft. – Pálinka 
Kub, Bólem Kft., Csaba Rádió, Csaba Televízió, Job-
bágy Zoltán, Pósteleki Turisztikai Kft., Penza Óvoda, 
Erika Virágszalon, Kopirex Kft., Kolorprint Nyomda.

Mamutfogak
és kristálycsodák

Ragyogó ékkövek, ás-
ványok, kristályok, tengeri 
csigák, kagylók, korallok és 
számos érdekesség várta a 
látogatókat a Békéscsabai 
Ásványgyûjtô Kör nemzetközi 
ásvány- és kôzetkiállításán a 
Kazinczy Ferenc iskolában. 
Mint azt dr. Szalay Tibortól, az 
ásványgyûjtô kör elnökétôl 
megtudtuk, az ásványgyûjtô 
kör Békéscsabán 1993-ban 
alakult meg, azóta szerveznek 
kiállítást, összejöveteleiket pe-

dig minden hónap második 
szerdáján tartják a Kazinczy 
iskolában. A legutóbb látott 
ásványok, kôzetek Brazíliától 
az Ural hegységig számos 
helyrôl származtak, voltak ott 
ametiszt geódák, ôsmaradvá-
nyok, fosszíliák, úgy huszonöt-
ezer évvel ezelôttrôl származó 
megkövesedett mamutfogak, 
de kristálycsodák és ékkövek 
is, amelyekbôl gyönyörû ék-
szerek készültek.

M. E. 

Klemens Antal fejére került a korona



Vantara Gyula a közgyûlé- 
sen elmondta, a törvény egyik 
célja, hogy a szolgáltatásban 
a magyar tulajdonú cégek 
kerüljenek elôtérbe. Strifler 
Attila megjegyezte, a törvény 
nyitva hagyja azt a lehetô-
séget, hogy a települések 
alvállalkozó segítségével lás-
sák el a feladatot, a környé-
künkön pedig szerinte csak 
a TAPPE rendelkezik a szük-
séges eszközökkel. Takács 
Péter arról érdeklôdött, hogy 
az önkormányzatnak milyen 
elônye lehet a változásból. A 
polgármester leszögezte: az 

új felállástól díjcsökkentést, 
tisztább környezetet, a hul-
ladékszállítás módjának vál-
tozását várják. Hanó Miklós 
hozzátette,  hosszú távon az 
jelenthet majd komoly válto-
zást, ha mérni tudják a kelet-
kezô szemetet, és mindenki 
csak annyit fizet, amennyit 
szemetel. A közgyûlés végül  
döntött, hogy a törzsházkon- 
szernen belül megalapítja a 
Békéscsabai Hulladékgazdál-
kodási Kft.-t, amely beszerzi 
a szükséges engedélyeket 
és pályázatot ír ki a hulladék 
szállítására és gyûjtésére.

A közgyûlés megtárgyalta 
a gyermekjóléti és gyermek-
védelmi feladatok múlt évi 
ellátásáról szóló beszámolót, 
amelybôl kiderül, hogy a he-
lyi ellátórendszer támogatá-
sokkal és szolgáltatásokkal 
segíti a családokat a gyerme-
kek nevelésében és biztosít 
védelmet a számukra. 

A helyi rendszer a veszé-
lyeztetettség megelôzését 
szolgálja. A prevenció az 
oktatási, egészségügyi és 
szociális intézményhálóza-
ton keresztül (esetenként 
civil szervezetek bekapcso-
lódásával) valósul meg. Az 
ülésen Szabóné dr. Fábián 
Ágnes, Szabóné Kocziha 

Tünde, Herczeg Tamás és dr. 
Kerekes Attila is elismeréssel 
szólt arról a munkáról, amit 
a szakemberek ezen a te-
rületen tesznek. Kiemelték, 

hogy Békéscsabán a hiva-
tal és a jelzôrendszer tagjai 
jól mûködnek együtt, hogy 
városunkban lehetôleg egy 
gyermek se kallódjon el.

Kozma János, az igazga-
tóság elnöke tájékoztató-
jából kiderült, hogy az elô- 
zô esztendôben a törzsház- 
konszern  996 millió 253 ezer 
forint nettó árbevétellel és 9 
millió 534 ezer forint adózás 
elôtti eredménnyel (nyere-
séggel) számolt. Mint az az 
anyagból kiderült, a 2012-es 
év legfontosabb feladata az 

volt, hogy a közgyûlés dön-
tésének megfelelôen 2012. 
január l-jétôl megvalósuljon 
az önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaságok egy-
séges irányítása a törzsház- 
konszern létrehozásával. 

Mint ismeretes, a törzsház- 
konszern irányító vállalata a 
Békéscsaba Vagyonkezelô 
Zrt., tagjai pedig az önkor-

mányzat cégei közül a Bé-
késcsabai Városfejlesztési 
Kft., az Árpád Fürdô Vízgyó- 
gyászati Kft., a „Békéscsaba 
1912 Elôre” Kft. és a Békés 
Megyei Temetkezési Kft. is. 
Képviselôi kérdésre válaszol-
va Kozma János elmondta: 
azon tevékenységek köré-
ben, ahol meg kell termelni a 
hozzáadott értéket, igyekez-
nek ezt minél nagyobb haté-
konysággal tenni, a nem nye-
reséges ágazatoknál pedig a 
veszteség minimalizálására 
törekednek.

– Sokakat érintô válto-
zás, hogy a Szarvasi úton 
két új járatpár közlekedik, a 
Lencsésirôl pedig július 1-jétôl 
közvetlenül el lehet jutni a kór-
házig – mondta dr. Ferenczi 
Attila, hozzátéve, hogy a je-
gyek és bérletek ára az inflá-
ció mértékével, a nyugdíjas- 
és tanulóbérleteké azonban 
ennél kisebb mértékben 
emelkedik júliustól. Takács 
Péter emlékeztetett arra, hogy 
a város forgalmát azért kellett 
átrendezni, mert lezárták a 
Szent István teret. Dr. Fábián 
Ágnes köszönetet mondott 

azért, hogy Jamina közleke-
dése lakossági igényre javul, 
Kutyej Pál hozzátette, hogy 
a vasárnapi buszokkal az is-
tentiszteletekre járás kérdése 
is megoldódott. Kiss Tibor 
azt kérte, járjon közben a Kö-
rös Volán annak érdekében, 
hogy a helyközi járatok, ha 
lehet, kerüljék el a forgalmas 
Luther utcát. Szarvas Péter, a 
Körös Volán vezérigazgatója 
elmondta, ha bármilyen to-
vábbi igény merül fel, a cég 
tud kapacitást biztosítani, 
persze ez többletköltséggel 
is jár. Mint mondta, a Luther 

utcában élôk kérésével meg-
keresi a minisztériumot, az ô 
hozzájárulásukat kell kérni a 
módosított útvonalakhoz. 

A közgyûlés megtárgyalta 
a Körös Volán múlt évi beszá-
molóját is, amelybôl kiderült, 
hogy a békéscsabai helyi 
közlekedés az önkormányzat 
támogatása ellenére is vesz-
teséges. Vantara Gyula ezzel 
kapcsolatban megjegyezte: 
nem szabad figyelmen kívül 
hagyni, hogy Békéscsaba 
kerékpáros település, a ke-
rékpárutak építése révén ma 
még többen járnak biciklivel. 
Átrendezôdött a város közle-
kedési igénye az elmúlt évek-
ben, évtizedekben, természe-
tes, hogy változik, mozog, él a 
város. 

(A menetrenddel kapcsola-
tos változásokat lapunk követ-
kezô számában olvashatják.)
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A Szabadság tér, Andrássy út sarkán is lesz térfigyelô

Strifler Attila egyetértett a magyar cégek preferálásával

Vantara Gyula: A kerékpárutak kiépítésével egyre többen járnak biciklivel

A közszolgáltatási szerzôdés alapján Békéscsabán a 
helyi közlekedéssel kapcsolatos feladatokat a Körös Volán 
Zrt. látja el. A menetrendet, az ebben foglaltaknak megfe-
lelôen, félévente áttekintik, hogy az idôközben felmerült la-
kossági igényeket lehetôség szerint beépítsék. A júliusban 
életbe lépô változásokat és a zrt. múlt évi beszámolóját 
május harmincegyedikei ülésén vitatta meg a közgyûlés. 

A vagyoni ügyek tárgyalása során a testület napirend-
re vette, s elfogadta a Békéscsaba Vagyonkezelô Zrt. 
2012-es törzsház szintû üzleti tervének teljesítésérôl 
szóló beszámolót.

Kamerák a belvárosban
A fô cél a bûnmegelôzés

Megalapítják a Békéscsabai 
Hulladékgazdálkodási Kft.-t 

Változik a helyi menetrend
A lakossági igényeket igyekeznek kielégíteni

Egy gyerek se kallódjon el!
Csabán jól mûködik a gyermekvédelem

Beszámolt a törzsház

Árpád 
fürdô

CsabaPark-
kivitelezô 

A partnerség
erôsítése

Támogatások

A közgyûlésen Miklós 
Attila képviselô arról érdek-
lôdött: sikerül-e a fürdôbe-
ruházást határidôre átadni, 
illetve tervezik-e a bérletesek 
kompenzálását az építkezés 
alatt kialakult, kifogásolható 
körülmények miatt. Kozma 
János, a Vagyonkezelô Zrt. 
vezérigazgatója válaszában 
elmondta: a rendkívül csa-
padékos idôjárás jelentôsen 
hátráltatta a munkálatokat, 
így a befejezés néhány na-
pot elôreláthatóan csúszik. 
(Következô lapszámunkban 
errôl bôvebben is olvashat-
nak.)

A CsabaPark fesztiválcsar-
nokának, kolbászudvarának, 
a sétautak, valamint a hoz-
zájuk kapcsolódó alapinf-
rastruktúra megvalósítására 
kiírt közbeszerzési eljárást a 
Strabag-MML Kft. „Hartmann” 
Építôipari Szolgáltató és Ke-
reskedelmi Kft. nyerte meg 
– derült ki a közgyûlésen. 
Mint ismert, a CsabaPark pro-
jekt közel egyéves pályázati 
elôkészítô szakaszát követô-
en, 2012 novemberében írták 
alá a támogatási szerzôdést. 
A megítélt összeg: 1,2 milliárd 
forint, a támogatás aránya: 
96,5 százalék, az önrész 36 
millió 283 ezer forint.

A város pályázik a „Köz-
igazgatási partnerségi kap-
csolatok erôsítésére”. Az ál-
lamreform operatív program 
részét képezô pályázat célja 
a közigazgatási szervek és a 
társadalmi szervezetek közötti 
partnerségi kapcsolat kiala-
kítása, illetve a civil szférával 
való együttmûködés támo-
gatása. Az igényelhetô támo-
gatási összeg maximum 20 
millió forint, a támogatás mér-
téke 100 százalék.

A közgyûlés döntött az 
idei egyházi, illetve alapítvá-
nyi támogatásokról. Mint az 
az elôterjesztésekbôl kide-
rült, egyházi ingatlanok fel-
újítására a 2013-as pályázati 
keretösszeg 2 millió 200 ezer 
forint volt, erre nyolc egyház 
nyújtott be pályázatot össze-
sen 3 millió 507 ezer forintra. 
A közgyûlés döntése szerint 
mind a nyolc egyház része-
sül a támogatásból, bár né-
melyik az igényeltnél kisebb 
összeget kap. Emellett idén 
összesen 63 szervezet nyúj-
tott be pályázatot a városhoz 
anyagi segítségért. 

A belváros-revitalizáció ke- 
retében több térfigyelô ka-
merát is kihelyeznek a terek-
re. Mindennek bûnmegelôzô, 
visszatartó ereje van, ezt már 
több településen számos jó 
példa is bizonyítja. Az így 
ellenôrzött közterületeken 
a statisztikák szerint keve-
sebb az erôszakos, garázda 
jellegû cselekmény, az au-
tólopás, a besurranás, falfir-
kálás és egyéb rongálás. A 
megelôzés mellett a kamerák 
segítenek a felderítésben, az 
elkövetô beazonosításában 
is, hiszen a képek elvezethet-
nek a tetteshez.

A lakosság közbiztonság 
iránti igénye a frekventált te-
rületek megfigyelését tetszi 
szükségessé. Az utóbbi idô-
szakban Békéscsabán lezaj-
lott fejlesztések sok értéket 
teremtettek városszerte, s 
ezek megôrzése kiemelt fon-

tosságú, ezt a célt is jól szol-
gálják ezek a berendezések.

Békéscsabán a közgyûlés 
döntése szerint az Irányi, 
Justh Gyula utca, a Szabad-
ság tér, Andrássy út, a Szent 
István tér, Justh Gyula utca 
sarkán, illetve a Szent István 
tér 5., Szent István tér 6–8 
szám elôtt, valamint a Szent 
István tér Kossuth tér felôli 
végén helyeznek ki kame-
rát, melyek a legkorszerûbb 
technológiát alkalmazzák.

A rendszer kezelôje a 
közterület-felügyelet lesz, a 
diszpécserközpont helye pe-
dig a polgármesteri hivatal. 
A kamerák elhelyezésérôl 
természetesen a rendôrsé-
get is tájékoztatják, hiszen 
a jövôben az így elkészült 
felvételek az adatvédelmi 
szabályok betartásával el-
sôsorban a nyomozásokat 
segíthetik majd.

Január 1-jével lépett hatályba az a törvény, mely sze-
rint a településeken a hulladékszállítást olyan cégek üze-
meltethetik, ahol a helyi önkormányzatok többségi tulaj-
donnal rendelkeznek. Békéscsabán ez nem így van, ezért 
július végén, hat hónapos felmondási idôvel, felmondják 
a TAPPE Kft.-vel kötött szerzôdést.  

Az oldalt írta és összeál-
lította: Mikóczy Erika és 

Gajdács Emese



Az Egyensúly AE Egyesü-
let és konzorciumi partnere, a 
Békéscsabai Kistérségi Életfa 
Szociális Szolgáltató Központ 
szervezte azt a közös virágül-
tetési akciót egy TÁMOP-os 
„Belépô” pályázat támoga-
tásával, amelynek keretében 
hajléktalanok ültettek virágo-
kat a Csabagyöngye tera-
szán. A tizenhat fedél nélküli 
ember a környéken a szeme-
tet is összeszedte, hogy tiszta 
környezetben fogadja a köz-
pont a látogatókat. 

V. A. 

Az északi országok vi-
lágába enged betekintést 
Lantos Gábor új könyve, a 
100 nap északon, melyet 
a békéscsabai közönség 
nemrégiben ismerhetett 
meg a Csabagyöngyében 
rendezett bemutatón.

Lantos Gábort, az ismert 
rádióriporter Szigeti Csaba, a 
polgármesteri hivatal sportért 
felelôs munkatársa mutatta 
be a közönségnek, elárulva, 
hogy nem véletlenül lett Bé-
késcsaba a könyvbemutatók 
sorában a második helyszín. 
A könyv szerzôje folytatta 
a „vallomást”, s elmondta, 
hogy nevelôapja, dr. Nemes 
György éveken át a Réthy Pál 
kórház traumatológiáján volt 
osztályvezetô fôorvos, egy-
részt innen ismeri a várost, 
másrészt több alkalommal 
volt részese itt megrendezett, 
nívós sporteseményeknek.

A rövid felvezetés után ta-
pasztalatairól mesélt, sztori-

zott a szerzô. Mint megtudtuk, 
idén január 2-án indult külön-
leges, egyszemélyes expe-
díciójára. Száz napot töltött 
el északon, bejárva a skan-
dináv országokat, valamint a 
Feröer-szigeteket, Izlandot, 
Grönlandot. Útja során több 
mint 43 000 kilométert tett 
meg, mindvégig a helyieknél 
vagy kint élô magyaroknál 
szállt meg, így nemcsak a 

nevezetességeket látta, de 
betekintést nyert az ott élôk 
mindennapjaiba is. 

Az útról már kintléte alatt 
is beszámolók jelentek meg 
a print és az elektronikus 
sajtóban, az egyik közössé-
gi portálon pedig több mint 
háromezren kísérték figye-
lemmel az expedíciót, amely 
április 11-én ért véget. 
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Június 7–9. Erkel Sándor Kó-
rusfesztivál a Csabagyöngye 
Kulturális Központban
Június 7. – szeptember 8.  
Csabai Nyár a Szent István 
téren
Június 7-én 19 órától Muzsi-
káló udvar keretében: Piano 
Bench a Meseházban
Június 8-án Felnôtt lovas 
megyei bajnokság (Nimród) 
a Pósteleki Szabadidô Köz-
pontban
Június 13–16. között Csabai 
Sörfesztivál és Csülökparádé 
a városi sportcsarnokban és 
környékén
Június 14-én 17 órától Szín-
házi nyilvános évadzáró tár-
sulati ülés díjátadásokkal a 
Békéscsabai Jókai Színház 
elôtti téren
Június 15-én 19 órától Nép-
zene 24 a Meseházban
Június 15-én 20 órától Ákos 
2084 after party a Mátrix 
Sörözôben
Június 16-án 18 órától Ma-
riann Balett-tanévzáró mûsor 
a Békéscsabai Jókai Szín-
házban
Június 20–21. Békés megyei 
nyílt serdülô összetett baj-
nokság az atlétikapályán

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!

MAGyArorszáG–szloVákiA 
BélyEGkiállítás
a Panoráma teremben június 4–9. 
között. 

ErkEl sándor kórusfEsztiVál
Június 7. 
10.00 Violin király és Hanga király-

kisasszony – zenés mesejáték 
óvodásoknak.

18.00 Békéscsabai Református Vegyes 
Kar, Békéscsabai Evangélikus Ve-
gyes Kar, Belvárosi Általános Iskola 
és Gimnázium Leánykara.

20.00 Nyáresti szerenád a Csabagyön-
gye Teraszán.

Június 8. 
14.30 Bárdos Lajos Vegyes Kar (Szen- 

tes), Békéscsabai Bartók Béla Ve- 
gyes Kar, Calandrella Kamarakórus.

18.00 Bolyki soul & Gospel-koncert, 
belépô: 1200 Ft.

 (A fesztivál eseményei a Bolyki-kon-
cert kivételével ingyenesek.)

rAndoM trip-koncErt
június 8-án 20.30-kor. 
A belépés ingyenes. 

csAládi nAp A sport JEGyéBEn
június 8-án. 
10.00 A 20 éves VADKACSA Leányfalui 
Gyermek Víziflotta Egyesület kiállításá-
nak megnyitója olimpiai és világbajnok 
kajak-kenusokkal. 
10.00–13.00 Kölyöksziget.

„Gipsz sárkányok és dínók” – 
szoborépítô tábor.
június 17–21-éig naponta 8–16 óráig 
a Munkácsy Emlékházban 6–12 éves 
gyermekeknek. 

Táborvezetô: Baji Miklós Zoltán 
képzômûvész, részvételi díj ebéddel 
13 000 Ft.

MúzEuMok éJszAkáJA
június 22-én 17–24 óráig a Munkácsy 
Emlékházban. 
Óránként rendhagyó tárlatvezetések, 
Orszlán-koncert, grillparti, hideg italok 
és egri borok.

13. csABAi szAlon 
június 22-én 23 órakor nyílik a Csaba-
gyöngyében. 
Békéscsabai mûvészek eladásra is 
szánt alkotásai egész nyáron.

„ÖrÖkséGünk ôrEi” – helytörténe-
ti, mûvészettörténeti tábor 8–10 éves 
gyermekeknek.
június 24–28-ig, naponta 8–16 óráig a 
Munkácsy Emlékházban. 
Táborvezetô: Mészáros Zsuzsa múze-
umpedagógus.
Részvételi díj ebéddel 10 000 Ft.

csEndEs fErEnc festménykiállítá-
sa a Csabagyöngye Kulturális Központ 
Elôtér Galériájában június 15-éig. 

pirEr GyulA festményei, pirEr 
kAtA fotói és lEnGyEl BAlázs 
népi bôrmíves munkái.
A Munkácsy Emlékház Kistermében az 
orosházi Szántó Kovács János Területi 
Múzeum mutatkozik be augusztus 
25-éig. 

A Csabagyöngye Puebla kultúrautal-
vány- és OTP SZÉP kártya-elfogadó 
hely. Lehetôség van bankkártyás fi-
zetésre. 

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

Kiállítás
Filipinyi Ágnes békéscsabai alkotó festményeibôl és tûzzománcmun- 
káiból összeállított „szín-Játék” címû kiállítás megtekinthetô június 
21-ig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig a közösségi ház nagytermében.

kirándulás 
Június 11., kedd. • A Márvány Fotómûhely fotózással egybekötött lá-
togatása a felújított lökösházi Bréda-kastélyba. A fényfestés megte-
kintése és fotózása 21 órától. 
Június 16., vasárnap. • A Természetjáró kör kirándulása. A Vésztô-
Mágori Történelmi Emlékhely megtekintése, majd ismerkedés Vésztô 
nevezetességeivel. Indulás 9 órakor a Lencsési Közösségi Háztól.
Június 22., szombat. • A Kertbarát kör kirándulása Szôregre a Ró-
zsaünnepre. Indulás 7.50-kor az autóbusz-pályaudvar 18-as kocsi- 
állásáról. 

nyári kézmûvestábor
2013. június 24-étôl 28-áig és július 1-jétôl 5-éig általános iskolák 
alsó és felsô tagozatosai részére. A résztvevôk a szövés, fonás, gyéké-
nyezés, bôrözés, batikolás, üvegfestés, textiljátékok, gyöngyfûzés és 
papírmunkák alapvetô technikáit sajátítják el szakmai vezetôk irányí-
tásával, játékos formában. A programot magyar népmesékkel és mon-
dákkal való ismerkedés, játék- és daltanulás színesíti. 
A foglalkozások – heti váltásban – hétköznapokon 8-tól 16 óráig tar-
tanak. részvételi díj: egy hétre 9000 ft/fô, mely összeg az ebéd 
biztosítását is tartalmazza. Jelentkezni június 14-éig a részvételi díj 
befizetésével lehet személyesen a közösségi házban hétköznapokon 
8-tól 18 óráig.

Alakformáló torna 
Minden héten, kedden és csütörtökön 18.30-tól 19.30 óráig. Vezeti 
Kvasz Edit aerobic-oktató.    

eMagyarország pont
Hétköznapokon 10-tôl 17 óráig – internethasználati lehetôség: 100 
ft/óra. Nyomtatás: 15 Ft/A4.

MESEhÁZ
5600 Békéscsaba, Békési út 15–17. • Tel.: 66/326-370, 

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT
5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4. • Tel.: 66/449-222 

info@csabagyongye.com • www.csabagyongye.com

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

Muzsikáló udVAr
Június 7-én, pénteken 19 órától

piAno BEncH
Alex Baboian (USA) – gitár, Dylan 
Coleman (USA) – bôgô, Juhász 
Márton  (H) – dob
Helyszín a Meseház udvara. A belé-
pés ingyenes. Esôhelyszín: Szlovák 
Tájház, Békéscsaba, Garai u. 21.
A Magyar Jazzszövetség, NKA és 
Békéscsaba Megyei Jogú Város 
támogatásával.

népzEnE 24
Június 15-én, szombaton 19 órától

szoMszédolás… néptánc ha-
táron innen és túl. 
Vendégünk a Horgosi Gubanc 
néptáncegyüttes és a csaba nem- 
zetiségi néptáncegyüttes.
Helyszín a Meseház udvara, Békés-
csaba, Békési út 17. Esôhelyszín: 
Szlovák Tájház, Garai u. 21.
Támogatta: Békéscsaba Megyei Jo- 
gú Város Önkormányzata és a Bé-
késcsabai Szlovák Önkormányzat. 

MEsEHázi nyári táBorok 
2013.

2013. június 17–21.
népMEsEtáBor
Mini bábszínház, ujjbábok készí-
tése, királyfi, királylány készítése, 
korona, palást fiúknak, lányoknak, 
vármakett papírból, táltos paripa, 
Kacor király készítése textilbôl, 
könyvjelzô különbözô anyagokból.

2013. július 1–5.
AVAr VitézEk táBorA
Csodaszarvas készítése textilbôl, 
bôr tarsolykészítés, rézdomborítás, 
viseletkészítés, madárábrázolás az 
avar mûvészetben, íjászat, lovag-
lás. A tábor vezérei: Novák Attila és 
fia Novák Márk.

2013. augusztus 12–16.
Játsszunk fonAllAl,
tEXtillEl táBor
Pom-pom állatkák készítése, nagy- 
méretû textilkép tervezése, készíté-
se, makramé, indián karkötô, kör-
mön fonás, batikolás, tárolóedé-
nyek bevonása spárgával, fonallal, 
fonalképek készítése.

2013. augusztus 26–30.
népi kézMÛVEstáBor
Agyagozás, korongozás, tojásdí-
szítési technikák, mézeskalács-dí-
szítés, csuhézás, similabda, kari-
kaelkapó készítése, papírsárkány, 
zajkeltôk készítése természetes 
anyagokból.

Táboraink részvételi díja 
15 000 Ft, testvéreknek vagy 

több hétre 12 000 Ft/fô!

Tartalmazza az étkezés, felhasznált 
anyagok, a foglalkozásvezetô díját 
és az áfát.

LENCSéSI KÖZÖSSéGI hÁZ
5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. • Tel./fax: 66/456-177

E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com

Lantos Gábor több mint 43 000 kilométert tett meg

Operettgála Jaminában

Visegrádi Négyek 
kórustalálkozó

Száz nap északon
Lantos Gábor tartott könyvbemutatót

Hajléktalanok ültettek 
virágot a Csabagyöngyénél

Isten éltesse 
a szépkorúakat!

Kokavecz Lászlóné (90)

Vastagh Pál (90)

Kalász István (90)

A közelmúltban ünnepelte 
kilencvenedik születésnap-
ját városunkban Kokavecz 
Lászlóné, Kalász István és 
Vastagh Pál. Isten éltesse 
egészségben, boldogság-
ban Békéscsaba ilyen szép 
kort családjuk körében  meg-
élt polgárait.

Magyar nótákat, operette-
ket, csárdásokat hallhatnak 
mindazok, akik június 15-én 
15 órakor részt vesznek a Tég-
la Közösségi Házban (Oros-
házi út 32.) megrendezendô 
gálamûsoron. Az Újra száll 
a dal címet viselô esten fel-
lép Bakonyi László, Kemény 

Ági, Vitéz Vásárhelyi Prodán 
Miklós, Máté Johanna, Koltai 
László és Erdô Melinda éne-
kes, konferál Mészáros Mi-
hály, zongorán kísér Cselényi 
László. A szervezôk felhôtlen 
szórakozást ígérnek mind-
azoknak, akik elmennek majd 
az operettgálára.

Békéscsaba lengyel önkor-
mányzata és a Magyar–Len- 
gyel Baráti Kulturális Egye-
sület Chopin kórusa 34 fôvel 
részt vesz a lengyelországi 
Wejherowoban (Gdansk mel-
lett) június 7-8-án tartandó 
„Visegrádi Négyek – kóru-
sainak találkozóján”. A részt 
vevô országok kórusai be-
mutatkoznak egymásnak, 
kapcsolatokat teremtenek 

és átadják tapasztalataikat. 
Megismerik a fogadó ország, 
Lengyelország énekkultúrá-
ját, a zárónapon pedig közös 
koncertet adnak. A Chopin 
kórus képviseli a találkozón 
a magyar kórusokat, és a 
helyszínen rendezendô kiál-
lításon bemutatkozik Filipinyi 
Ágnes tûzzománc alkotásai-
val, valamint Jankó Mihályné 
népmûvész a hímzéseivel is.



Az intézmény, Kertész Zol-
tán könyvtáros, informatikus 
ösztökélésére csatlakozott a 
törülközônaphoz: tablókat állí-
tottak fel, amelyekbôl megtud-
hattuk, hogy Douglas Adams 
angol író emlékére, minden 
év május 25-én tartanak nem-
zetközi törülközônapot a világ 
számos pontján. A törülközô 
„viselése” egyébként Adams: 
Galaxis Útikalauz Stoppo-
soknak címû könyvébôl ered, 
ahol minden belevaló stoppos 
tudja, hol van a törülközôje, 
és hogy ez a leghasznosabb 
dolog, amit magával vihet a 
csillagközi stoppos...

A könyvtárban törülközô- 
kiállítás nyílt, totót lehetett 
kitölteni, megismerhették az 

érdeklôdôk Douglas Adams 
könyveit, de volt filmvetítés és 
törülközô-szépségverseny is. 
Mivel Duoglas nagy állatvédô 
hírében is állt, jól illeszkedett a 
programba Boldog Gusztáv 
Száguldó cinegék és stoppos 
füzikék címû elôadása is. 

M. Erika

Játszóházzal, vetélkedôk- 
kel, gyermekmûsorral, ug- 
rálóvárral, csúszdával, be-
mutatókkal, színpadi pro-
dukciókkal kedveskedtek a 
gyerekeknek a Lencsési Kö-
zösségi Ház és a Békéscsa-
ba Kistérségi Családsegítô 
és Gyermekjóléti Szolgálat 
munkatársai a gyermeknapi 
elôzetes keretében. A közös-
ségi házhoz  az egész város-
ból  várták a gyerekeket. 

V. A.

Barcs Józsefné élete jó-
részt arról szól – a Felvidékiek 
Békéscsabai Csoportjában és 
magánemberként is –, hogy 
ne merüljön feledésbe az, 

amit a kitelepített magyarok-
nak át kellett élniük. A minisz-
térium pályázatának hírére ve-
tette papírra saját történetét, 
amelyben elmondja, milyen 

volt önfeledt gyermekként 
biztonságban, boldogságban 
élni, és milyen érzés volt, ami-
kor mindez véget ért, amikor 
megkapták azt a bizonyos 
„fehérlapot”, ami megpecsé-
telte családjuk sorsát: azt 
jelentette, hogy el kell hagy-
niuk a szülôföldjüket, ott kell 
hagyniuk addigi életüket… A 
Sorsfordulókat a közelmúlt-
ban mutatták be Budapesten, 
a Magyar Írószövetségben.

M. E.

Amikor elôször gondolunk 
arra, mi lesz, ha gyermekünk 
születik, általában olyan idilli 
állapotot látunk magunk elôtt, 
amelyben minden tökéletes. 
Ha a gyermek a valóságban 
is megérkezik, hamar rádöb-
benünk, hogy idônként mind-
nyájan hibákat követünk el. 
Ha azonban ott vagyunk a 
gyermekeinknek, ha szeret-
jük és elég jól neveljük ôket, 
emellett még a közös élmé-

nyekre is jut idô, akkor min-
dent megtettünk a boldogsá-
gukért. A városi gyereknapon 
számos lehetôség volt arra, 
hogy együtt örüljön a család. 
A Csabagyöngye, a múzeum 
és a könyvtár háromszögében 
bábtár, szájtáti próbahelyek, 
rejtvénysziget, zenesarok, óri-
áscsúszda, trambulin, játszó-

ház és különbözô mûhelyek 
várták a gyerekeket, akik va-
lódi munkagépekre és tûzoltó 
autóra is felülhettek. 

A városi gyereknapon sok- 
sok szülô a lehetô legérté-
kesebbet adta gyermeké-
nek: közös élményeket és az 
együtt töltött idôt.

M. Erika

5Csabai Mérleg

Sorsfordulók antológia
Vágfarkasdtól a Viharsarokig

Törülközôvel a könyvtárba

Élménygyûjtés a családdal

Gyermeknap a Lencsésin

A törülközô a leghasznosabb a csillagközi stopposoknak

A gyereknapon a legkisebbek is jól érezték magukat

A gyermeknapi elôzetest 1991 óta rendezi meg a ház

A Kemény Mag volt az egyik fellépô a Kemény Gitárklubból

A koreográfiát a Nyíri Lajos Táncsport Egyesület tanította be

Az Emberi Erôforrások Minisztériuma a közelmúltban 
Sorsfordulók címmel adott ki antológiát. A könyvben – 
amely válogatás a minisztérium életút-pályázatának díj-
nyertes alkotásaiból – Barcs Józsefné Csizmadia Margit 
Vágfarkasdtól a Viharsarokig címû visszaemlékezése is 
szerepel, hisz a több száz beérkezett alkotásból az övé 
lett a legjobb, Lôrincz Kálmánnal együtt megosztott elsô 
díjat kapott. 

Játékok, próbák, fel-
adványok, ajándékok és 
programok egész sora várt 
gyermeknapon a kicsikre a 
Csabagyöngye Kulturális 
Központ, a Munkácsy Mi-
hály Múzeum és a Békés 
Megyei Könyvtár három-
szögében. A borongós idô 
ellenére eljöttek a gyerekek, 
az apukák és anyukák, hogy 
élményeket gyûjtsenek. 

Már-már közhely, de igaz: 
kétfajta ember van, aki sze-
reti a kutyákat, és aki nem. 
Jómagam az elôbbiekhez 
tartozom. De annyira szere-
tem ôket, hogy a panelban, 
a negyediken nem tartok. 
Gyermekkoromat végigkísér-
te a kertes házban négylábú 
vizsla barátom, akinek feled-
hetetlen, vidám és könnyes 
pillanatokat is köszönhet-
tem. 

Maci egy ültô helyében ké-
pes volt egy tál túrós csuszát 
felfalni. Nem válogatott, min-
denevô volt, bár a húst sem 
vetette meg. Legjobb barátja 
a hófehér, albínó, süket cicám 
volt, akivel együtt nôttek fel. 
Pajtások voltak. A cica, Oriza 
Triznyák egyik szeme élénk 
világoskék volt, a másik zöld. 
Amikor rám nézett átható pil-
lantásával, szinte a vesémbe 
látott. Triznyák felmenôi közt 
fehér perzsák is akadhattak, 
mert szôre hosszabb és sely-
mesebb volt az átlagnál. Apja 
ismeretlen, utcai keverék le-
hetett. 

Történt egyszer, hogy jött 
a postás. Oriza Triznyák a 
kedvenc helyét és birodalmát 
elfoglalva jóízûen ásítozott, 
pislogott legjobb barátjára, 
az incselkedô Macira. A gya-
nútlan postás csengetésére 
felriadt, hatalmasat ugrott, s 
a köz szolgálatában álló em-

ber nyakában kötött ki, aki 
olyannyira megijedt, hogy 
kiabálni kezdett: Vigyék ezt 
a kutyát innen! – De hisz ez 
csak a macskám – mondtam 
szipogva, közben Maci nyal-
ta-falta a postás kezét, lábát, 
arcát, ahol érte. Volt is riada-
lom a levélkézbesítônél: Úris-
ten, még egy kutya! 

A postásincidens után 
másnap Maci szomorúan 
nyalogatta hófehér cicabarát-
ját a küszöbön. Triznyák nem 
mozdult, hiába böködte, húz-
ta-vonta… Barátja élettelen 
testére hajolva napokig véd-
te, ôrizte ôt, senkit nem enge-
dett a közelébe. Akkor értette 
meg, és én is, hogy mit jelent 
a barátság. A kutya-macska 
barátság. Azóta se kutyám, 
se macskám…

Vándor Andrea

Kutya-macska barátság

Jegyzet

Gyermekeink a legfonto-
sabbak! Nem szabad hagy- 
nunk, hogy veszélyben le-
gyenek! Tegyünk meg min-
dent közösen a megelôzés 
érdekében – mondta a pol-
gármester, hozzátéve: a ren-
dezvény kitûnô alkalom arra, 
hogy együtt, egy jó ügy szol-
gálatába álljunk, összefogva 
a médiával, a zenészekkel, 
táncosokkal, énekesekkel és 
Békéscsaba lakosaival.

Ezután az Ezer lámpás éj- 
szakája programsorozat leg-
megkapóbb pillanatai követ-
keztek. A Csabagyöngyénél 
négyszáz világító léggöm-
böt osztottak ki a közönség-
nek. Közben Békésrôl és 
Gyuláról kajakosok érkeztek 

az Élôvíz-csatornán, ôk szin-
tén világító lufikat kaptak. 
A Csabai Színistúdiósok a 
Runaway Traint énekelték, 
Vantara Gyula polgármester 
pedig Izsó Gáborral, Békés 
polgármesterével együtt egy 
egész csokornyi léggömböt 
fogott a kezében. Aztán a 
többi várossal pontosan egy 
idôben, Békéscsabán is a 
magasba emelkedtek a vilá-
gító léggömbök, hogy azok 
a gyerekek, akik látják a fényt 
– de távol vannak szeretteik-
tôl –, sose felejtsék el: ôket is 
hazavárják. 

A lufik egyre távolodtak, egy 
ideig még láttuk valamennyit, 
aztán alig egyet-kettôt, végül 
csak reménykedve néztünk 
utánuk... 

Mikóczy Erika

Magasba szálltak 
a világító léggömbök

Lépések egymás felé

→ Folytatás az 1. oldalról

A Szabad egy táncra? or-
szágos „párválasztó” prog-
ram Békéscsabán arról szólt, 
hogy a férfiak és nôk vagy 
akár a teremben ülô külön-
bözô nemzetek tagjai tegye-
nek egy-egy lépést egymás 
felé. Persze sosem lehet 
tudni, a sportból, a táncból 
kiindulva akár ezen az estén 
is kezdôdhetett egy új fejezet 
valaki életében. A szervezést 
itt az Egyensúly AE Egyesü-
let fenntartásában mûködô, 
Békés Megyei Család, Esély-
teremtési és Önkéntes Ház  
vállalta magára. Mint azt 
Herczegné Számel Annamá-

riától a CSEÖH vezetôjétôl 
megtudtuk, a flashmob ko-
reográfiáját Dalotti Tibor 
táncmûvész küldte el Bé-
késcsabára, és a Nyíri Lajos 
Táncsport Egyesület tagjai 
tanulták meg. A flashmob 
az ország több városában 
azonos idôpontban, május 
26-án este hét órakor zajlott, 
azonos koreográfia alapján. 

A cél Békéscsabán az volt, 
hogy nyissunk, hogy tegyük 
meg az elsô lépést egymás 
felé. S hogy miért tánccal? 
Mert a tánc társas mûfaj, 
akárcsak az élet.

Mikóczy E.

Szabad egy táncra? a CsaKK-ban
A Békéscsaba–Arad–Békéscsaba szupermaratoni ver-

seny eredményhirdetése közben egyszer csak táncosok 
érkeztek a Csabagyöngye Agóra termébe, hogy felkérjék 
a közönség vállalkozó szellemû tagjait egy táncra. A fáradt 
futók és kerékpárosok zöme inkább nézô maradt, de azért 
akadtak, akik beszálltak, és megtanulták a koreográfiát. 

Egy szombat délután egy csapatnyi ember törülközôvel 
a nyakában sétált körbe a Békés Megyei Könyvtárban. A 
gyanútlan olvasóközönség igencsak meglepôdött – volna, 
de nem így történt, mert már napokkal korábban beharan-
gozták, hogy megtartják a nemzetközi törülközônapot. 



Schmidt Zoltán a Magyar 
Bírósági Végrehajtói Kamara 
elnökségi titkára. A jogász 
aktív végrehajtóként is dol-
gozik. A bírósági végrehajtók 
hajtják be a közüzemek, a 
bankok és a magánszemé-
lyek jogerôs bírósági hatá-
rozatban foglalt követeléseit. 
– Mindenkinek tisztában kell 
azzal lennie, hogy a végre-
hajtók munkája szükséges 
rossz. Ha nem létezne végre-
hajtás, az egész jogrendszer 
meginogna, mert a bírósági 
ítéletek hiábavalóvá válná-
nak – mondta lapunknak a 
szakértô, és hozzátette: a baj 

leggyakrabban abból ered, 
hogy az adósok nem veszik 

komolyan a bankok, illetve 
az egyéb hitelezôk követelô 
leveleit.

A végrehajtási eljárások 
alapját jogerôs, azaz vég-
rehajtható bírósági vagy 
közjegyzôi határozat képzi. 
Ha a végrehajtó megkapja 
az okiratot, el kell járnia az 

ügyben. – A szabályok értel-
mében az eljárás során a fo-
kozatosság elvét kell követni. 
Nem rohanhatunk azonnal 
ajtóstól a háznak, és nem le-
het az elsô lépés az ingatlan 
vagy ingóság elárverezése. A 
tulajdonos csak akkor veszíti 
el otthonát, ha már minden 
más egyéb lehetôség kime-
rült – ismertette Schmidt.

Schmidt Zoltán nem ta-
gadja: az átlagosnál maga-
sabb jövedelmet könyvel-
hetnek el, de az már más 
kérdés, hogy ez kinek meny-
nyire éri meg. A végrehajtók 
átlagéletkora viszonylag ala-
csony. A kamara épületében 
található emlékfalon az el-
hunyt végrehajtók fényképe 
látható. Többségük 50 évnél 
fiatalabban hunyt el beteg-
ség következtében. 

kóré k.

Negyven perc után tért visz-
sza az életbe Colin Fiedler. Az 
ausztrál férfit szívroham vitte 
volna el. Elkezdték az újra-
élesztését, de nem a hagyo-
mányos módon. Egy 2003-
ban bemutatott berendezés 
a CPR technikát alkalmazza, 
azaz a kardiopulmonális újra-
élesztést. Ez abban különbö-
zik az ismert kézi pressziótól, 
hogy egy gép végzi, tehát nem 
fárad el, és mellette más segít-
séghez is hozzájuthat a beteg. 

Szudi László, a Központi 
Aneszteziológiai és Intenzív 
Terápiás Osztály vezetôje el-

mondta, itthon is van ehhez 
hasonló berendezés. – Ennek 
akkor lehet hasznát venni, ha 
valaki egymaga marad a leállt 
szívû beteggel. A végtelensé-
gig nem vagyunk képesek a 
mellkasi kompressziót foly-
tatni, és nem tudunk segít-
séget hívni vagy orvosságot 
beadni. Úgy tartják, a fél óra 
az a határ, ahonnan még van 
visszaút, utána leállítják a 
procedúrát, de volt már több-
ször példa hosszabb idôre is. 
A mostani negyven perc sem 
egyedülálló, de ritka.

Molnár

A miskolci Spider Mentô-
csapat kutyája 1999-ben 
vált híressé, amikor az izmiti 
földrengésnél a segítségével 
megmentettek egy három-
éves kislányt. A kicsi akkor 
már 82 órája volt a romok alatt 
Törökországban. Késôbb 
Mancs igazi hôssé vált, szob-
rot is kapott Miskolcon. 2006-
ban tüdôgyulladást kapott és 
elpusztult. A gazdája a saját 
kertjében temette el. Várható-
an júliustól forgatják a Mancs 
életérôl szóló filmet. A történet 
azonban szinte minden részé-
ben kitalált lesz. A Filmalap 
nemrég 250 millió forintos 

gyártási támogatást adott a 
produkciónak, de a rendezô 
szerint az összköltségvetés 
370 millió forint lesz. – Egy 
ilyen kaliberû filmnél ez még 
csak nem is számít igazán 
nagy összegnek – mondta la-
punknak Pejó Róbert rendezô. 
– A tervek szerint 39 napig for-
gatunk, de nehézséget okoz-
hat, hogy állatokkal dolgozunk 
majd. Jelenleg kutyakikép-
zôk és állatokkal foglalkozó 
filmesek tréningezik ôket, ha 
minden jól megy, akkor 2014 
közepére, végére már be is 
mutatják a filmet – tette hozzá.

lakatos Brigitta

Keserû Imre joghallgató 
szabálysértési ügyekrôl írja 
szakdolgozatát. Egykor maga 
is a rendôrségnél dolgozott 
mint baleseti helyszínelô, de 
három éve leszerelt a testü-
lettôl. Egyenruhás korában 
megtanulta, hogy kizárólag 
alkalmaznia szabad a pa-
ragrafusokat, azokat nem 
szükséges és nem is szabad 
minôsítenie. Most azonban 
egy szakblogon kifejtette: 
aggodalomra ad okot az a 

lehetôség, hogy bizonyos 
szabálysértési ügyekben a 
pénzbírság kiszabásához ele-
gendô a rendôr szava.

– Ha valaki megsérti a ha-
ladási irányt vagy a behajtási 
tilalmat, a rendôrségnek nincs 
szüksége semmilyen képi 
vagy technikai bizonyítékra. 
Ez akár visszaélésekre is le-
hetôséget szolgáltathat. Az 
objektív felelôsségre vonatko-
zó szabályok miatt egyébként 
a hatóság azt sem vizsgálja, 

hogy konkrétan ki ült a volán 
mögött, a csekket a jármû 
rendszáma alapján beazo-
nosított üzemben tartó sze-
mély kapja. A szabályozást 
úgy kellene módosítani, hogy 
még véletlenül se büntethes-
senek meg senkit, aki betar-
totta a közlekedés rendjét.

Garamvölgyi László, az Or-
szágos Rendôr-fôkapitányság 
szóvivôje a Helyi Témának el-
mondta: szó sincs arról, hogy 
bárkit is megbírságolnának 
csupán „rendôri bemondás” 
alapján. – Ha a rendôr sza-
bálysértést észlel, feljelentést 
tehet. Ebben az esetben jegy-
zôkönyvet készít, ami okirat-
nak minôsül, és bizonyíték-
nak tekintendô. Ez nem jelenti 
azt, hogy az állampolgárnak 

nincs jogorvoslati lehetôsé-
ge. Amennyiben bizonyítani 
tudja, hogy a rendôr hamis in-
formációkat tüntetett fel a do-
kumentumban, a rendôr ellen 
büntetôeljárás indul, aminek 
a végén akár hároméves sza-
badságvesztés is kiszabható. 
Téves felfogás, hogy a rendôr 
szavával szemben úgysem 
adnak igazat a civileknek. Ha 
valakit jogsérelem ér, minden-
képpen érdemes a testülethez 
fordulni, ugyanis, ha az adott 
rendôr intézkedése ellen már 
többen is kifogást emeltek, 
vélelmezhetô, hogy valóban 
hibázott. A rendôrnek egyéb-
ként aligha állna érdekében, 
hogy bárkit is hamisan felje-
lentsen.

kóré károly

iBulvár / Közélet

Bemondásra is bírságolhat a rendôrség egyes közle-
kedési szabálysértéseknél – állítja Keserû Imre végzôs 
joghallgató. Az egykori rendôr egy blogon hozta nyil-
vánosságra aggodalmait. Garamvölgyi László, az ORFK 
szóvivôje szerint azonban egyetlen rendôrnek sem áll 
érdekében, hogy valótlan adatokat írjon a feljelentési 
jegyzôkönyvbe.

Szükséges rossznak tartják saját szakmájukat a bírósági 
végrehajtók. A végrehajtási törvénybe foglalt rendelkezé-
sek szerint az ügyek között nem válogathatnak. A Magyar 
Bírósági Végrehajtói Kamara épületében látható emlékfal 
az elhunyt végrehajtók elôtt tiszteleg. Többségük az 50 
éves kort sem érte meg.

Akár egy órán keresztül is folytatható a mellkasi komp-
resszió, de harminc percet követôen ritka a visszatérés. 
Egy kísérleti stádiumban lévô szerkezetnek köszönheti 
életét egy ausztrál férfi .

Több év után végre valóban megkezdôdhet Mancs, a 
mentôkutya életérôl szóló fi lm forgatása. Eredetileg 2008-
ban kezdôdtek volna a munkálatok, azóta azonban nem-
csak a történet változott meg, de a fôszereplô személye is. 

Bemondásra is bírságolhat
a rendôrség?

Mi vagyunk a szükséges rossz!

370 millióból készül
a Mancs-fi lm

Negyven perccel
a szívleállás után is van élet

an júliustól forgatják a Mancs 
életérôl szóló filmet. A történet 
azonban szinte minden részé-
ben kitalált lesz. A Filmalap 
nemrég 250 millió forintos 

filmesek tréningezik ôket, ha 
minden jól megy, akkor 2014 
közepére, végére már be is 
mutatják a filmet – tette hozzá.



Az utóbbi hetekben saj-
nos ismét több családirtás, 
illetve kiterjesztett öngyil-
kosság történt Magyaror-
szágon. Lapunk annak járt 
utána, vajon ezek az esetek 
miért „hullámokban” kö-
vetkeznek be, milyen jelek 
elôzik meg és hogyan lehet 
elkerülni a hasonló tragédi-
ákat. 

Az ócsai családirtás és 
az újszászi kiterjesztett ön-
gyilkosság csak kettô ab-
ból a megdöbbentôen sok 
esetbôl, amelyek az utóbbi 
idôben történtek Magyaror-
szágon. Mint megtudtuk, a 
két tragédia annak a jelen-
ségnek a két típusát fedi le, 
amelyet családirtásként em-
legetnek.

– A bosszúálló típus a csa-
ládját hibáztatja azért, ahogy 
élete alakult, és úgy dönt, 
hogy nekik is távozniuk kell 
vele együtt. A másik típus in-
kább a nôkre jellemzô, ez a 
kiterjesztetett öngyilkosság, 
amikor az illetô úgy érzi, nem 
bírja tovább és a halál mellett 
dönt, de viszi magával gyer-
mekeit is – tudtuk meg Bilkei 
Pál kriminálpszichológus-
tól. Nem véletlen, hogy az 
esetek ilyen gyorsan követik 
egymást és „hullámokban” 
ismétlôdnek: a kriminálpszi-

chológus szerint ugyanis 
a családirtók hatnak egy-
másra, vagyis amikor egy 
erre hajlamos ember értesül 
egy-egy ilyen esetrôl, képes 
azonosulni a problémával, 
hiszen úgy érzi, ô is hason-
ló helyzetben van, amelybôl 
csak errefelé vezethet út az ô 
számára is. 

A magyarországi statiszti-
kák sokkolóak: a családirtá- 
sok és öngyilkosságok terén a 
második helyen állunk Euró-
pán belül, míg a fiatalkorúak 

és gyermekek öngyilkossá-
ga terén világviszonylatban 
a másodikak vagyunk: száz-
ezer gyermekre vetítve a ma-
gyarországi 14,2 százalékos 
arányt csak Dél-Korea elôzi 
meg 16,4 százalékkal. 

A kriminálpszichológus 
szerint a tragédiák többsége 
megelôzhetô és elkerülhetô 
lenne. – A bosszúálló típusú 
családirtás általában pszi-
chés problémára vezethetô 
vissza, amely orvosi segítsé-
get igényel, de a Lipótmezô 

bezárása óta sajnos sok 
beteg került az utcára, akik 
vagy szedik a gyógyszere-
iket, vagy nem. A kiterjesz-
tett öngyilkosságnak is van-
nak jelei, ezeket általában 
megelôzi egy „segélykiáltás”: 
az illetô zárkózott lesz, de el 
is mondja, hogy számára a 
halál az egyetlen kiút – vázol-
ta lapunknak Bilkei Pál, aki 
azt is hozzátette, a környezet 
sajnos sokszor nem figyel az 
intô jelekre.

Vörös Viktória

– Ötéves távlatban dup-
lájára nôtt a kedélyjavító 
gyógyszerek és annak nem 
minôsülô szerek fogyasztása 
a mi ellátási körzetünkben. 
A legfiatalabbakat kivéve 
már nincs olyan korosztály, 
amely ne szedne valamilyen 
állapotjobbító segédszert – 
osztotta meg tapasztalatait 
lapunkkal dr. Petrovicsné 
dr. Sarkadi Edit, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei Sza-
mosszeg gyógyszerésze.

A szakember abban a 
régióban dolgozik, amely 
a nemrég elkészített ha-
zai stressztérkép szerint az 
egyik legveszélyeztetettebb 
területek közé tartozik. A 
Károli Gáspár Református 
Egyetem pszichológusai ál-
tal készített felmérés szerint 
a legkevésbé stressztûrô 
emberek a Szabolcsban élô, 
fiatal, háztartásbeli nôk, míg 
a legjobban a pestiek vise-

lik a feszültséget.  A felmé-
rés szerint a férfiaknak és 
az idôsebbeknek nagyobb, 
a nôknek és a fiatalabbak-
nak kisebb a stressztûrô 
képességük. A legkevésbé 
a háztartásbeliek, a munka-
nélküliek, a diákok, az irodai 

munkakörben és az ügy-
félszolgálatokon dolgozók, 
valamint a szakmunkások 
stresszelnek. – A pénzte-
lenség aggaszt leginkább 
és minden, ami a gyerekkel 
kapcsolatos – mesélte la-
punknak Fodor Kinga. – Mál- 

na bölcsibe ment volna, de 
annyira féltettem, hogy in-
kább csak négyórás állást 
vállaltam és nem adtam be. 
Nem szedek gyógyszert, ne-
kem a meditáció segít, hogy 
oldjam a feszültséget.

p. G.

ii Bulvár / Közélet

Negash Asu Menberu tíz 
éve él Magyarországon. Az 
etióp férfi magyar nôvel kötött 
házasságot, két gyermekük 
van. – Matematikatanár vol-
tam otthon. Értelemszerûen 
ezt egy magyarul beszélô kö-
zegben nem tudtam folytat-
ni – mondja hol magyar, hol 
angol szavakat használva. 
– Itt fémcsiszolással, targon-
cakezeléssel is foglalkoztam, 
amíg elkezdtem a reformá-
tus egyháznál ételt osztani. 
A közösségben rendszere-
sen fôztem. Mivel mindenki-
nek tetszett az etióp ételek 
ízvilága, elkezdtem gyako-

rolni. Én a fôzésben élem ki 
a mûvészi hajlamaimat. Sze-
retnék egy családi éttermet 
nyitni Magyarországon. 

A tíz éve nálunk élô vietnami 
Dang Thai Hoang édesapját 
követve érkezett hazánkba, el-
végezte a mûszaki egyetemet, 
és különleges vállalkozásba 
kezdett. – Tápióka-gyöngyök, 
színes zselék és gyümölcslé-
vel töltött buborékok alkotják a 
vietnami teaspecialitásunkat. 
Németországban és Ausztri-
ában már láttam ilyen teázót, 
Budapesten még nem. Én 
megalapítottam. 

Molnár Attila

– Három hónapig dolgoz-
tam egy cégnél és egy kol-
léga két és fél hónapig zak-
latott. Nem akartam ügyet 
csinálni a dologból, töreked-
tem a hosszú távú munka-
helyi „normális” kapcsolatra. 
Nyilvánvaló, hogy többnyire 
szóban zaklatott és akkor, mi-
kor más nem volt jelen, ezért 

ezt nem tudom bebizonyítani 
– panaszolta egy hozzászóló 
az egyik munkahelyi szexu-
ális zaklatásokkal foglalkozó 
fórumon. Per az esetek nagy 
részében nem lesz az ügybôl. 
A probléma ettôl függetlenül 
létezik: egy felmérés szerint a 
nôk felét, a férfiak 15 százalé-
kát érinti. – A férfiak kevésbé 
hajlamosak olyan problémá-
ról beszélni, amely a gyenge-
ségükre vagy elesettségükre 
utalhat – mondta el lapunknak 
Kovács Bernadett pszicholó-
gus. A szexuális zaklatás pol-
gári jogi szankcionálhatósá-
gát az Egyesült Államokban 
fogalmazták meg, ahol rész-
letes normarendszert is kiala-
kítottak a témában. Eszerint 
egy férfi munkahelyi elöljáró 
megdicsérheti az alá beosz-
tott hölgy cipôjét, ellenben a 
mellét nem.

V. V.

Magyarországot 
választották 

A férfiakat is zaklatják

Hatnak egymásra a családirtók

Sok fiatal próbál külföldön boldogulni a biztosabb 
megélhetésben reménykedve. Magyarországon is élnek 
azonban olyan külföldiek, akik saját ötleteiket akarják itt 
megvalósítani, mert lehetôséget látnak hazánkban. 

Bár az uniós statisztikák szerint a nôk mintegy felét és 
a férfiak 15 százalékát zaklatják szexuálisan a munkahe-
lyén, per a legritkább esetben lesz ezekbôl az ügyekbôl. 
Jellemzôen inkább a nôket érinti a probléma, ám a nôi 
vezetôk számának növekedésével a férfiak sérelmére el-
követett munkahelyi szexuális zaklatások száma is nôtt.

Állásuk és gyermekeik miatt 
aggódnak a nôk

Némileg ellentmond a 
közelmúltban készült or-
szágos stressztérkép meg-
állapításainak lapunk saját 
körkérdése. Az általunk 
megkérdezett budapes-
ti hölgyek mindegyikének 
van miért aggódnia, annak 
ellenére, hogy a kutatás 
szerint a pestiek a legin-
kább stressztûrôek és a 
nôknek jobb a stresszkeze-
lési technikájuk.

Fodor Kinga és kislánya, Málna

Negash Asu Menberu éttermet nyitna

F
o

tó
: M

T
I/

M
ih

ad
ák

 Z
o

lt
án



– Mindig annyira kiegyen-
súlyozott és boldog, ameny-
nyire annak tûnik?

– Nagyon rövid az éle-
tünk, megismételhetetlen, 
ezért minden percét úgy kell 
megélnünk, mintha az len-
ne az utolsó. Ugyanakkor a 
mértékletességet tartom a 
legfontosabbnak. Minden-
ki azt gondolja rólam, hogy 
szenvedélyes alkat vagyok, 
de ez nem igaz. Egy szen-
vedélyem van: az élet. Nem 
tudnék sem annyit enni, inni, 
lustálkodni, dolgozni, hogy 
egyik a másik rovására men-
jen. Van bennem egy fék, 
ami ösztönösen visszatart a 
túlzásoktól.

– Emiatt a megfontoltság 
miatt van, hogy a karrierjében 
voltak csendes idôszakok?

– Fogalmam sincs, hogy 
azok miért voltak, de fárasz-
tó újra és újra nekiindulni. 
Ugyanakkor a csendesebb 
idôszakokban is jól érzem 
magam. Olyankor felkészülök 
új dolgokra, és megpróbálom 
elengedni az eredményeket, 
hogy újak jöhessenek. Akkor 
is van értelme felkelnem, ha 
nem rólam szól minden.

– Élvezi, ha önrôl szól min-
den?

– Persze, de már nem az 
a legfontosabb. Most nagyon 
szerencsés idôszakom van. 
Az ének iskolája a szívem 
csücske, nagyon boldog va-
gyok, hogy megkaptam a 
sorstól. Ez egy olyan formá-
tum, amibe senki sem beszél 
bele. Ami a szívünkbôl jön, 
amit érzünk, gondolunk, azt 
csinálhatjuk. Mindenki na-
gyon élvezi.

– Andi néni énekelteti a 
gyerekeket vagy lelkizik ve-
lük?

– Van olyan gyerekem, aki-
vel sokat kell lelkizni, de olyan 
is van, akivel együtt muzsi-
kálunk. Nála elég „csak” ze-
nélni, mert nagyon rendben 
van.

szabó dóra

Szulák Andreának már 
nem az a legfontosabb, 
hogy róla szóljon minden, 
de nagyon boldog, hogy 
ennyi munkája van. Fog-
lalkozik a szellemekkel és 
a gyerekekkel, akiket Az 
ének Iskolájában tanít. Kis-
lánya pedig igazi Bika, aki 
élvezi az életet, de csak 
mértékkel.

– Zenthe Ferenc Salgóbá-
nyán született, ami most már 
Salgótarjánhoz tartozik. Egy 
évvel ezelôtt merült fel az öt-
let, hogy jó lenne létrehozni 
egy kôszínházat a városban, 
hiszen ez az egyetlen olyan 
megyeszékhely, ahol eddig 
nem volt – mesélte Simon 
Lajos, a színház ügyvezetô 
igazgatója, aki szerint a kultú-

ra mindig is fontos volt a helyi-
eknek. – 125 éve annak, hogy 
az acélgyári olvasóegylet tag-
jai lerakták a helyi színjátszás 
alapjait. Tavaly azonban ösz-
szeálltak a feltételei egy profi 
színháznak – tájékoztatott az 
igazgató, hozzátéve, hogy 
olyan névadót kerestek az 
intézménynek, aki a városból 
származik, és mind életmód-

ja, mind szellemisége méltó 
és kiemelkedô. 

– Zenthe Ferencet minden-
ki barátságos, kedves ember-
nek ismerte, és úgy tartották: 
igazi palóc ember volt. A pa-
lócokról azt mondják, hogy 
nyíltszívûek, barátságosak, jó 
vendéglátók. Palócföld fôváro-
sában csak rá gondolhattunk. 
Az idôsek még ma is mesélik, 
hogy ha Zenthe Ferenc Salgó-
tarjánba látogatott, mindig azt 
mondta: „Most hazajöttem.”

Simon Lajos elmesélte, 
hogy megkeresték Zenthe 
Ferenc özvegyét, aki boldo-
gan adta hozzájárulását ah-

hoz, hogy férje nevét viselje 
a salgótarjáni színház, hiszen 
pontosan tudja, a város aktí-
van ôrzi emlékét. – Zenthe Fe-
rencnek már régóta kultusza 
van a városunkban. Salgó-
bányán mellszobrot kapott, 
van egy emlékpark, ott van 
a lábnyoma, és áprilisban, 
a születésnapján már öt éve 
rendezünk emléknapot. Még 
életében megkapta a díszpol-
gár címet – mondta a színház 
ügyvezetô igazgatója, aki úgy 
fogalmazott: szeretnének fel-
kerülni Magyarország színhá-
zi palettájára. 

szabó dóra

– Úgy is fogalmazhatnék: 
csak én jutottam tovább. Bi-
zonyos értelemben van egy 
pluszfeladatom, a három 
új társam számára meg tu-

dom könnyíteni a 
munkát. A meglé-
vô tapasztalataimat 
osztom meg velük. 
Nem is szakmai ész-
revételek ezek, sok-
kal inkább emberi, 
pszichológiai ténye-
zôkrôl érdemes ve-
lük beszélgetni 
– vélekedik Geszti 
Péter. – Alföldi Robi 
régóta mentorál 
például osztályokat 
az egyetemen, ô 
tudja, milyen az, mi-
kor fiatalemberek-
kel együtt dolgozva 
felelôsséget vállalsz 
értük, és közel ke-
rü lnek hozzád. 
Megismerve min-
den problémájukat, 
jóval több feladat ez 
annál, mint hogy mi 
beülünk szomba-
tonként okoskodni 
a mûsorba. A men-

torság rengeteg munka sok 
örömmel, de nagy felelôs-
séggel – mondja a rutinos 
mentor, aki nem fél az új fel-
állástól. – Az életemben min-
den változást úgy fogok fel, 
hogy attól nem félni kell, ha-
nem együtt kell vele változni. 
Azt mondják, azok a sikeres 
emberek, akik tudnak alkal-
mazkodni. Ez most nekem az 
új csapat a mûsorban. Ez ki-
hívás, vagy még inkább egy 
új játék kezdete. 

Molnár Attila

Tatár Csilla nemrég a bu-
dapesti ecseri piacon vásá-
rolt egy írógépet. A Mokka 
mûsorvezetôje odavan a 
régi tárgyakért és lapunk-
nak elárulta, hogy milyen 
kincsek lapulnak még nála.

– Mindig érdekeltek a 
régiségek – vallotta be a 
mûsorvezetô. – Emlékszem, 
amikor kislány voltam, ér- 
deklôdve figyeltem nagyma-
mám régi képeit. Elôvettem 
egy nagyítót és komolyan ta-
nulmányoztam egy-egy fotót. 
Arra voltam kíváncsi, hogy 
mit csinálnak azok, akik nem 
is tudják, hogy megörökítet-
ték ôket a képen. Egyszerûen 
imádom a régi tárgyakat, hisz 
mindnek története van. Gyak-
ran járok antikváriumokba és 
különösen érdekelnek azok a 
könyvek, amelyek Budapest 
történetét, illetve régi épüle-
teinek sokszínûségét mutat-
ják be. Nagyon tetszenek a 
régi képeslapok is – állítja a 
csinos tévés, akinek, ha csak 
egyetlen kívánsága lehetne, 
akkor nem a jövôt akarná lát-
ni, hanem kérne egy retúrje-
gyet 1901-be. Amíg azonban 
ez nem sikerül, marad a régi 
tárgyak gyûjtése. Legutóbb 
például egy öreg írógépet 

vásárolt az ecseri piacon. 
– Körülbelül 70 éves lehet az 
írógép, elképesztô belegon-
dolni, hogy mennyi történetet 
jegyeztek fel vele. Nem tar-
tom valószínûnek, hogy vala-
ha írni fogok rajta, de biztos 
vagyok benne, hogy mûködik 
és lehet használni. Korábban 
egyébként a hajdúszoboszlói 
piacon szereztem be egy ki-
csike ládikát, ami valószínûleg 
cigarettatartó volt. 

lakatos Brigitta
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Megalakult a Zenthe Ferenc Színház Salgótarjánban. 
A városban nagy kultusza van a színésznek, aki ráadásul 
– a helyiek szerint – igazi palóc volt. híres rendezôket 
és színészeket is hívnak majd elôadásaikra, Pokorny Lia 
és Szorcsik Viki is nagy valószínûséggel fellép majd a 
Zenthe Színházban.

Keresztes Ildikó, Nagy 
Feró és Malek Miklós ki-
válásával Geszti Péter ôs- 
mentorként folytatja a mun- 
kát az X-Faktorban. Tóth 
Gabinak, Szikora Robinak 
és Alföldi Róbertnek fô-
leg az emberi tényezôket 
hangsúlyozza.

Szulák Andrea igazi nagy 
szenvedélye az élet

A palóc Zenthe Ferenc

Régi titkokra kíváncsi 
Tatár Csilla

Csak Geszti jutott tovább



Egy massachusettsi cég 
hét éve dolgozik egy repülô 
autón, és most bejelentet-
ték: ha minden jól megy, 
jövôre kigördülhet, vagyis 
repülhet az elsô Transition, 
amely négyüléses lesz, és 
hibrid. – Elkötelezettek va-
gyunk, hogy elkészítsük az 
elsô repülô autót és meg-
alapítsuk a személyszállítás 
ezen formáját – mondta Carl  
Dietrich ügyvezetô igazgató. 
– Célunk, hogy növeljük a biz-
tonságot, az egyszerûséget 
és a kényelmet a repü-
lés során. A Transition 
egy új lehetôség a sza-
badságra.

A jármû elsô verziója 
már túl van a sikeres re-
pülésen, de az autómér-
nökök tovább dolgoznak 
a legjobb eredmények 

érdekében. A jármû képes 
lesz bárhol leszállni, nem lesz 
szüksége reptérre. Még enge-
délyeztetési eljárások sora 
elôtt áll a találmány, mely 64 
millió forintért lesz kapható, 
és úgy tervezik, havi két-há-
rom darabot lesznek képesek 
elôállítani. Már száznál is töb-
ben feliratkoztak az elôjegy-
zési listára, így aki most kíván 
jelentkezni, számoljon azzal, 
hogy kb. három év múlva jut-
hat repülô autójához.

szd

Eddig azt hittük, tévedtek a sci-fi-írók, amikor repülô 
autókról regéltek. Pedig, ha minden jól megy, egy-két 
szerencsés és gazdag embernek jövôre már lehet ilyen 
kocsija. Már most hároméves várólista van a 64 millió fo-
rintba kerülô járgányra.

Nemrég Új-Zélandon ka-
vart botrányt, hogy milyen 
keresztneveket akartak adni 
az újszülötteknek szüleik. A 
szigetországban élôket kü-
lönösen felháborította, hogy 
volt, aki Lucifernek akarta ne-
vezni kisgyermekét. Azonban 
nem kell ilyen messzire men-
nünk, hogy furcsaságokkal 
találkozzunk, hasonlókra Ma-
gyarországon is van példa. 
Itthon a Magyar Tudományos 
Akadémia Nyelvtudományi 
Intézete dönt arról, hogy 
mely neveket engedélyezi 
anyakönyvi bejegyzésre.

– Lucifer névre való igény 
ugyan régebben, de nálunk 
is elôfordult. Az ilyen típusú 
névkérelmek mindenütt van-
nak, a magyar szülôk is ötle-
tesek ezen a téren – mondta 
lapunknak Raátz Judit, az in-
tézet tudományos munkatár-
sa. – Az utóbbi néhány évben 
nem javasoltuk bejegyzésre 
többek között, a túlságo-
san becézô (Pöntyi, Babszi, 
Matyi), a túl köznévi (Napfi, 
Szivárvány, Kopasz, Betyár, 

Lányka, Buba) neveket, de 
például a Berzence, Vackor, 
Bogyó, Babóca vagy a Zséda 
neveket sem. Természetesen 
több szempontot kell figye-
lembe venni a döntésnél, 
vannak törvényi, jogszabályi 
megkötések, illetve az inté-
zetben mûködô bizottság 
szempontjai is mérvadóak. 

– Az összes anyaköny-
vezhetô név megtalálható a 
MTA Nyelvtudományi Intézet 
honlapján. Ma több mint 3000 
szerepel a névtárban. Aki 
nem tud innét nevet válasz-
tani, az az anyakönyvvezetôn 
keresztül vagy közvetlenül az 
Igazságügyi és Rendészeti 
Minisztérium Anyakönyvi Osz-
tályának írt levélben kérheti a 
név bejegyzését. A hivatalból 
a kérvényeket elküldik az MTA 
Nyelvtudományi Intézetéhez, 
ahol az intézet munkatársai 
szakvéleményt adnak a beje-
gyezni kívánt névrôl – mesélte 
a tudományos munkatárs.

A közelmúltban több olyan 
kérvény is volt, amelyeket 
elfogadott az Utónévbizott-

ság. Ilyen például a becézô 
névformák (Holli, Móni, Heni, 
Dóri, Ibolyka, Tündi), kevés-
bé ismert bibliai nevek (Sifra, 

Kéren), vagy a régi magyar 
nevek felújítása (Ankissza, 
Ünige, Sáfély, Kincse).

lakatos Brigitta
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Hívják Lucifernek, Bogyónak 
vagy Zsédának a gyerekem!

pályázható bérlakás:
Békéscsaba, Andrássy út 

55–57. VI. 54. (egyszobás, 
összkomfortos, 24 m2 alap- 
területû, a bérleti díj összege: 
bruttó 7368 Ft/hó)

pályázati feltételek:

Békéscsaba Megyei Jo- 
gú Város Önkormányzat Köz- 
gyûlésének Egészségügyi, 
Szociális és Lakásügyi Bizott-
sága (a továbbiakban: Bizott-
ság) az önkormányzati tulaj-
donú szolgálati lakásokat 

az önkormányzatnál és az • 
intézményeinél munkavég-
zésre irányuló jogviszony-
ban állók, közfeladatot el-
látó személyek részére, 
a Békéscsaba és Térsége • 
Többcélú Önkormányzati 
Kistérségi Társulás békés-

csabai telephelyein mun-
kavégzésre irányuló jog-
viszonyban állók részére 
adja bérbe.

Formanyomtatvány igény-
lésének és a pályázat benyúj-
tásának helye: polgármesteri 
hivatal, szociálpolitikai osz-
tály, Békéscsaba, Szabadság 
tér 11–17. II. 26-os iroda. Tele-
fonszám: 452-252/4002-es 
mellék. A formanyomtatvány 
a www.bekescsaba.hu/pályá-
zatok menüpontról is letölt- 
hetô.

A pályázat benyújtásá-
nak határideje: 2013. június 
14. 12.00 óra. A pályáza-
tok elbírálásának várható 
idôpontja: az egészségügyi, 
szociális és lakásügyi bizott-
ság 2013. júniusában tartan-
dó soros ülése

A lakóház 60 m2 alapterüle- 
tû, összkomfortos, egyedi fo-
gyasztásmérôkkel felszerelt 
lakóegység, amely a követ-
kezô helyiségekbôl áll: kettô 
szoba, elôszoba, nappali ét-
kezôvel, konyha, kamra, für-
dôszoba, WC, valamint fedett 
tornác. A lakóházat – kerítés-
sel határolt – kert övezi.

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2013. június 14. 
12.00 óra. A határidôn túl be-
nyújtott pályázat érvénytelen.

A pályázat benyújtásá-
nak helye: polgármesteri hi-
vatal, szociálpolitikai osztály, 

Békéscsaba, Szabadság tér 
11–17. II. 26-os iroda. A pályá-
zat benyújtásához szükséges 
formanyomtatvány a szociál-
politikai osztályon igényelhetô 
vagy letölthetô a www.
bekescsaba.hu honlapról.

A pályázat elbírálásának 
várható idôpontja: A bizott-
ság 2013. június havi ülése.

A pályázókat az elbírálás 
eredményérôl írásban érte-
sítjük. Bôvebb felvilágosítás 
a polgármesteri hivatal szoci-
álpolitikai osztályán kérhetô. 
Telefonszám: 452-252/4002-
es mellék.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdo-

nában álló szolgálati lakásban történô elhelyezésre

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tulaj-

donában lévô Békéscsaba, Erzsébet lakópark 46. szám 
alatti költségelvû lakóházban történô elhelyezésre

Lucifer, Pöntyi, Szivárvány, Kopasz, Szöcske, Bogyó, 
Babóca – csak néhány keresztnév azok közül, amelye-
ket az utóbbi idôszakban nem engedélyezett a Magyar 
Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete. A ma-
gyar szülôk igazán kreatívak, ha furcsa nevekrôl van szó, 
sôt, a sztárok is megihletik ôket: többen akarták már 
Zsédának vagy Csekkának nevezni a kislányukat.

Jövôre már repülnek 
az autók

Sok szülô Zsédenyi Adrienn mûvésznevét adná 
gyermekének

– Valójában nincs különb-
ség humánpszichológia és 
állatpszichológia között, 
mert az állatok deviáns visel-
kedése mindig az emberre 
vezethetô vissza, az ember 
nem megfelelô viselkedésé-
nek valamilyen visszatükrö-
zôdése – magyarázta Csigás 
Zoltán. – Leggyakrabban 
olyan általános problémák-
kal keresnek meg, hogy 
fél a kutya a vihartól, vagy 
hogy valahova rendszere-
sen odapisil. Akkor szokott 
még megélénkülni a figye-
lem irányomban, amikor 
tragédia történik. Itt volt pél-
dául az az eset, amikor két 
szamár széttépett egy férfit. 
Meggyôzôdésem, itt sem az 
állat volt a hibás. Az ember 
szeret gondoskodni az álla-
tokról, de nem tudja, hogyan 
kell. Ha a kedvenc akaratos, 
akkor kekszet meg répát 
kap, ami ugyanúgy rossz, 
mint, amikor egy kisgyerek 

mindent megkap, amikor hisz-
tizni kezd. Így ugyanis arra 
neveljük: ezzel eredményt le-
het elérni. 

Az állatpszichológus sze-
rint nem ártana az emberek fi-
gyelmét felhívni arra, hogyan 
viselkedjenek az állatokkal. 

– Számos hibát követünk el: 
a városba betévedt vaddisz-
nót megetetjük, ami nem jó, 
mert odaszokik. Hamarosan 
visszatérnek Magyarország-
ra a medvék, meg kellene 
tanulnunk, hogyan kezeljük 
ôket – mondta Csigás Zol-

tán, aki szerint bármely ál-
lat problémája megfejthetô. 
– Akár egy díszhallal is lehet-
nek bajok, például akkor, ha 
nem megfelelô akváriumban 
van. Könnyen begolyózhat, 
és csak körbe-körbe úszkál. 

Baku György

Ô a magyar doktor Dolittle
Több külföldi ország-

ban külön szakon képezik 
az állatpszichológusokat, 
hazánkban azonban még 
csekély az érdeklôdés a 
terület iránt. Csigás Zoltán 
állatpszichológus belelát a 
kedvencek lelkébe. A ma-
gyar doktor Dolittle ha kell, 
még az akváriumban úsz-
káló díszhal problémájára 
is talál megoldást.



Mint azt Salamon Anikó 
pénzügyi projektmenedzser-
tôl megtudtuk, a Körösök 
Völgye Natúrpark Egyesület, 
mint vezetô partner, a romá-
niai Nagyzerind önkormány-
zatával sikeresen pályázott a 
Magyarország–Románia Ha-
táron Átnyúló Együttmûködési 
Program keretében kerékpár-
úttervek készítésére. A csak-
nem 76 km hosszú nyomvo-
nal Köröstarcsa, Mezôberény, 
Békés, Békéscsaba, Doboz 
és Gyula településeket érint-
ve, átlépve az országhatárt, 
Feketegyarmat, Nagyzerind, 
Tôzmiske, Vadász és Simo-
nyifalva településekre vezet. 

A projekt célja, hogy a határ 
menti térség és a Körösök 
völgye turisztikai kerékpárút-
hálózata tovább fejlôdhessen, 
bemutatva a térség turisztikai 
attrakcióit, helyi természeti és 
kulturális értékeit. A beruhá-
zás összköltsége több mint 
344 ezer euró, melybôl 95 
százalékos támogatást bizto-
sít a program.

A kerékpárút Békéscsabát 
érintô szakaszának terveit úgy 
sikerült módosítani, hogy az 
elkészült terv szerint az út érin-
ti majd a készülô CsabaParkot 
is, így ez a helyszín is elérhetô 
lesz két keréken.

Gajdács E.

A rendezvényt Opauszki 
Zoltán, a polgármesteri hivatal 
kabinetfônöke nyitotta meg, 
aki egyebek mellett azt hang-
súlyozta, hogy térségünkben 
is egyre nagyobb energiát 
fektetnek arra, hogy az ide-
genforgalom a meghatározó 
iparágak közé kerüljön.

Gazsó L. Ferenc, a Média-
szolgáltatás-támogató és 
Vagyonkezelô Alap vezérigaz-
gató-helyettese röviden vá-
zolta a szervezet felépítését, 
a közszolgálati médiumok 
tevékenységét, majd azokat 
a lehetôségeket ismertette 

a jelenlévôkkel, melyekkel a 
turisztikai régiók, így például 
a Körösök völgye bekerülhet-
nek a különbözô híradásokba, 
mûsorokba. Horváth Gergely, 
a Magyar Turizmus Zrt. vezér-
igazgató-helyettese az aktív 
turizmus marketingjérôl tartott 
elôadást, melybôl egyebek 
mellett az is kiderült, hogy ha-
zánkban az utóbbi két évben 
nôtt az itt töltött vendégéjsza-
kák száma, s az idei elsô ne-
gyedéves statisztikák is emel-
kedést mutatnak.

A konferencián szó esett 
még a példaértékû határ men-

ti együttmûködésekrôl, közös 
turisztikai térség kialakításá-
ról, s természeti értékeinek 
védelmérôl is. Az elôadók kö-
zött volt dr. Duray Balázs geo-
lógus, Vass Csaba, a Körösök 

Völgye Natúrpark Egyesület 
munkaszervezet-vezetôje, Tö-
rök László, Nagyszalonta és 
Simándi Sándor, Zerind pol-
gármestere.

Gajdács Emese

Az öt plusz egy napos tú-
rasorozat a Körösök völgye 
megismerését és népszerû-
sítését célozta, a határokon 
átnyúlóan gyalog, kerékpár- 
és vízitúra formájában. A 
rendezvény fôvédnöke Tôkés 
László református püspök, 
európa parlamenti képviselô 
volt. 

A pünkösdi ünnepkör ide-
jén zajló határtalan vándor-
túra részét képezô nulladik 
napon a résztvevôk a Fe-
kete-Körös mentén gyalo-
gosan értek a régi bányá-
ig – csodaszép hegyvidéki 
környezetben. Ezután egy 
kicsit „erôsebb fokozatba” 
kapcsolva kapaszkodtak fel 
a gyönyörû Szentháromság 
vízeséshez. Ez az igazán 
szimbolikus, egyedülállóan 
látványos természeti képzôd-

mény a három egymáshoz 
nagyon közeli, de mégis kü-
lön álló hatalmas vízesésbôl 
lezúduló víztömeg egyesü-
lését takarja. Itt, a vízesés 
tövében emlékeztek meg a 
résztvevôk a nemrégen el-
hunyt Kovács Krisztiánról, aki 
a Körösök Völgye Natúrpark 
Egyesület munkaszervezeté-
nek vezetôje volt. 

A két utolsó napon a Nyitott 
határ elnevezésû turisztikai 
programon a kerékpáros és a 
vízitúrázók közösen hívták fel 
a figyelmet a Körösök völgye 
természeti szépségére, ha-
tártalan egységére és annak 
jelentôségére. Nagyzerind-
Feketegyarmaton (Románia) 
mindemellett még „kultúr-
bogrács” is várta a túrában 
megfáradtakat. 

Vándor Andrea
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Turisztikai konferencia a ligetben
Idegenforgalmi szakemberek találkozója Békéscsabán

Két keréken a Körösök mentén
Elkészült a magyar–román bicikliút terve

Magyarország egyik leghosszabb turisztikai célú ke-
rékpárútjának népszerûsítése volt az elsôdleges célja 
annak a nemzetközi konferenciának, melyet május 28-án 
tartottak a Széchenyi ligetben.

Végéhez érkezett az a projekt, mely a Körösök mentén 
vezetô, közel 76 kilométeres kerékpárút tervezését tartal-
mazta. Az eredményekrôl a Körösök Völgye Látogatóköz-
pontban tájékoztatták a sajtó képviselôit.

Idén harmadik alkalommal rendezte meg a Körösök 
Völgye Natúrpark Egyesület és a Százlábú Egyesület a 
nemzetközi Körösök Völgye határtalan Vándortúrát má-
jus 15. és 20. között. A civil kezdeményezésû túraprog-
ram, a határon átnyúló természeti, környezeti és kulturális 
területi egységet alkotó, közös, turisztikailag kiemelten 
fontos Körös-vidékre igyekezett felhívni a fi gyelmet.

Gazsó L. Ferenc a közszolgálati médiumokról is beszélt

A nulladik napon a Szentháromság vízeséshez mentek

A csaknem 76 km hosszú nyomvonal a magyar oldalon Kö-
röstarcsát, Mezôberényt, Békést, Dobozt és Gyulát érinti

Körösök Völgye 
Határtalan Vándortúra
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körösök Völgye natúrpark Egyesület
körösök Völgye látogatóközpont
Békéscsaba, Széchenyi liget 66/445-885
www.korosoknaturpark.hu facebook.com/korosokvolgye

Túrázz Békéscsabán
a sörfesztivál idején

EVEzz EGyEt
Az élôVíz-csAtornán! 

A Csabai Sörfesztivál és Csülökpa-
rádé ideje alatt a Körösök Völgye 
Natúrpark Egyesület szervezésében 
lehetôséged van kenuval evezni Bé-
késcsabán a Körösök Völgye Láto-
gatóközponttól az Ilosvai utcáig az 
Élôvíz-csatornán.
A táv hossza oda-vissza 4 km.
kenuk bérelhetôk június 14-én 14–
18 óráig, június 15–16-án 10–16 óráig!
Ez a program garantáltan kellemes 
idôtöltés minden korosztálynak!

KéT KERéKEN
A CSABAI KÖRTÚRÁN!

A Csabai Sörfesztivál és Csülökpará-
dé ideje alatt a Körösök Völgye Natúr-
park Egyesület szervezésében a Csa-
bai Körtúra útvonalán lehetôséged 
van kerékpárral felfedezni a környék 
látnivalóit.
A táv hossza a teljes túra esetén: 30 
km, rövid túra esetén: Sörfesztivál – 
Pósteleki Szabadidô Park: 10 km.
A kerékpárok bérelhetôk június 
14. és 16. között 10–18 óráig! A prog-
ramra az elôzetes regisztrációkat az
ambrus.reka@korosoknaturpark.hu 
e-mail címre várjuk.

További információk a
www.korosoknaturpark.hu és a 

www.facebook.com/korosokvolgye 
oldalon, illetve a 06-66/445-885 

telefonszámon.

Nyári táborok a Körösök 
Völgye Látogatóközpontban

2013-ban

• június 17–21.: Mazsola Mesetábor 
óvodásoknak (3–7 éves korig)

• június 24–28.: Gubacs Termé-
szetbúvár Tábor kicsiknek (7–10 
éves korig)

• július 1–5.: Zabhegyezô Tábor 
(7–10 éves korig)

• július 8–12.: Gubacs Természet-
búvár Tábor nagyoknak (10–14 
éves korig)

• július 15–19.: Mesemûhely Kreatív 
Meseíró Tábor (5–8 éves korig)

• július 22–26. és július 29. – 
augusztus 2.: Házitündérképzô 
Tábor (7–11 éves korig)

• augusztus 5–9. és augusztus 
12–16.: Jelmezes alkotótábor 
(6–12 éves korig)

A jelentkezéseket folyamatosan fo-
gadjuk a 06-66/445-885 telefonszá-
mon vagy személyesen a Körösök 
Völgye Látogatóközpontban.

Helyi termék és biopiac

A Helyi termék és biopiac nyitva tar-
tása és helyszíne júniusban az aláb-
biak szerint változik:
• június 7. (péntek),

Fôtér, 10–19 óra
• június 8. (szombat),

Széchenyi liget, 9–12 óra
• június 15. (szombat),

Széchenyi liget, 9–12 óra
• június 22–23. (szombat–vasárnap), 

Fôtér, 10–19 óra



A múlt év után idén is célba 
ért, este fáradtan, de boldogan 
érkezett vissza Békéscsabára 
több mint kétszáz kilométer 
megtétele után.

A legidôsebb versenyzô 
a 82. életévét taposó Novák 
Ferenc volt. A félkarú, nyu-
galmazott postás visszajáró 
vendég, és úgy 85–90 éves 
koráig szeretne részt venni 

a szupermaratonin. Beérke-
zése után elsôként a szerve-
zôknek mondott köszönetet. 
– Hálás vagyok a Buda-Cash 
Békéscsabai Atlétikai Club 
ügyvezetôjének, Tóth Sán-
dornak és Czeglédi Katalin-
nak, akiknek sokat köszön-
hetnek a versenyzôk, de az 
atlétika és a kerékpáros sport 
is – mondta Novák Ferenc, 
kicsit mindnyájunk nevében. 

Mikóczy Erika

A diákolimpia a versenyzôk 
látványos bevonulásával kez-
dôdött, a klubok képviselôit 
Hrabovszki György szólította 
a küzdôtérre. Az általános 
és középiskolások a Star 
Wars zenéjére vonultak be, a 
harcmûvészek és a szerve-
zôk nevében Gregor László 
köszöntötte a megjelenteket, 
majd Csaszni László, a Békés 
Megyei Diáksport Tanács el-
nöke mondott köszönetet az 
edzôknek, sportvezetôknek, 
szülôknek és a gyerekeknek 
a diákolimpiai részvételért. 

Ezután Wertheim Albert 
nyugállományú ezredes adott 
át díjat a tavalyi év legered-

ményesebb Békés megyei 
harcmûvészének, Andó Lász-
lónak. A nôknél a múlt évben 
Sélley Anna volt a legeredmé-
nyesebb, akit szintén díjaz-
tak. Gregor László ebben a 
körben mondott köszönetet 
eredményes edzôi munkájá-
ért Debreczeni Dezsônek, il-
letve a József Attila Lakótelepi 
egyesület vezetésében elévül-
hetetlen érdemeket szerzett 
Lovas Istvánnak, aki májustól 
társadalmi elnökként segíti az 
egyesületet és Haba József új 
ügyvezetô munkáját.

A diákolimpián húsz klub 
képviseltette magát, Esz-
tergomtól, Budapesten és 

Gyôrön át Szegedig számos 
településrôl. A 238 versenyzô 
három szabályrendszerben, 
négy korosztályban küzdött 

egymással, és nagy örömünk-
re, a Békés megyeiek sok-sok 
érmet tartottak itthon.

M. Erika

– A titok a mozgásban, a 
tornában és az akaraterôben 
van, amihez persze nem árt 
némi genetikai adottság sem. 
Mindenkinek azt javaslom, mi-
nél több idôt töltsön friss leve-
gôn, ha teheti, kertészkedjen, 
de megfelel a séta is. A lényeg, 
hogy társaságban, közösség-
ben tegye ezt – hallhattuk a 76 
éves Éva nénitôl, aki szellemi-
leg és fizikailag is vetekedhet 
akár a középkorúakkal is.

Mint megtudtuk, szép, 
hosszú pályafutása során fô-
ként gyógytestneveléssel fog-
lalkozott, s ezt a tudást a fel-
nôtt torna vezetése során is jól 
tudta kamatoztatni. 

– Nálam mindig azzal kez-
dôdött az ismerkedés, hogy 

megkérdeztem a hozzám for-
dulókat, mennyit mozogtak 
eddig, mit várnak az edzé-
sektôl. A lényeg ugyanis az, 
hogy jólessen a mozgás, ne 
ártsunk, ne váltsunk ki rossz 
érzéseket senkibôl, inkább 
örömüket leljék a közös tor-
nában – vallott módszerérôl 
Éva néni, akinek sikerét az 
mutatja, hogy vannak, akik 
évtizedeken át látogatták fog-
lalkozásait.

A Lencsési Közösségi Ház 
nevében Takács Péter, az 
intézmény vezetôje köszön-
te meg Abonyiné Cseke Éva 
munkáját, s azt is elárulta, 
hogy a nyugdíjastorna szep-
tembertôl folytatódik.

Gajdács Emese

Bár a Csabagyöngyébe, a 
Nyitott Akadémia elôadására 
érkezôk tudták, hogy dr. 
Csernus Imre kötekedô pszi-
chiáter hírében áll, a szemé-
lyes találkozás mégis volt, 
akit megdöbbentett. A közön-
ség egy része megszeppent, 
mások felháborodtak, sokan 
pedig csak levonták a tanul-
ságot abból, amit dr. Csernus 
Imrétôl hallottak Elfogadni és 
szeretni önmagunkat címû 
elôadásán. Mint elhangzott, 
amíg a félelmeink megaka-
dályoznak bennünket az 
ôszinteségben, nem fogjuk 
szeretni és tisztelni magun-
kat. Márpedig mindenki annyi 
tiszteletet, szeretetet, meg-
becsülést kap, amennyit ad – 
saját magának! Dr. Csernus 

szerint a gyengeség az gyá-
vaság, a gyáva embert pedig 
fölemészti az állandó meg-
felelni vágyás. Szembesített 
bennünket azzal is, hogy ha 
valamit nem tudunk elfogad-
ni, sokszor egyszerûbbnek 
tûnik a környezetet, a szüle-
inket vagy a politikát hibáz-
tatni, mint megnézni, mi a mi 
részünk benne.

– Ha érzem, hogy valami 
rossz nekem, ôszintén ki kell 
mondanom: ez nem az én 
utam – mondta dr. Csernus, 
leszögezve, hogy ez már az 
önszeretet. 

A Nyitott Akadémia sorozat   
a tervek szerint Bagdy Emôke 
pszichoterapeutával és Pál  
Feri atyával folytatódik. 

Mikóczy E.

A Békéscsabai Központi 
Szakképzô Iskola és Kollégi-
um, valamint tagintézményei 
pedagógusainak részvételé-
vel köszöntötték azokat a di-
ákokat, akik kimagasló ered-
ményeket értek el. 

Közeledve az év végéhez, 
megállapíthatjuk, hogy idén 
is eredményesek voltak ta-
nulóink, megállták helyüket a 
szakmai megmérettetéseken 
és az egyéb versenyeken. 
Büszkék vagyunk jól teljesítô 
diákjainkra és az ôket segítô, 

felkészítô tanáraikra – mond-
ta Marton József fôigazga-
tó. A tehetségbôl a tanulók 
kis mûsora is ízelítôt adott: a 
Trefort Fiúkórus néhány tag-
ja Varga Ádám gitárjátékával, 
tánc, szavalat, no és a Zwack 
tagiskola cukrászainak finom-
ságai tették még felejthetetle-
nebbé a napot.

Idén hárman lettek BéKSZI 
nagydíjasok: Kis Pál Ildikó, 
Balda Szabolcs Gábor és 
Szilasi György. 

Vándor A.

Igazi gyermeknapi meglepetésben részesültek a Kazinczy 
Ferenc Általános Iskola tanulói a németországi Gerhard 
Stengel jóvoltából. Nagy volt az öröm, amikor Szeleczki 
Erzsébet igazgatónô és Mészáros Ilona német szakos 
tanárnô bejelentette, hogy gyermeknap alkalmából a 
tanulók többfajta édességet kapnak. A diákok és a pe- 
dagógusok ezúton is köszönik a felajánlást
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Gyebnár évának elsôk közt gratulált hajdú Antal

Komoly küzdelmek zajlottak a sportcsarnokban

A tavalyi év legeredményesebb harcmûvésze Andó László

Abonyiné Cseke évának Takács Péter mondott köszönetet„Sokszor egyszerûbbnek tûnik mást hibáztatni”

Lakatos az egyéni gyôztes
Sikeres volt a szupermaraton

Kick-box diákolimpia Békéscsabán
Eredményesek voltak a csabai és megyei versenyzôk

Az örök fiatalság titka: 
a mozgás

Tegye fel a kezét, aki 
szereti önmagát!

A BéKSZI kiválóságai 

Gyermeknap a Kazinczyban

Eredetileg március tizenhatodikára tervezték az ál-
talános és középiskolások kick-box diákolimpiáját, a 
hóhelyzet miatt akkor azonban elmaradt, így május hu-
szonötödikén küzdöttek meg egymással a diákok Békés-
csabán, a városi sportcsarnokban. 

→ Folytatás az 1. oldalról

Eredmények:
futásban, egyéniben az 1. Lakatos Roland, 2. Vranics László, 

3. Zahorán János  lett. csapatban a férfiaknál az 1. az Opel Körös, 
Békéscsabai AC (Tábor Miklós, Makár László, Tóth Péter Árpád, Oláh 
Tamás, Nagy Tamás János), 2. a Buda-Cash Békéscsabai AC (Szigeti 
Balázs, Dobra Viktor, Erkolo Ashenafi, Ádász Bence), 3. az Argo Bucuresti 
(Gahan Maricel, Latis Ioan, Patru Gabriel, Ghita Ionut, Minerau Sorin). 
nôknél csapatban 1. az Equipment Sport, Békéscsaba (Ilyés Ildikó, 
Szabó Katalin, Horváth Mónika, Görgényi Zita, Madarász Viktória), 2. a 
Frühwald (Plavecz Andrea, Róta Annamária, Szilágyi Szvetlana, Molnár 
Gitta, Juhász Tünde), 3. az Ösztrogének (Király Imréné, Ádám Sándor 
Csabáné, Karsai Lilla, Balogh Diana, Prohászka Edina). kétfôs váltóban 
1. a Forest Team (Tóth László és Balogh Róbert), 2. a Jackpot Club 
(Frankó Vilmos, Matulay Sándor Ede), 3. a Többet futunk, mint két éve 
csapat (Lukovics Béla, Zsombori Zsigmond). A szupermaratonhoz kap-
csolódó opel körös nemzetközi félmaratonban a férfiaknál 1. Nagy 
Tamás János, 2. Erkolo Ashenafi, 3. Minerean Sorin, a nôknél 1. Molnár 
Gitta, 2. Szabó Krisztina, 3. Madarász Viktória lett. A kerékpárosok 
közül az elsô tíz kapott elismerést, ôk valamennyien Romániából érkez-
tek. Görkorcsolyával hárman indultak, Apró Andrea, Bartok Andreas 
és Szabics Tibor, mindhármukat díjazták.

Békés megyei dobogósok 
pontfighting,  semi-contact – Laurincz Zoltán, Barna Patrik, Ha-

rangozó Gábor, Vida Balázs, Patai Zsolt, Pribék Andrea, Bálint Edit, 
Krucsai Gergô, Szentpéteri Bence, Csák Bence, Sallay Gábor, Szász 
Kristóf, Bálint Zoltán, Opauszki Dávid, Laurincz Boglárka, Rákóczi 
Réka, Fábián Rita, Varga Mátyás, Viczián Roland, Flack Márk, Hra-
bovszki Donát, Csák Boldizsár, Czár Tibor, Magyar István, Óré Márk, 
Fábián Leila, Kovács Barbara, Török Dóra, Halász Enikô, Viczián Dáni-
el, Stumpf Márk, Pepó Erik, Laurincz Péter, Frankó Bonifác, Vadi Oli-
vér, Viczián Vivien, Hegedûs Hanga, Koszecz Boglárka, Zsilák Laura, 
Koszecz Boglárka. light-contact – Béres Ákos, Kun Zoltán, Vida Ba-
lázs, Mészáros Attila, Szász Kristóf, Solymosi László, Rákóczi Réka, Fá-
bián Rita, Maglóczki Kira, Szász Szilárd, Flack Márk, Krajcsó Csanád, 
Fábián Leila, Mácsár Dorina, Kovács Barbara, Halász Enikô. kick-light 
– Kádas Gábor, Mármarosi Patrik, Kun Zoltán, Mészáros Attila, Krajcsó 
Csanád. csapat országos bajnokság – 1. Békéscsabai Lakótelepi 
SE, Hrabovszki Donát, Czár Tibor, Viczián Roland, Hegedûs Hanga, 
edzô: Debreczeni Dezsô. 1. Békéscsabai Lakótelepi SE – Újkígyósi 
KBSE vegyes, Csák Bence, Sallay Gábor, Bálint Zoltán, Opauszki Dá-
vid, Laurincz Boglárka, edzô: Debreczeni Dezsô.

Van olyan, amit szégyell elmondani a párjának? – kér-
dezte dr. Csernus Imre egy önként jelentkezôtôl több száz 
ember elôtt. – Igen – válaszolta kicsit megszeppenve a nô. 
– és mi az? – folytatta a faggatózást Csernus, aztán a nô 
szabadkozására megváltoztatta a kérdést.

A Lencsési Közösségi ház nyugdíjastornáját vezette 
húsz esztendôn át Abonyiné Cseke éva, aki a közelmúlt-
ban, hetvenhat évesen úgy döntött, átadja a stafétát más-
nak. éva néni búcsúztatóján mi is ott lehettünk, s arról fag-
gattuk a korát meghazudtolóan fiatalos pedagógust: mi az 
örök fiatalság titka? 



A számos díjjal kitünte-
tett – többek közt a Magyar 
Kultúra Lovagja címmel 
büszkélkedhetô – Csen-
des Ferenc, a tanyavilág 
képzômûvészeti megörökí-
téséért 2000-ben a magyar 
kultúra napján vehette át a 
nívós elismerést, két éve, 
augusztus 20-án pedig a 
Magyar Köztársaság Ezüst 
érdemkeresztjét. 

A Csabagyöngyében dr. 
Hajdú Antal városi rendôr-
kapitány mutatta be a volt 
belügyi dolgozó, Csendes 

Ferenc életútját, s méltatta 
alkotásait. A kiállító mûvész 
nem kisebb mesterektôl ta-
nulhatott, mint Mokos József, 
Gaburek Károly, Vágréti Já-
nos, Koszta Rozó, s bár nem 
Békéscsabán született (1945, 

Nádudvar), mégis ezer szál-
lal kötôdik városunkhoz, ahol 
gyermekkora óta él és alkot. 
Adakozó, nyitott mûvész, a 
sport tisztelôje: támogatta 
Csollány Szilveszter tornászt, 
Kovács Kati úszót, Nagy Tí-
mea párbajtôrözôt, Kolonics 
György kenu olimpiai bajno-
kot, s többek közt az Arad – 
Békéscsaba Szupermaratont 
is. 

Csendes Ferenc kiállítása 
a Csabagyöngye elsô emeleti 
elôtér galériájában június 15-
éig tekinthetô meg.

Vándor Andrea
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A program keretében ebben az 
évben két jelentôs rendezvény 

került megrendezésre:

2013. március 28–30. 
Egészségheti rendezvény

A program helyszínének az 
Orosházán található, Eötvös Jó-
zsef Katolikus Általános Iskola 
és Óvoda sportcsarnoka adott 
otthont.

A háromnapos rendezvényen 
mintegy 150 fô vett részt (célcso-
porttagok és családjaik). A prog-
ram minden korosztály számára 
kínált szórakozási és aktív spor-
tolási lehetôséget, egészséges 
életmóddal kapcsolatos tanács-
adást. A szervezôk teret adtak 
a csapatsportnak és az egyéni 
sportok által szerezhetô közös-
ségi élményeknek egyaránt.

Csapatsportként a nevezôk 
focibajnokságon vehettek részt, 
melynek gyôztesei érmet vehet-
tek át.

Az érdeklôdôk kipróbálhatták 
a teniszt, a TRX-et, a Kettlebell-t, 
valamint Kangoozhattak, Zum-
bázhattak, asztaliteniszezhettek.

A gyermekek akadálypályán 
mérhették össze képességeiket; 
teremtájfutás segítette a mozgás-
igényük kielégítését, továbbá az 

ÖKO játszóháznak köszönhetô-
en természetes, újrahasznosított 
anyagokból készült játékokkal 
játszhattak a rendezvényen.

A program kiemelt meghí-
vottja Katus Attila volt, aki közös 
tornán mozgatta meg a részt-
vevôket, melyet igény szerint 
személyre szabott tanácsadás 
követett.

Egészségmegôrzéssel kap-
csolatos elôadások, személyes 
tanácsadások és ételkóstolók szí-
nesítették a háromnapos prog-
ramot.

2013. május 11.
Egészségnap ii. 

A program helyszíne: Békés-
csaba, Tréning Center

A rendezvényen mintegy 120 
fô vett részt (célcsoporttagok 
és családtagjaik). A szakmai 
elôadások mellett a résztvevôk 
az egészséges életmód terü-
leteinek széles skáláját tekint-
hették meg és próbálhatták ki. 
Egészséges ételek kóstolója, 
életmód-tanácsadás, stressz-
kezelés, lovaglás, íjászat, álla-
potfelmérések színesítették a 
családi programot.

A Román Sándor kore-
ográfus és Szomor György 
rendezô által színpadra állí-
tott darab az egyik legsike-
resebb és legtöbb lemezt 
eladó énekeslegendának, 
Frank Sinatrának az életébôl 
elevenített fel részleteket, 
visszaemlékezve sikereire, 
barátaira, munkatársaira.

A közönségtalálkozón a 
színi direktor, Fekete Péter fag-
gatta a színészeket, elsôként 
Kara Tündét, aki Dollyt, Si-
natra anyját és Marlene Diet-
richet alakította a darabban. 
Tücsi elmondta, hogy ked-
veli, amikor több karaktert 
kell megtestesítenie, s hatal-
mas élmény volt számára az 
ExperiDance Táncegyüttes-
sel dolgozni. Szabó Lajos és 
Csomós Lajos több szerepre 
is beugrott, ugyanis Gu-
lyás Attila fôszerepet kapott a 
Tháliában. Szabó Lajostól azt 
is megtudhatta a közönség, 

hogy két hete volt a szerepek 
elsajátítására. Csomi már arról 
beszélt, hogy milyen közel áll 
hozzá Sinatra személyisége, 
a kor, amelyben élt, a korabeli 
Amerika szesztilalom sújtotta 
maffiavilága. Liszi Melinda – 
aki Nancyt, Sinatra feleségét 
alakította – felkészülése során 
tanulmányozta Nancy életút-
ját, sokat olvasott róla, mert a 
nô, ellentmondásos személyi-
ségével, része volt Sinatra csil-
logó világának. Gubik Petrától 
(Ava Gardner) megtudtuk, 
hogy némi öniróniával ugyan, 
de tudta használni a show-
bizniszben szerzett tapasz-
talatait. Vastag Tamás pedig 
szinte már haza jár Békés-
csabára, mint mondta, sokat 
tanult az itteni színészektôl, a 
társulattól. – Ez a város terá-
pia a számomra, szinte szá-
molom a napokat, hogy mikor 
jöhetek újra – mesélte.

Vándor Andrea

Bolyki Balázs neve a Bolyki 
Brothers együttesbôl lehet 
ismerôs. Három testvérével 
1985-ben alapított családi 
acappella együttest. A Bolyki 
Balázs vezette Bolyki Soul 
& Gospel Kórus közel ötven 
énekese mezítláb énekel. 
A zenekarvezetô önmagán 
vette észre, hogy felszaba-
dultabban, dinamikusabban 
szól a hangja cipô nélkül, ez 

a személyes tapasztalat adta 
a mezítlábas énekléshez az 
ötletet, amit kórusának tagjai 
is követnek. 

A június nyolcadikai kon-
cert – ami az Erkel Sándor 
Kórusfesztivál, az amatôr kó-
rusénekesek ünnepi hétvégé-
jének kiemelt eseménye – a 
legkritikusabbaknak is meg-
mutathatja, hogy milyen ereje 
van a zenének. A békéscsa-

bai kórusok bemutatkozásá-
val  7-én, pénteken 18 órakor, 
valamint 8-án, szombaton 

14.30-tól találkozhatnak az 
érdeklôdôk a Csabagyöngye 
Hangversenytermében. 

Immár hagyomány, hogy 
Békéscsaba polgármestere 
rendôrnap környékén juta-
lomban részesíti a helyi ka-
pitányság egy kiemelkedô 
munkát végzô tagját. Idén 
a városvezetés elismerését 
Juhász Tibor kapta meg. 

– Nem rendôrnek készül-
tem, középiskolában mezô-
gazdasági gépszerelô szakot 
végeztem, a honvédségnél 
a határôrizetnél töltöttem a 
sorkatonai szolgálatot, idô-
közben elvégeztem egy in-
formatikai ismereteket adó 
tanfolyamot, s igazán ez volt, 
ami érdekelt. Ezért is örül-
tem, hogy a rendôrségnél 
ilyen jellegû munkát kaptam 
– mesélt életútjáról a kitün-
tetett törzszászlós, aki meg-
szállottja hivatásának.

Ezt kollégái, felettesei egy-
öntetûen bizonyítják, el-
mondták: nincs olyan szak-
mai kérés, amire Juhász Ti-
bor nemet mondana, válasza 
mindig, mindenre az: „meg-
oldjuk”. Nem véletlen, hogy 
a kapitányság minden szak-
területén egyetértettek azzal, 
a polgármesteri jutalmat idén 
ô nyerje el.

Mint megtudtuk, 1993-ban 
kezdte meg munkáját a Bé-
késcsabai Rendôrkapitány-
ságon. Kezdetektôl érdeklô-
dést mutatott a számítógépes 
ismeretek iránt, jelenlegi be-
osztásában is ezen a terüle-
ten dolgozik, s így napi szin-
ten segíti valamennyi osztály 
bûnügyi felderítését. Felada-
tai közé tartozik a bûnügyek 
számítógépen történô rög-
zítése, az adatok naprakész 
karbantartása, elemzések, 
összefüggések keresése, 
sorozatügyek felderítésének 
elôkészítése. Folyamatos ön-

képzéssel fejleszti informa-
tikai tudását, a Robotzsaru 
program mentoraként segíti a 
kapitányságon dolgozókat.

Juhász Tibor feleségével 
és két gyermekével Békés-
csabán él. A jövôrôl elmond-
ta: terve, hogy még egyszer 
ennyi idôt tölthessen mun-
kájával, mely számára igazi 
sikerélményt ad. Szabad 
idejében pedig mostanában 
drótékszerek készítésével 
kapcsolódik ki a számítógé-
pek virtuális világából, ez lett 
a hobbija.

Gajdács Emese

Juhász Tibor a Robotzsaru program mentora is

Gubik Petra és Vastag Tamás a közönségtalálkozón

Számítógéppel a rendôrségen
Polgármesteri jutalmat kapott Juhász Tibor

SZABAD
LÉLEK(ZET)
„Egészségre nevelô és szemléletformáló életmód 
programok – lokális színterek”  életérôl
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0575

Sokan voltak kíváncsiak 
a hang(ok)ra

Mezítláb a Csabagyöngyében
A Bolyki Soul & Gospel Kórust június 8-án láthatjuk

táMop-6.1.2-11/1-2012-0575
„szABAd lélEk(zEt)”
LINAMAR Hungary Autóipari
és Gépgyártó ZRT. 
5900 Orosháza, Csorvási út 27.

A linamar Hungary zrt., mint fôpályázó 9 918 408 forint 100% 
vissza nem térítendô támogatást nyert a táMop-6.1.2-11/1. szá-
mú „Egészségre nevelô és szemléletformáló életmód progra-
mok – lokális színterek pályázati program keretében, mely 2012. 
szeptember 1-jén indult és 2013. augusztus 31-éig tart.  

utolsó lehetôség
a változások elôtt!

VAGyonVédElMi 
orszáGos kiképzô 

kÖzpont

BiztonsáGi • 
ôr,
tEstôr és• 
VAGyonôr• 

OKJ-s szakmun-
kásképzést indít 
június 8-án és 
15-én

BékéscsABán,
Gyulán és 

MEzôkoVácsHázán.

+36-30/981-1983
Hétvégén is hívható!

Tanfolyam díja:
20 000 Ft + vizsgadíj

Részletfizetési lehetôség!

Várható változások:
hosszabb tanfolyam (320 óra)• 
szakmai gyakorlat• 
nehezebb vizsga• 
magasabb költségek• 

Hölgyek, nyugdíjasok
és pályakezdôk jelentkezését

is várjuk!

www.vokk.hu
fegyvervizsga 1 nap alatt!
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Csendes Ferenc adakozó mûvész

A Bolyki Soul & Gospel Kórus ad koncertet június 8-án, 
szombaton 18 órakor a Csabagyöngye Kulturális Köz-
pontban. A hazai zenei élet egyik legkülönlegesebb tor-
kú énekese, Bolyki Balázs ötventagú kórusával mezítláb 
készül a hangversenyre. 

Frank Sinatra: A hang címû sikerprodukciót láthatták 
a nézôk májusban a porondszínházban. A darabot az 
ExperiDance Táncegyüttessel közösen mutatta be a Jókai 
színház, a nézôk nemcsak a színpadon láthatták, de kö-
zönségtalálkozón is megismerhették kedvenceiket.   

 Kövesse híreinket, felhívá-
sainkat a facebookon is!

Békéscsabán
a jelzôlámpás forgalomirányí-
tó készülékek üzemeltetését a 

„forG-tEcH” kft.
végzi.

Címünk:
Békéscsaba, Berényi út 144/1. 
Észrevételeikkel kapcsolatos 

bejelentéseiket a
06-66/528-150-es 
telefon/fax számon

tehetik meg.

Hatvanöt éve 
együtt

Az evangélikus gyüleke-
zetben Bánszky Mihály és 
felesége, Magdi néni hat-
vanötödik házassági évfor-
dulójukat ünneplik. Június 
15-én 16 órától kérnek áldást 
az életükre az evangélikus 
kistemplomban. Ezt köve-
tôen Miska bácsi intarziaké-
peinek kiállítását Szeverényi 
Mihály nyitja meg a Luther 
utcai gyülekezeti teremben. 
Az ünnep egyúttal missziós 
alkalom is lesz, Miska bácsi 
és felesége civil szerveze-
teknek gyûjt adományt.
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A Békés Megyei Könyv-
tár és a Könyvtártámogató 
Alapítvány jóvoltából nem-
régiben mutatták be a csa-
bai szlovák kötôdésû író, 
hugyecz Györgyné Zele-
nyánszki Katalin legújabb 
kötetét Leányág II. címmel.

Az alkotót életrajzi adatok-
kal, fotókkal és a könyvbôl vett 
idézetekkel jellemezte a ren-
dezvény szervezôje, Lonovics 
Lászlóné. Az elsô kötetet is a 
könyvtárban ismerhették meg 
az érdeklôdôk még 2008-ban. 
Akkor tett ígéretet Kati néni, 
hogy folytatja a munkát, így 
a családtagok segítségével 
sikerült megírni a könyvet, az 
élete története után a család-
történetet is. A több generá-
ció életét felvonultató kötet 
amellett, hogy családtörténet, 

korrajz, történelmi hátteret is 
ad. Olvashatunk a beszolgál-
tatásokról, a kuláküldözésrôl, 
a szlovák kitelepítés utáni 
helyzetrôl, 1956-ról és a rend-
szerváltozásról, és számot ad 
az ünnepi szokásokról, népi 
ételekrôl is. A nehéz sorsú 
asszony mindig felállt, ahogy 
gyakran mondogatta: „ahol 
elestünk, ott fel kell állni”. A kö-
tet címe utal arra is, hogy fér-
fiörökös hiányában, a család-
ban három generáció leányai 
viszik tovább a Dohányos ház 
örökségét. A rendezvényhez 
kapcsolódó kiállítás kézirato-
kat, fényképeket, családfákat, 
kézimunkákat és egy textilt 
is bemutatott, amely a család 
hatvanhárom tagjának nevét, 
kézírását és tenyérlenyoma-
tát is tartalmazza. A szlovák 
irodalmi délutánon a kötet rep-

rezentálásából a család tag-
jai – Hugyecz Gréta, Hugyecz 
György, Hugyecz Krnács Ka-
talin, Hugyecz Katalin és Koltai 
Pálné Hugyecz Ágnes – is ki-
vették részüket az Orgován 
Népdalkör közremûködésével.

Vándor Andrea

Pod záštitou Knižnice 
Békešskej župy a Nadá-
cie pre knižnicu predsta-
vili nedávno najnovšie 
dielo čabianskej rodáčky 
Kataríny Hudeczovej Ze-
leňánskej s titulom Diev-
čenská ratolesť II.

Autorku predstavila pomo-
cou údajov a fotografi í z jej 
života a citátmi z diela orga-
nizátorka podujatia Zuzana 
Lonovičová. Aj prvý zväzok 
predstavili v knižnici ešte v 
roku 2008. Vtedy prisľúbila 
teta Kati, že pokračuje v prá-
ci a pomocou členov rodiny 
sa jej podarilo napísať po 
svojom životopise aj históriu 
rodiny. Dielo okrem dejín jed-
nej rodiny zobrazuje aj danú 
dobu a opíše aj historické po-
zadie, ako napríklad dodávky 
úrody, prenasledovanie kula-
kov, situáciu po presídlení 
Slovákov, alebo udalosti v 
roku 1956 a tiež zmenu po-
litického režimu. Píše aj o 
kalendárnych obyčajoch, o 
tradičnej gastronómii. Žena 
s ťažkým osudom sa nikdy 
nevzdala, ako hovorievala: 

„ak sme niekde spadli, tam 
sa treba aj postaviť”. Názov 
diela naznačuje aj to, že v 
rodine sa nenarodili chlapci, 
takto po troch generáciách 
sa starali o dedičstvo domu 
Doháňošovcov dievčatá.  
Sprievodná výstava pred-
stavila rukopisy, fotografi e, 
rodokmene, ručné práce a 
aj jedno plátno, na ktorom 
sú mená, rukopisy a odtlačky 
dlaní 63 členov rodiny. 

Na slovenskom literárnom 
popoludní sa v prezentácii 
knihy aktívne zúčastnili aj 
členovia rodiny – Gréta Hu-
deczová, Juraj Hudecz, Ka-
tarína Hudeczová Krnáčová, 
Katarína Hudeczová a Ag-
neša Koltaiová Hudeczová 
–, spoluúčinkoval Spevácky 
zbor Orgován. 

Andrea Vándorová 

Szlovák irodalmi
délután 

Slovenské literárne 
popoludnie

inGAtlAn

Békéscsabán, a Mester utcában 
820 m2-es belterületi telek (jelenleg 
gyümölcsös) fúrott kúttal eladó. Vil-
lany, telefon az utcában.
Tel.: 30/574-0913.

Békésen, a kossuth utcában föld-
szinti, egyszobás lakás eladó.
Tel.: 20/912-3243.

sürgôsen eladó 1 + 2 fél szobás, 
60 m2-es, központi fûtéses, napkol-
lektoros, erkélyes, 1. emeleti panel-
lakás a Galamb közelében.
Tel.: 30/354-2563.

Békéscsabán, Jaminában 125 m2-
es, 2 fürdôszobás, 2 garázsos, par-
kosított, 1987-ben épült családi ház 
eladó vagy értékbeszámítással la-
kásra cserélhetô. Irányár: 14,9 M Ft.
Tel.: 30/342-7226. 

temesvári utcai kertvárosban ház 
eladó. Tel.: 30/439-0271.

Békéscsabán, városközponthoz
közeli csendes utcában kertes 
családi ház azonnal beköltözhetô-
en, tehermentesen eladó. Irányár: 
9 800 000 Ft. Tel.: 30/325-7751.

szolGáltAtás

szobafestést, mázolást, tapétá-
zást vállalok. Lestyán Pál.
Tel.: 30/481-8071, 436-226.

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

tAkiBá taxi innen a szomszédból! 
Tel.: 20/343-3755. 
Diszkrét, megbízható!

iroda, lépcsôház takarítását válla-
lom számlaképesen.
Tel.: 30/290-8726.

redôny, reluxa, szalagfüggöny ké-
szítése, javítása részletfizetéssel is. 
Nyílászárók javítása.
Tel.: 454-171, 70/212-6776.

Gépi rakodást, szállítást, földmun-
kákat vállalok. Megbízható, pontos 
munkavégzés. Tel.: 20/929-1791.

oktAtás

Angol-, német-, olasznyelv-okta-
tás gyermekkortól felsôfokig, külföldi 
munkavállaláshoz és szakmai nyelv-
vizsgához is. Tel.: 20/933-6828.

Matematikából korrepetálás álta-
lános iskolásoknak, középiskolá-
soknak, fôiskolásoknak. 
Tel.: 70/392-0459.

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

EGyéB

fehér sarokpolc, fehér nyitható fali 
fürdôszobai tükör, 2 db karnis, 1 pár 
hálószobai fali lámpa, lámpabura 
függesztékkel, tízes vas húsdaráló 
eladó Békéscsabán.
Tel.: 30/574-0913.

www.csabacenter.hu

   2013. június 6–12.

• A Föld után (szinkr. amerikai sci-fi) VILÁGPREMIER!
• A zöld urai (szinkr. amerikai animáció) 3D!
• Másnaposok 3 (szinkr.  amerikai vígjáték) 
• Halálos iramban 6 (szinkr. amerikai akció)
• A város alatt (lengyel–német–francia–kanadai háborús 

dráma) ART!
• A Mennyországot választom (olasz életrajzi dráma) 

ART!

   2013. június 13–19.

• A zöld urai (szinkr. amerikai animáció) 3D!
• Gyakornokok (amerikai szinkronizált vígjáték)
• Másnaposok 3 (szinkr. amerikai vígjáték) 
• A Föld után (szinkr. amerikai sci-fi) 
• Halálos iramban 6 (szinkr. amerikai akció)
• A.C.A.B. – Minden zsaru rohadék (olasz–francia akció) 

ART!
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Magyar hôsök emléknapja
Azokra emlékeztünk, akik életüket adták a hazáért

A Magyar Országgyûlés 
2001-ben fogadta el a ma-
gyar hôsök emlékének meg-
örökítésérôl és a magyar 
hôsök emlékünnepérôl szó-
ló törvényt. Békéscsabán a 
közelmúltban emlékeztünk 
a Németh Lajos utcai Hôsi 
temetôben a magyar kato-
nákra, akik életüket áldozták 
a hazáért az Árpád-kortól 
a Hunyadiakon át az 1848-
’49-es forradalomig, az elsô 
és a második világháborúig, 
valamint ’56-ban – mondta 
köszöntôjében Varga Ta-
más, a polgármesteri hivatal 
oktatási, közmûvelôdési és 
sportosztályának vezetôhe-
lyettese. 

A Himnusz közös elének-
lése után a megemlékezé-
sen a Lencsési iskola ta-
nulói adtak ünnepi mûsort 
Csomósné Tanka Ilona és 
Hajtman Ildikó pedagógusok 
betanításában.

A város nevében Kiss Ti-
bor alpolgármester és Fekete 
Pál, Békéscsaba díszpolgá-
ra, az ’56-os megyei forra-
dalmi tanács elnöke, majd 
a pártok, a helyôrség és a 
PoFoSz képviselôi helyezték 
el koszorúikat az emlékmû 
talapzatánál. Az iskola diák-
jai, Vida András igazgató és 
a megjelent pedagógusok, 
vendégek szintén elhelyez-
ték a megemlékezés virágait. 

 A Szózat felcsendülése 
elôtt az Il Silenciot hallhattuk 
Bakai László trombitamûvész 
elôadásában. majd véget ért 

a megemlékezés azokról, 
akik az életüket áldozták ér-
tünk a történelem során.

Vándor A.

A hôsök emlékmûve elôtt Kiss Tibor és Fekete Pál tisztelgett

Az Alaptörvény szükségességérôl adtak tájékoztatást 
azon a fórumon, melyet a Csabagyöngyében tartottak a 
Magyar Polgári Együttmûködés Egyesület szervezésében. 
A fórumon egyebek mellett Náray-Szabó Gábor, a Pro-
fesszorok Batthyány Körének elnöke, az MPEE elnökségi 
tagja osztotta meg gondolatait a hallgatósággal, majd 
dr. Völgyesi Miklós jogász, az MPEE tagja, saját bírói 
praxisából, szakértôi munkásságából hozott példákat 
arra, miért volt szükség az Alkotmány megújítására

Kerekasztal a jogállamról
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Május végén rendezték 
meg az ukrajnai herszon-
ban a Melpomena Tavrija 
elnevezésû Nemzetközi 
Színházi Fesztivált, mely-
re a Békéscsabai Jókai 
Színházat is meghívták 
Alexandre Dumas–Szomor 
György–Pozsgai Zsolt: Mon-
te Cristo grófja címû musi-
caljével. Az elôadást Ale-
xander Knyiga, a fesztivál 
igazgatója még Békéscsa-
bán látta, és akkor – Ezt a 
mi közönségünknek is lát-
nia kell! – felkiáltással bú-
csúzott.

– Elvinni Magyarország jó 
hírét szerte a világba és tanulni 
más társulatok mûvészetébôl 
– mondta induláskor Feke-
te Péter igazgató. Városunk 
színháza örömmel és izga-
lommal készült a 15 ország 32 
produkcióját felvonultató ran-
gos seregszemlére, amelyen 
2010-ben egyszer már részt 
vett Gogol Háztûznézô címû 
darabjával, melyet a nemzet-
közi szakmai zsûri a legjobb 
elôadásnak minôsített.

A színház 70 fôs csapata a 
drágább repülôgépes utazás 
helyett Békéscsabáról busz-
szal utazott Lembergig, majd 
20 órát vonattal és komppal 
mentek tovább Herszonig. 
Ahol azonnal a produkció 
helyi mûszaki lehetôségek-
hez történô adaptálásával 
„pihenték ki” a kétnapos 
utazást. Munka pedig akadt 
bôven, a csabai színpad-

technikusoknak 
szinte az egész 
zsinórpadlást át 
kellett kissé alakí-
taniuk. Közben a 
színpadon is akadt 
átalakítanivaló. A 
herszoni elôadás-
ban Vastag Tamás 
nem csak eredeti 
szerepét: Dumas 
szellemét, hanem 
beugróként ifjú 
Edmond Dantest 
is eljátszotta. A 
karaktert eredeti-
leg megformáló, 
igazoltan hiány-
zó Gulyás Attila ugyanis a 
budapesti Thália Színházban 
készül egy fôszerepre.

A május 29-ei elôadás fo-
gadtatása igazolta: megérte 
az utazás, az átalakítások, a 
beugrás. A herszoni fesztivál 
közönsége álló tapssal ünne-
pelte a Monte Cristo grófját. 

A kitûnô zene, 
a mozgalmas 
táncok, az artis-
tamutatványok, 
a videotechnika 
eleve áthidalták 
a nyelvi korláto-
kat, de a Jókai 
színház emellett 
ukrán nyelvre for-
dítva a szöveget 
is feliratozta, így 
a történet fonalát 
sem veszítette el 
a közönség.

A fesztivál dí-
jairól lapzártakor
még nem tudunk, 

de Alekszej Bezgin, a Kijevi 
Színmûvészeti Egyetem rek-
tora szerint a Békéscsabai 
Jókai Színház méltóképpen 
képviselte a magyar szín-
játszást Kelet-Európa egyik 
legnagyobb színházi feszti-
válján.

Józsa Mihály

Az Andrássy úton az ülôfal 
elemeit építik be, elkészült a 
taposószökôkút burkolata, 
a csobogókat is próbálgat-
ják, amit már most sokan fo-
tóznak. A Szent István téren 
épülnek a járda- és térburko-
latok, felállították a harang-
játékot és készül a rózsakút. 
Új  kerékpártárolókat, kande-
lábereket, növényszigeteket 
láthatunk, és újak a padok is, 
akárcsak a Szabadság téren. 

Lassan kibontakozik a 
Szent István tér, a Szabad-

ság tér, az Andrássy út felsô 
szakaszának új arca, ha ar-
ra járnak, érdemes kicsit el-
idôzni, és megnézni az új-
donságokat.

M. E.

Az idei hangversenyévad 
méltó befejezése volt a Ko-
dály Filharmonikusok Deb-
recen Wagner-estje. A ki-
váló együttes tizenhat éve 
járt legutóbb Békéscsabán, 
fellépésüket ezért nagy vá-
rakozás elôzte meg. Jelen-
legi karmesterük, Somogyi-
Tóth Dániel sem ismeretlen 
a csabai közönség számá-
ra.  Az ô nevéhez fûzôdik a 
Békés Megyei Szimfonikus 
Zenekar fellendítése és a 
zenekar jelentôs szakmai- 
és közönségsikerei 2007 és 
2011 között.

2013 Wagner-év a zene-
kedvelôk naptárában: az 
opera mûfaj legjelentôsebb 
és legeredetibb reformátora 
kétszáz éve született. Szerte 
a világon minden dalszínház 
mûsorára tûzi zenedrámáit. 
A mester eredeti elképzelése 
szerint koncertkörülmények 
között nem is hallhatnánk 
Wagner-muzsikát, hiszen a 
zenedrámáinak lényege a 
megszakítatlan drámai fo-
lyamat. Az összmûvészeti 
alkotásban a zene-dráma-filo-

zófia-színpadkép megbontha-
tatlan egység. Ennek ellenére 
operáinak nyitánya és néhány 
részlete mégis a koncertgya-
korlat részévé vált.

Az eredetileg kiadott 
mûsortól eltérôen elmaradt 
a Tannhauser-nyitány és a 
híres Walkürök lovaglása. 
Ez azért sajnálatos, mert a 
legnépszerûbb és legismer-
tebb részei az egyébként 
nem csak az elôadókat, ha-
nem a hallgatóságot is próbá-
ra tevô Wagner-opuszoknak. 
Bár soha rosszabb helyette-
sítô mûvet, mint az Eroica! 
A Wagner által is nagyra be-
csült Beethoven a hôsiesség 
eszményét önti zenébe olyan 
újszerû módon, ami példa-

ként szolgált a romantikus 
szerzôk számára. A zenekar 
lendületes, erôteljes játéka 
mellett kiemelkedô szólókat 
is hallhattunk; különösen 
emlékezetesek maradnak az 
oboa szólói. A magával ra-
gadó wagneri zene elsôként 
a Nürnbergi mesterdalnokok 
nyitányában szólalt meg. A 
zenekar játékát csak méltatni 
lehet, hiszen nem volt semmi-
lyen zavaró körülmény, teljes 
összhangban muzsikáltak. 
A hallgatóság csak a zenére 
hagyatkozva merülhetett el a 
Nagypénteki varázs misztéri-
umában vagy a kedvese után 
vágyakozó Izolda szerelmi 
megdicsôülésében.

kisné farkas Gabriella

A békéscsabai, egykor 
népszerû Próféta vendéglô 
(amely szemközt volt a mú-
zeummal) bérlôje Pataky 
Ferenc, 1929 tavaszán úgy 
gondolta, a város közönsé-
gének szüksége lenne a nyá-
ri tikkasztó forróságban arra, 
hogy kimehessen a zöldbe 
egy kellemes kirándulóhely-
re. Mint régi vendéglôs, meg-
találta a megfelelô helyet, a 
városhoz közeli Veszely-híd 
mellett. (A veszei név a kö-
zépkorban a környéken léte-
zett és elpusztult Vesze falu 
nevét ôrzi). Munkához látott, 
és rövid idô alatt az ott lévô 
épületet vendéglô céljára át-
építette. Parkot alakított ki a 
Körös-csatornára nyíló terasz-
szal, a közelében pedig még 
körösi strandot is létrehozott, 
remélve, hogy rövid idô alatt 
közkedvelt kirándulóhelyévé 
válik Csaba, Gyula, Békés és 
Doboz közönségének.

Pataky Ferenc tulajdonos, 
az ünnepélyes megnyitás 
elôtt, vendéglôje számára 
olyan elnevezést keresett, 
amely könnyen átmehet a 
köztudatba és amellett a 

hely elônyeit is frappánsan 
kifejezésre juttatná. A Békés-
megyei Közlönyben e célból 
hirdetést jelentetett meg, a 
legalkalmasabb elnevezést 
a beérkezett ötletek közül 
négytagú zsûri döntötte el, a 
gyôztes nevet beküldôt pe-
dig lukulluszi vacsorával ju-
talmazták (sajnos az ô nevét 
nem tudjuk).

A kirándulóhely 1929. jú-
nius 2-án, Veszelyhídi Tün-
dérkert néven nyílt meg. A 
rövid híradás szerint, a meg-

nyitás napján délután négy 
órától másnap reggelig ka-
tona- és cigányzene szólt a 
helyen, ahol „kerti táncpar-
kett, fényes villanyvilágítás, 
víz feletti terasz, árnyas kert-
helyiség, társaságoknak kü-
löntermek, külön billiárd- és 
zongoraterem, hideg-meleg 
konyha, kávézó, étterem és 
báritalok, fagylalt, jégkrém, 
valamint kitûnô italok” várták 
a Veszelyhídi Tündérkert ki-
rándulóhely vendégeit.

Gécs Béla 

Az egykori Veszelyhídi Tündérkert ma

Somogyi-Tóth Dániel 2011 májusa óta áll a debreceni 
együttes élén

A színház hetvenfôs csapatának egy része

A harangjáték már áll a katolikus templom közelében

Az újdonságokat már a próbaüzem alatt is sokan fotózták

Békéscsaba anno
A Veszelyhídi Tündérkert megnyitása

A Monte Cristo Ukrajnában
Földön, vízen, levegôben a Jókai színház

Alakul a belváros 
Lassan kibontakozik az új arca

Kétszáz éve született Wagner
A hangversenyévad méltó befejezése

Az utóbbi idôben rohamtempóban változik a belváros 
képe. Alig pár napja még terelôszalagokat kerülgetve 
néztük, hogy éppen merre lehet menni, mostanra vi-
szont már szinte kész a burkolat, padokat, kerékpártá-
rolókat tettek le, növényeket telepítettek, áll a harangjá-
ték és a szökôkutakat is próbálgatják.

Tizenhat év után vendég-
szerepelt ismét Békéscsa-
bán Debrecen fi lharmonikus 
zenekara; karmesterként So-
mogyi-Tóth Dánielt üdvözöl-
hettük újra városunkban.  


