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A Csabai Mérleg következő száma augusztus 15-én jelenik meg.

Békéscsaba szennyvíztisz-
títására és csatornázásának 
fejlesztésére 270 millió forint, 
az Agóra program keretében 
a Csabagyöngye Kulturális 
Központ építésére 51 millió 
forint, a Békéscsaba bel-
város-rehabilitáció I. ütem 
fejlesztéseire 197 millió fo-
rint önerô-támogatást ítéltek 
meg. A Szabó Pál téri, ma 
már Lencsési Általános Iskola 
épületgépészeti fejlesztésére 
19 millió forint, a Belvárosi Ál-
talános Iskola és Gimnázium 
energetikai korszerûsítésére 
16 millió forint, a Belvárosi 
és Pásztor utcai bölcsôde 
fejlesztésére és férôhelybô-
vítésére 2,7 millió forint, az 

Árpád sor, Derkovits sor, Jó-
zsef Attila utca, Luther utca 
belterületi önkormányzati 
utak fejlesztésére 14 millió fo-
rint önerô-támogatást kapott 
a város. A megítélt 570 millió 
forint támogatásból 482 mil-
lió forintot már lehívott az ön-
kormányzat.

Az EU önerôalap az euró-
pai uniós forrásból megva-
lósuló fejlesztésekhez szük-
séges önrész kifizetéséhez 
nyújt támogatást a helyi ön-
kormányzatok, illetve társulá-
saik számára. Az EU önerô-
alapot a mindenkori éves 
költségvetési törvényben kü-
lönítik el, az önkormányzatok 
pályázati úton igényelhetik.

– Most egy olyan pályázaton 
nyert Békéscsaba önkor-
mányzata – mint a Belvárosi 
iskola mûködtetôje – kon-
zorciumi partnerségben az 
iskolát fenntartó Klebels-
berg Intézményfenntartó 
Központtal, amelynek célja 
nemcsak a tárgyi eszközök 
beszerzése, hanem a tanu-
lók természettudományos 
szemléletformálása is – 
mondta Kiss Tibor alpolgár-
mester a nyitórendezvényen, 
és reményét fejezte ki, hogy 
a program segítségével egy-
re több tanuló szereti meg a 
természettudományokat. 

Zátonyiné Fazekas Erzsé-
bet, a Belvárosi igazgatója 
elmondta, az elnyert több 
mint 322 millió forintos tá-
mogatás lehetôvé teszi a 
technikai eszközök fejlesz-

tését és a szakszerû felhasz-
náláshoz szükséges tudás 
megszerzését, illetve átadá-
sát. Az iskolában egy 36 fô 
befogadására alkalmas, mo-
dern laboratóriumot alakí-
tanak ki, ahová informatikai 
eszközök egész arzenálját 
építik be. A laboratóriumot 
a Belvár és 11 partnerintéz-
ményének – kilenc békés-
csabai, egy körösladányi és 
egy újkígyósi iskola – hete-
dikes-nyolcadikos diákjai 
használhatják, ha minden 
jól megy, már az új tanév 
kezdetétôl. A hatodikosok-
nak természettudományos 
elôadásokat tartanak majd, 
de azt is tervezik, hogy a 
középiskolásoknak lehetôvé 
teszik az érettségi vizsgákon 
elvégzendô kísérletek gya-
korlását. 

A Belvárosi Általános Is-
kola és Gimnázium labora-
tóriumában háromhetes cik-
lusokban „látják vendégül” a 
partnerintézmények diákjait, 
lehetôséget biztosítanak a 

délutáni foglalkozásokra, a 
tehetséggondozásra, és a 
program keretén belül szak-
tanári segédlet, tanulói mun-
kafüzet is készül. 

Mikóczy Erika

Tudomány természetesen – a Belvárban 
Az új labort a partnerintézmények is igénybe vehetik  

A belváros-rehabilitáció záró-
rendezvénye keretében nyílt 
meg Martin Gábor Békéscsa-
ba régen és ma címû fotóki-
állítása a Szent István téren. 
A városháza dísztermében a 
beruházásban részt vevôk, 
tervezôk, kivitelezôk, az önkor-
mányzat munkatársai gyûltek 
össze, hogy a bô másfél éven 
át tartó munka befejezését 
együtt ünnepeljék.

Dr. Bosnyákovits Tünde a 
Dél-alföldi Regionális Fejlesz-
tési Ügynökség igazgatóhe-
lyettese azzal a hasonlattal 
élt beszédében, miszerint 
egy település fôtere olyan, 
mint egy család nappalija, 
ahol a vendégeket fogadják, 
közös programjaikat töltik. 
Békéscsaba fôtere, „nappali-
ja” megszépült. A kivitelezô-
ket képviselve, Kele Sándor 
Zsolt, a Sade Magyarország 
Kft. ügyvezetôje köszönetet 
mondott a helyieknek, akik 
türelmesen viselték az épít-
kezéssel járó kellemetlen-
ségeket, saját kollégáinak 
az elvégzett munkát, a part-
nereknek pedig a sikeres 
együttmûködést köszönte 
meg.

A városházi program után 
az események a fôtéren felál-
lított színpadon folytatódtak, 
ahol Vantara Gyula elsôként 
Szemián Sámuel fôjegyzô 
140 évvel ezelôtt, a város-
háza avatásakor elmondott 
mondatait idézte fel: „Álljon itt 
ez épület századokig. Álljon 
fenn akkor is, amidôn késô 
utókor, azon helyet sem fogja 
tudni megjelölni, a hol a mi 
hamvaink az örök enyészet 
ölében porladozni fognak. 
Álljon akkor is, amikor azt 
sokkal díszesebb, nagyszerû 
házak fogják környezni.” 

– Elôdeink, az egykori vá-
rosvezetôk büszkék voltak 
arra, hogy 140 évvel ezelôtt 
a városháza a szép, roman-
tikus-eklektikus épületét fel-
avathatták. Ezzel indították 
útjára azt az építkezésso-

rozatot, amibôl aztán ez a 
gyönyörû tér kialakult. Bíztak 
abban, hogy lesznek olyan 
utódok, akik folytatják az 
elkezdett munkát. Hittek ab-
ban, hogy érdemes Csaba 
belvárosában nagyot álmod-
ni, építkezni, hittek abban, 
hogy a jövô generációi meg-
érdemlik és megbecsülik 
majd az épülô fôteret – hall-
hattuk Vantara Gyulától, aki 
avatóbeszédét így folytatta. 

– Úgy gondolom, hogy 
ma, 140 évvel késôbb, ha 
végignézünk a felújított fô-
téren, mi is büszkék lehe-
tünk az elvégzett munkára. 
Biztos vagyok benne, hogy
Szemián fôjegyzô is öröm-
mel sétálna végig a téren, az 
egykori Korzón, a város és a 
megye szívében – fogalma-
zott a polgármester, majd 

arra kérte a csabaiakat: 
vigyázzunk együtt a most 
megteremtett értékekre, hogy 
az új fôtér sokáig ilyen szép 
maradjon.

A köszöntô és a jelképes 
szalagátvágás után léggöm-
bök emelkedtek a magasba 
azt hirdetve, hogy városunk 
fôterének felújítása immár 
hivatalosan is befejezôdött. 
A pénteki programok sorát a 
Városházi Esték nyitódarabja, 
a West Side Story zárta az Új-
vidéki Színház mûvészeinek 
elôadásában.

Az átadás utáni napok-
ban programokkal, élettel 
telt meg a Szent István tér. 
Nézelôdhettünk, barangol-
hattunk, szórakozhattunk, és 
nincs vége, hisz a programok 
egész nyáron folytatódnak

Gajdács Emese

Már meg is érkezett 482 millió forint a városhoz

Átadták a megújult fôteret
Háromnapos ünneplés várta a csabaiakat

Mintegy másfél év után be-
fejezôdött a békéscsabai 
belváros felújítása. A teljes 
egészében átalakult, meg-
szépült fôteret az itt élôk 
június 21. és 23. között, há-
romnapos programsorozat 
keretében „lakhatták be”.

Zátonyiné Fazekas Erzsébet, a Belvár igazgatója Különleges laboratóriumot alakítanak ki az iskolában

Az Öveges programnak köszönhetôen olyan, jól felszerelt, 
különleges természettudományos laborral gazdagodik a 
Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium, amelynek kö-
szönhetôen a diákok szinte a Csodák Palotájában érezhe-
tik magukat. Ráadásul nemcsak ennek az intézménynek 
a diákjai, hanem annak a 11 iskolának a tanulói is, ame-
lyek partnerként társultak a Tudomány természetesen – a 
Belvárban címû pályázathoz.  

Több mint félmilliárd 
önerô-támogatás

A június huszonhatodikai adatok szerint, eddig 570 millió 
forint önerô-támogatást ítéltek meg Békéscsabának az 
arra jogosult projektek után. A megítélt 570 millió forint 
támogatásból 482 millió forint már meg is érkezett az ön-
kormányzathoz.

Vantara Gyula: Büszkék lehetünk az elvégzett munkára, a fôtérre



A békéscsabai Jankay Tibor 
Két Tanítási Nyelvû Általános 
Iskola pedagógusai több éve 
járnak ki a partiumi Tenkére, 
hogy a Vasárnapi Iskola ke-
retei között a szórványban élô 
magyar gyerekekkel megis-
mertessék népünk történel-
mét, irodalmát, földrajzát, fa-
zekasmesterségét.

A júniusban lezárult tan-
évben az intézmény pe-
dagógusai a Határtalanul! 
program keretei között meg-
valósult tanulmányi kirán-
dulást szerveztek az általuk 
megismert területre az isko-
la tanulóinak. A három nap 
során a 18 gyermek Tenkén 
aludt a mûvelôdési központ 
szálláshelyén, és megis-
merkedhetett a Bélfenyéren, 

Kisnyégerfalván és Tenkén 
élô gyerekek mindennapjai-
val. Közös játékokat és nyílt 
órákat is szerveztek a he-
lyi iskolákban, amelyeknek 
igen nagy sikere volt.

Útjuk során felkeresték 
a Bocskai, Rákóczi és az 
1848/’49-es szabadságharc 
partiumi emlékeit, többek kö-
zött jártak Aradon, Világoson 
és Nagyváradon is.

A Karácsfalvai Sztojka Sán-
dor Görög Katolikus Líce-
ummal közösen vett részt 
a Békéscsabai Központi 
Szakképzô Iskola és Kollégi-
um a Határtalanul! pályázat 
keretében a Segítsünk egy-
másnak! projektben. Mind-
két intézmény 21-21 diákja és 
3-3 kísérôje kapott lehetôsé-
get az utazásra. 

A kárpátaljai csoport má-
jus elején volt Békéscsabán,  
a békszisek a tanév vége 
elôtt töltöttek pár napot Uk-
rajna magyar lakta területén. 

– Ez már a második közös 
projektmunka a karácsfalvai-
akkal, hangdobozokat ké-
szítettek a tanulók – mondta 
Hantos László projektmene-
dzser. – A BéKSZI az elektro-

nikai szakértelmet, a Sztojka 
líceum a famunkához szük-
séges tudást hozta. A prog-
ramban a munka mellett a 
kultúra is helyet kapott: a kár-
pátaljai vendégek a békés-

csabai nevezetességeket te-
kintették meg, részt vettek a 
gyertyagyújtáson a Trianon-
emlékmûnél. A békszis csa-
patnak a Vereckei hágóhoz 
szerveztek kirándulást. 

A Harruckern János Közokta-
tási Intézmény színitanházas 
növendékének produkciója 
után Czégény Gyula, a Kle-
belsberg Intézményfenntartó 
Központ csabai tankerületi 
igazgatója köszöntötte a je-
lenlévôket. Elöljáróban el-
mondta, nem véletlen, hogy 
az eseményen részt vesz 
Kiss Tibor, Békéscsaba al-
polgármestere is. Ez jelképe-
zi ugyanis azt a partnerséget, 
mely a korábbi fenntartó, az 
önkormányzat és Klebels-
berg-központ között jelenleg 
is megvan.

– Azokra, akik most itt ül-
nek, évtizedek generációi em-
lékeznek jó szívvel, hálával. 
Köszönet jár a pedagógusok-
nak, akiknek tanítványai mára 
már talán orvosok, tanárok, 
mérnökök vagy mesterek let-
tek. Az egykori diákok mellett 
ezúttal a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ is 
kifejezi elismerését – mondta 
Czégény Gyula, majd átadta 
a szolgálati emlékérmeket a 
jelenlévôknek.

Elismerésben részesült: Far-
kasné Sipos Ágnes, Jobbágy-
né D. Szabó Mária, Ruszkáné 
Tóth Erzsébet, Tóth Balázsné, 
Kotroczó Lászlóné, Singer 
Ferenc, Csicselyné Holmann 
Edit, Varga Istvánné, Mag Bé-
láné, Babósné Veress Amália, 
Ungor Béláné, Jávorné Vetési 
Magdolna, Juhász György-
né, Domokos Istvánné, Tatár 
Józsefné, Lukácsné Matyucz 
Éva és Ivanov Zsuzsanna.

Gajdács Emese

Ma, amikor szélvészsebes-
séggel változik világunk, na-
gyon sokan gondolják, hogy 
a változás csakis rossz le-
het. Pedig minden esetben 
rajtunk múlik, hogy ez jó 
vagy sem. A Pedagógusok 
Békés Megyei Szakszer-
vezete a megújulás útjára 
lépett, és a közelmúltban a 
nyugdíjas pedagógusok is 
megújult környezetben ta-
lálkoztak.

A múlt évi jogszabályválto-
zások kilendítették a peda-
gógusok szakszervezetét a 
hétköznapok egyhangúsá-
gából. A Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központtal 
megélt fenntartóváltásnak a 
megújult szakszervezet az 
elsô perctôl részese kívánt 
lenni, hogy tudásunkkal, öt-
leteinkkel a munkavállalók 
mellett álljunk. 

Megválasztottuk a tisztség-
viselôket: Békéscsaba peda-
gógus-szakszervezetének ve-

zetôje Kalászné Gelencsér Ilo-
na lett, Békéscsaba járás ve-
zetôje Stéfán József (BéKSZI), 
a megyei vezetôi teendôket 
pedig Kállai Mária elnök lát-
ja el. Járási szinten felvettük 
a kapcsolatot Czégény Gyu-
la tankerületi vezetôvel, az 
eddigi munka és egyeztetés 
ígéretesnek mutatkozik. 

Békéscsabán a pedagó-
gus-szakszervezet a közel-
múltban megtartotta a nyug-
díjas pedagógusok elsô 

szakszervezeti találkozóját 
is, száznegyven fô részvé-
telével. Kiss Tibor alpolgár-
mester és a Csabagyöngye 
Kulturális Központból Bíró 
Csaba segítségével színvo-
nalas körülményeket tudtunk 
biztosítani nyugdíjasainknak, 
akik így a kulturális központ-
tal is meg tudtak ismerkedni. 
Szervezetünk ezúton mond 
köszönetet a lehetôségért.

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

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

Olvassa Ön is legfrissebb híreinket a

www.csabaimerleg.hu
oldalon!

Czégény Gyula adta át az elismeréseketNyugdíjas pedagógusok szakszervezeti találkozója

Tanulmányi kiránduláson a Jankay diákjai Hantos László és az egyik résztvevô diák, Patai József

Búcsú a katedrától
Nyugdíjba vonuló pedagógusokat köszöntöttek

Pedagógusok szakszervezete
Megújulás és nyugdíjastalálkozó

A Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ nevében 
köszöntette a közelmúlt-
ban, a megyei könyvtárban 
Czégény Gyula azokat a 
pedagógusokat, akik nyug-
díjba vonulásuk alkalmából 
szolgálati emlékérmet kap-
tak. Az eseményen jelen 
volt Kiss Tibor oktatásért 
felelôs alpolgármester is.

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

Jankaysok a Partiumban Nemzeti összetartozás

A horvát példa nagymérték-
ben hozzájárulhat ahhoz, 
hogy Montenegró, Szerbia 
és a többi nyugat-balkáni or-
szág is a felkészülés mellett 
kötelezze el magát.

Magyarország szomszéd-
ként, s a bôvítés mellett elköte-
lezett tagállamként is követke-
zetesen segítette Horvátország 
uniós integrációját. A már tag 
Horvátországra is stratégiai 
partnerként tekintünk szá-
mos, a térségünket és Európa 
jövôjét érintô kérdésben. Arra 
számítunk, hogy szomszé-

dunk, új tagállamként, tevé-
keny szerepet vállal majd a re-
gionális együttmûködésben.

További információkért for-
duljon irodánk munkatársa-
ihoz: Europe Direct Tájékoz-
tató Központ a Békés Megyei 
Könyvtárban (Békéscsaba, 
Kiss Ernô u. 3.).
Telefon: +36-66/530-200
E-mail: bekescsaba@
europedirect.hu
Web: http://ed.bmk.hu
Web2.0: facebook.com/
EuropeDirectBekescsaba

Horvátország csatlakozása 
az Európai Unióhoz

Horvátország 2004 júniusában vált hivatalosan tagjelölt or-
szággá. A csatlakozási tárgyalások 2005-ös megkezdése óta 
az ország gyökeres reformok útján érkezett el az Európai Unió 
kapujába. A tárgyalási folyamat 2011 nyarán fejezôdött be, és 
2013. július 1-jén Horvátország az EU teljes jogú tagjává vált.



Zárt ülésen döntött a 
közgyûlés elismerés, kitün-
tetés odaítélésérôl. Idén 
Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Közgyûlésének El- 
ismerését Csendes Fe-
renc festômûvész kapja, 
aki rendszeresen tesz 
jótékonysági felajánláso-
kat. 2000-ben megkapta 
a Magyar Kultúra Lovagja 
címet, 2011-ben a Magyar 
Köztársaság Ezüst Ér-
demrendjével, 2013-ban 
a Falvak Kultúrájáért Ala-
pítvány díszoklevelével 
tüntették ki. 

A Békéscsaba Ifjúsá-
gáért kitüntetést Soós 
Emôkének, a Békéscsa-
bai Napsugár Bábszín-
ház mûvészének ítélte 
oda a testület. Emôke 
Székelyudvarhelyen szü-
letett, a kolozsvári Ko-
vács Ildikó bábrendezô 
képzésén tanult. Amel-
lett, hogy játszik, énekel, 
mesél, egyre gyakrabban 
bizonyít rendezôként is. 
Fellépéseivel olyan érté-
keket ad át, amelyek hoz-
zájárulnak a gyermekek, 
fiatalok fejlôdéséhez. 

A Penza Lakótelepi és Dr. 
Becsey Oszkár Utcai Óvo-
da vezetôi állására hárman 
nyújtottak be pályázatot, de 
az egyik pályázat nem felelt 
meg a kiírásnak. Hrabovsz-
ki György a közgyûlésen fel-
vetette: az egyik pályázót a 
testület és a szülôk is támo-
gatták, a bizottság mégis a 
másik mellett foglalt állást. 
Takács Péter leszögezte, nem 
tud eltekinteni attól, hogy me-
lyik jelöltet támogatta az óvo-
da testülete, az ô szavazatát 
ez befolyásolja. Zelenyánsz-
ki Péter megjegyezte, hogy 
mindketten alkalmasak, igen 
szoros volt a „verseny”. Kiss 
Tibor elmondta: tiszteletben 
tartva a szülôk véleményét, az 
intézményvezetôkkel hosszú 
távra kell tervezni, ezt szem 
elôtt kell tartani. A testület 
döntése alapján az óvoda ve-
zetôje 2018-ig Nagyné Kere-
kes Anikó lesz.

A Százszorszép Mûvésze- 
ti és Bázisóvodában továbbra 
is Kócsi Sándorné, a Mackó-
Kuckó Óvodában Bohus 
Pálné marad a vezetô. A Haj-
nal, Lenkey, Jázmin Utcai Ál-
talános Mûvelôdési Központ 
vezetôi teendôit Szegfû Fe-
rencnére, a Kertvárosi Óvoda 
vezetését Hrabovszki Zoltán-
néra bízta a közgyûlés. 

A Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ fenntar-
tásában, az önkormányzat 
mûködtetésében lévô Jankay 
iskola vezetôi megbízatása 
lejárt, itt továbbra is Tirjákné 
Prisztavok Ágnes maradt az 
igazgató. A Szent László Ut-
cai Általános Iskola vezetôi 
feladatainak ellátására a Kle-
belsberg írt ki pályázatot, ezt 
az önkormányzat is vélemé-
nyezte. A közgyûlés támogat-
ta, hogy az iskola igazgatója 
továbbra is Galló Katalin ma-
radjon. 

A képviselôk árverésrôl, mun- 
kahelymegtartást szolgáló tá-
mogatásról, és arról is dön-
töttek júniusban, hogy ked-
vezményesen adnak helyet 
egy karitászboltnak.

Árverés útján értékesíti 
az önkormányzat a Luther 
utca 16. szám alatt található 
beépítetlen telket, amelynek 
kikiáltási ára nettó 20 millió 
forint. A képviselôk többsé-
ge megszavazta azt is, hogy 
munkahelymegtartásra cse-
kély összegû (de minimális) 

támogatást nyújtson a város 
a Bora Ital-nagykereskedelmi 
Kft.-nek. Ez az összeg mun-
kavállalónként  200 000 Ft. A 
kft. 47 Békéscsabán létesí-
tett és fenntartott álláshelyre 
kaphat támogatást. 

Az Egyensúly AE Egyesü-
let karitászbolt létrehozását 
és mûködtetését tervezi. En-
nek lényege az lenne, hogy a 
lakosság a feleslegessé vált 
értékeit (mûszaki cikkek, bú-
torok, egyebek) felajánlhatja 
a boltnak, ezeket a bolt mini-

mális áron adja tovább az oda 
betérôknek, az így keletkezô 
bevételt pedig az egyesület 
szociális célokra fordítja. Az 
egyesület azzal a kéréssel 
fordult az önkormányzathoz, 
hogy kedvezményes bérleti 
lehetôséggel bocsásson a 
rendelkezésére területet. Az 
önkormányzat a kérésnek ele-
get tett, karitászbolt céljára, 
kedvezményes bérleti díjjal, 
90 négyzetméternyi területet 
kap az egyesület a Kétegyházi 
úti inkubátorházban.

Vantara Gyula polgármes-
ter, a Megyei Jogú Városok 
Szövetségének kezdeménye-
zésére, lakosonként százfo-
rintos, összesen több mint 6,2 
millió forintos felajánlást tett 
az önkormányzat nevében az 
árvízkárosultak megsegítésé-
re. Errôl a júniusi közgyûlésen 
tájékoztatta a képviselôket. 
Takács Péter megjegyezte, 

hogy eddig ezeket a döntése-
ket a testület hozta meg, de a 
lényeg az, hogy segít a város 
azoknak, akik az árvíz miatt 
bajba jutottak.

A dunai árvíz során hon-
fitársaink több százmilliós 
károkat szenvedtek, a ka-
tasztrófahelyzet kezelésére 
a legkritikusabb idôszakban 
összefogott az egész ország. 

A program célja a hátrányos 
megkülönböztetés megelô-
zése, az esélyegyenlôség 
elôsegítése, különös tekin-
tettel a kiemelt csoportokra, 
a nôkre, a mélyszegénység-
ben élôkre, a romákra, a fo-
gyatékkal élôkre, valamint 
a gyermekekre és idôsekre. 
A közgyûlésen Herczeg Ta-
más elmondta, hogy Bé-
késcsabán is megalakult 
a helyi esélyegyenlôségi 
fórum, amelyet szociális ta-
nácsnokként ô vezet. A fó-

rum tagjai a kisebbségi ön-
kormányzatok és a szociális 
területen tevékenykedôk, de 
a kör bôvíthetô. Takács Pé-
ter hangsúlyozta, a program 
alapos, de a bérlakások kér-
dése hangsúlyosabb lehetne 
benne. Hrabovszki György 
megjegyezte, valóban jó az 
anyag, még ha nem is derül 
ki belôle, hogy mennyi azok-
nak az aránya, akik külföldön 
keresnek boldogulást. Dr. Ke-
rekes Attila hozzátette, hogy a 
demográfiai mutatók alapján 

a 18 és 60 év közötti férfiak is 
veszélyeztetettek, rájuk is job- 
ban oda kellene figyelni. Kiss 
Tibor szerint az egyik leg-
nagyobb gond, hogy kevés 
gyermek születik, a másik a 
munkahelyek kérdése, ame-
lyen javítani apró lépésenként 
lehet – ez utóbbin az önkor-
mányzat hat éve dolgozik.

Vantara Gyula elismeréssel 
szólt a kétszáz oldalas prog-
ramról, amely magában fog-
lal egy helyzetelemzést a hát-
rányos helyzetû társadalmi 
csoportok oktatási, lakhatá-
si, foglalkoztatási, egészség-
ügyi és szociális helyzetérôl, 
és egy ezen alapuló intézke-
dési tervben határozza meg 
a feltárt problémák kezelése 
érdekében szükséges lépé-
seket, fogalmazza meg azt, 
hogy az önkormányzatnak 
milyen feladatai vannak ezzel 
kapcsolatban.
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A csabaiak helytálltak a gátakon is

Vantara Gyula polgármester is elismeréssel szólt a kétszáz oldalas programról

Magyarország Alaptörvénye kimondja, hogy hazánk 
biztosítja az alapvetô jogokat mindenkinek, bármely 
megkülönböztetés nélkül. Az egyenlô bánásmódról és 
az esélyegyenlôség elômozdításáról szóló törvény ér-
telmében a településeknek ötévente öt évre szóló helyi 
esélyegyenlôségi programot kell készíteniük, amely két-
évente kiegészíthetô. Békéscsabán 2008-ban készült az 
az esélyegyenlôségi program, amelynek végrehajtása 
folyamatosan történt, és most újabb öt évre határozták 
meg az ezzel kapcsolatos feladatokat. 

Mint arról korábban a Csabai Mérleg is beszámolt, Békés-
csabáról többen is ott voltak a Duna gátjain, amikor az el-
múlt ötven év legnagyobb árvize levonult. A város pénzzel 
is támogatta az árvízkárosultakat. 

Nyugdíjba vonulás vagy a megbízatás lejárta miatt pályá-
zatot írtak ki több békéscsabai óvoda magasabb vezetôi 
állására. Az óvodavezetôk személyérôl nyilvános ülésen 
döntött a képviselô-testület, és iskolaigazgatói pályázatot 
is véleményeztek. 

Intézményvezetôk
Döntés, véleményezés

Támogatás 
az árvízkárosultaknak

Esélyegyenlôségi program
Öt évre határozza meg a feladatokat

Kitüntetés, elismerés

Telek, támogatás, karitászbolt

Ôszi-téli
közgyûlések

Diétásdíj

Települési 
értéktár

Költségvetés

A képviselôk elfogadták a 
második félévi munkatervet. 
Eszerint a közgyûléseket 
ebben az évben a követ-
kezô idôpontokban tartják: 
szeptember 27., október 18., 
november 15. és december 
13. A képviselô-testület az 
ôsz folyamán közmeghall-
gatást is tart, a tervek szerint 
a lakosság az október 18-ai 
közgyûlés keretében teheti 
fel kérdéseit a testületnek, a 
város vezetôinek. 

Szeptembertôl az intézmé-
nyekben diétás étkezést is 
igényelhetnek a gyerekek, 
fiatalok. Az óvodában a napi 
térítési díj 650 forint plusz 
áfa lesz, amelybôl az ebéd 
410 forint plusz áfa. A napkö-
zis rendszerû általános isko-
lában a napi térítési díj nettó 
720 forint, amelybôl az ebéd 
440 forint. A középiskolai 
kollégiumokban naponta 
nettó 1020, az ebédért 480 
forintot kell fizetni a diétás 
étkezésért.  

A helyben fellelhetô ér-
tékek széles körû össze- 
gyûjtésének érdekében a 
közgyûlés létrehozta a Békés-
csabai Települési Értéktár Bi-
zottságot. A bizottság készíti 
el a városunkban fellelhetô 
értékek tárát, a Békéscsabai 
Települési Értéktárat a lakos-
ság, az intézmények és a ci-
vil szervezetek bevonásával. 
A Hungarikum Bizottság az 
így összegyûjtött értékekbôl 
választja ki, hogy mibôl le-
het hungarikum. A témáról 
bôvebben lapunk 9. oldalán 
olvashatnak.

Az oldalt írta: 
Mikóczy Erika

Több mint 1,5 milliárd forinttal 
nôtt, ezzel közel 18,4 milliárd 
forintra módosult az idei költ-
ségvetés fôösszege. A módo-
sított fôösszeg tartalmazza a 
2012. évi pénzmaradvánnyal 
növelt elôirányzatot, valamint 
az elsô félévi elôirányzat vál-
tozásainak tételeit. 

Rezsicsökkentés
A rezsicsökkentésre való te-
kintettel az önkormányzat 
módosította a köztisztaság 
fenntartásáról és egyes 
közszolgáltatások kötelezô 
igénybevételérôl, valamint a 
kéményseprô-ipari közszol-
gáltatásról szóló rendeletet. 
A szippantott szennyvíz díja 
eszerint a köbméterenkénti 
nettó 612 forintról nettó 550 
forintra csökken. A közületi 
kéményseprési díj nem vál-
tozik, de a lakossági jelentô-
sen alacsonyabb lesz. 



Áder János köztársasági el-
nök a közelmúltban díszva-
csorán vendégelte meg a 
Sándor palotában a brit te-
levíziós tehetségkutató gyôz-
tesét, az Attraction Látvány-
színház tagjait, valamint a 
Magyar Fair Play Bizottság 
díjazottjait, Gyurta Dániel 
úszót, Liszka Eszter tájfutót 
és a csabai Baji Balázst, a 
Buda-Cash Békéscsabai 
Atlétikai Club versenyzôjét. 
Mint ismert, múlt évben a 

Londonban rendezett olim-
pián Baji Balázs a célba 
érkezés után felemelte a gát-
ban elbukott kínai futótár-
sa kezét, ezzel is tiszteletét 
fejezve ki a korábbi világ-
csúcstartó iránt. A gesztust 
rengetegen megörökítették, 
a fotók az egész világot be-
járták. Áder János díszva-
csorán mondott köszönetet 
a hazánk hírnevét öregbítô 
látványszínház tagjainak és 
a sportolóknak.

Zsadon Endre fürdôigazgató-
tól megtudtuk, a regisztráció 
után, korlátozott számban 
léptették be az embereket 
ingyenesen a strand területé-
re. Amikor az Árpád Gyógy- 
és Strandfürdôben tartózko-

dók egyidejû létszáma elérte 
az 1812 fôt, kizárólag csak a 
távozók ütemében enged-
ték be az embereket. Ezt a 
limitet fél egyre el is érték, 
bár még két óra után is vol-
tak sorban állók. Elôzetesen 

egyeztetve Kozma Jánossal, 
a Békéscsaba Vagyonkezelô 
Zrt. cégvezetôjével – ezen a 
napon megduplázták a sze-
mélyzet létszámát. 

Aki kint volt, ragyogó idô-
ben pancsolhatott, játszha-
tott, fürödhetett a magyar 
úszás napján, és ha kedve 
tartotta, részt vehetett az 
„Ússz egy hosszt!” akcióban 
is.

Vándor Andrea
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Július 4-én 9 órától Csob-
banj Európával! – a Körösök 
Völgye Látogatóközpontban
Július 6-án 14–17 óráig Csa-
ládi játszóház – nyári sárkány-
építés a Munkácsy Múzeum-
ban
Július 9-én 17 órától a Nyá-
ri szabadegyetem kereté-
ben: „A szürrealisztikus és az 
absztrakt kép” címû elôadás 
a Jankay galériában 
Július 12-én 20 órától Pia-
no terasz Rakonczai Imrével a 
Café One tareszán
Július 12–14.:  I. Baráti Bojlis 
Találkozó a Csaba-tavon
Július 12 –14.: VI. Ancsin Já-
nos Nemzetközi Emlék Sakk-
verseny a VOKE Vasutas 
Mûvelôdési Házban
Július 13-án 9 órától Ligeti 
vásár a Körösök Völgye Láto-
gatóközpontban
Július 21–27.: XI. Dél-alföl-
di Gyermek Kézmûves Tá-
bor, XIX. Országos Kosárfo-
nó Mesterkurzus, XVIII. Ha-
tárok Nélküli Néprajzi Nép-
fôiskola, XX. Nemzetközi Fa-
faragó Találkozó, XXIII. Dél- 
alföldi Regionális Népmû-
vészeti Tábor az Iskolacent-
rumban

Programajánló

Öt tipp
öt pizzáért

A SPEED BURGER ÉS PIZ-
ZÉRIA 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!

A Békéstáji Mûvészeti Társaság 
tagjai: Lovas Gábor és Megyeri-
Horváth Gábor kiállítása
a Csabagyöngye 1. emeletén. 

13. CSABAI SZALON kiállítás 
a földszinti Kerengôben. 
Békéscsabai mûvészek eladásra is 
szánt alkotásait mutatjuk be egész 
nyáron, hogy a városunkba látoga-
tó érdeklôdôk megtekinthessék a 
kínálatot. 

Három nemzedék alkotásai: 
Pirer Gyula festményei, Pirer Kata 
fotói és Lengyel Balázs népi bôrmí-
ves munkái a Munkácsy Emlékház 
Kistermében (Békéscsaba, Gyulai 
út 5.). 

Csontváry-reprodukciók kiállítása 
július 6–24-éig a Panoráma te-
remben. A belépés ingyenes. 
Július 6-án Csontváry-nap
Elôadók: Pap Gábor mûvészettör-
ténész, Menyhárt László mûvészeti 
író és Rácz Zsolt Ferenc, a kiállítás 
fôszervezôje. 
A Csontváry-napra jegyek elôvé-
telben megvásárolhatók a Csaba-
gyöngyében (1500 Ft), illetve az-
nap a helyszínen (2000 Ft-ért). 

Egyhetes sakktáborok a Csaba-
gyöngyében
6 és 16 év közötti gyerekeknek 
Emôdi Gyula nemzetközi mester 
vezetésével

július 8-ától 12-éig és július 22-
étôl 26-áig. 
Részvételi díj: 9000 Ft. Kapcso-
lattartó: Herczeg Tamás (20/999-
3703, herczegtamas@index.hu) és 
Emôdi Gyula (20/928-6276). 

Berbécs népzenei kiülôs koncert 
július 5-én 20.30-kor a Csabagyön-
gye teraszán. Népzene, körtánc, 
táncház. A belépés ingyenes. 

LAY DOWN kiülôs koncert 
július 12-én, 20.30-kor a Csa-
bagyöngye teraszán. – Jazz-
standardek, mai popdalok jazzes 
feldolgozása kitûnô hangszeres 
tudással, nagyszerû énekhanggal. 

Fôtéri nyár
Július 16-ától ingyenes programok 
a felújított Szent István téren min-
den este héttôl, kiülôs koncertek a 
Csabagyöngye teraszán pénteken-
ként este fél kilenctôl és vasárnapi 
fagyizó a Városháza elôtt vasárnap 
délutánonként. 

A Csabagyöngye Puebla kultúrautal-
vány- és OTP SZÉP kártya-elfogadó 
hely. Lehetôség van bankkártyás fi-
zetésre. A Csabagyöngye Kulturális 
Központ Tourinform irodájában az 
országos jegyértékesítô rendszerbôl 
lehívott bérletek és jegyek vásárlása 
esetén nem tudjuk elfogadni a Szé-
chenyi pihenô kártyát. 

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

Felcsík házhoz jön…
Negyedik felcsíki néptánctábor, magyarói táncokkal.

2013. augusztus 12–18.

Ez évben újra, immár negyedik alkalommal rendezzük meg néptánctá-
borunkat felnôttek számára, ahol kiváló néptáncoktatóktól lehet az 
erdélyi falucska, Marosmagyaró táncait tanulni, a felcsíki, moldvai, 
gyimesi tánctudást tökéletesíteni, ráadásul nagyszerû muzsikusok húz-
zák a talpalávalót. Hogy kik ôk?
Muzsikálnak: Csibi Szabolcs, Kelemen István, Román Hunor népzené-
szek Sepsiszentgyörgyrôl. Tánctanítás: Sándor Csaba (Ördögborda 
táncegyüttes) és Albert Kinga Csíkszentdomokosról. Furulyaoktatás: 
Ségercz Ferenc (Fabatka) Sepsiszentgyörgy. Énektanítás: János Haj-
nalka Csíkszeredából (Békés Banda).
Ha szereted a felcsíki muzsikát… Ha szeretnél megtanulni táncolni…  
Ha tökéletesíteni szeretnéd a tánctudásodat… Ha a magyarói táncok 
eddig kimaradtak az életedbôl… Ha szeretsz élô zenére táncolni… Ha 
szeretnél jó társaságban lazítani a nyáron… Ha békéscsabai vagy… Ha 
bárhol máshol élsz e világon… itt a helyed!
Helyszín: Szlovák Tájház, Békéscsaba, Garay u. 21.
Részvételi díj: 9000 Ft, napidíj 3000 Ft.
Étkezés, szállás elôzetesen rendelhetô. Érdeklôdni és jelentkezni le-
het: Veres Krisztina +36-20/444-0140 vagy krisztina.veress@yahoo.com 

Meseházi nyári táborok 2013.
2013. augusztus 12–16. JÁTSSZUNK FONALLAL, TEXTILLEL TÁBOR
Pompon állatkák készítése, nagyméretû textilkép tervezése, készítése, 
makramé, indián karkötô, körmön fonás, batikolás, tárolóedények bevo-
nása spárgával, fonallal, fonalképek készítése.
2013. augusztus 26–30. NÉPI KÉZMÛVESTÁBOR
Agyagozás, korongozás, tojásdíszítési technikák, mézeskalács díszítés, 
csuhézás, similabda, karikaelkapó készítése, papírsárkány, zajkeltôk 
készítése természetes anyagokból.
Táboraink részvételi díja: 15 000 Ft, testvéreknek vagy több hétre 
12 000 Ft/fô!
Jelentkezni lehet a 326-370-es telefonszámon.

Kerepeczki Jánosné (90) Zsilák Mátyásné (90)

A ragyogó napsütésben tele voltak az Árpád fürdô medencéi

A csabai Baji Balázs

A magyar úszás napja 
Egy gombostût sem lehetett leejteni a fürdôben

Baji Balázs Áder Jánosnál

Isten éltesse
a szépkorúakat!

Napút festô Békéscsabán
Csontváry-reprodukciók

a Csabagyöngyében

Helyesbítés

Bojlis találkozó

Békéscsaba az elsôk között csatlakozott a magyar úszás 
napjához. A Magyar Úszó Szövetség által kezdeményezett 
programot június 22-én, telt házzal rendezték meg az Árpád 
fürdôben, ahol számtalan „vizes” program várta a látogató-
kat, és a belépés reggel 6 órától 14.30-ig ingyenes volt.

Csontváry-reprodukciós kiállítás nyílik a Csabagyöngye 
Kulturális Központban július 6-án. 

Több mint harminc Csontvá-
ry-festmény reprodukciója 
lesz látható július 6-ától bô 
két héten át a Csabagyöngye 
Kulturális Központban. Az 
összeállításban többek kö-
zött Csontváry Kosztka Tiva-
dar olyan nagyszerû és mél-
tán híres alkotásait mutatják 
be, mint az Öreg halász, az 
Önarckép, a Magányos céd-
rus, a Szerelmesek találko-
zása vagy a Zarándoklás a 
cédrusokhoz. 

A tárlat elsô napján, július 
6-án (a mûvész születése 

160. évfordulójának más-
napján) egy Csontváry-napot 
rendeznek, amelyen 14 órá-
tól elôadásokat hallhatnak az 
érdeklôdôk a festôzseni élet-
útjáról, küldetésérôl, napút-
festészetérôl, és nem utolsó-
sorban a magyarság üdvtör-
ténelmében betöltött profeti-
kus szerepérôl. 

Csontváry Kosztka Tiva-
dar festményeinek repro-
dukciói július 6–24. között 
ingyenesen tekinthetôk meg 
a Csabagyöngye Kulturális 
Központban. 

Lapunk elôzô számában tévesen jelent meg a fennállásá-
nak huszadik évfordulóját  ünneplô MIVA Bölcsi vezetôjének 
neve. A hibáért a bölcsôdét vezetô dr. Forján Mihályné Mede 
Éva és olvasóink elnézését kérjük.

Július 12. és 14. között a Domi-no Fishing Team rendezi 
meg az I. Baráti Bojlis Találkozót Békéscsabán, a Csaba ta-
von. A találkozó keretén belül verseny is lesz, és a szervezôk 
szerint fergetes, bulis bojlis találkozóra van kilátás. Részle-
tek: http://domi-no.gportal.hu/.

Hamarosan megjelenik a Körösök Völgye 
élménymagazin legújabb lapszáma

A tervek szerint júli-
us folyamán jelenik 
meg a Körösök Völ-
gye élménymaga-
zin nyári kiadása. 
A magazin 12 te-
matikus rovata, ma-
gyar és román nyelven, 
élményszerûen mutatja be a ha-
táron átnyúló terület természeti, 
kulturális látnivalóit és turiszti-
kai attrakcióit. A tervezett hat 
lapszámból három szám már 
megjelent, a negyedik lapszá-
mot várhatóan júliusban vehetik 
a kezükbe az olvasók.

A Körösök Völgye Natúrpark 
Egyesület projektpartnerként 
vesz részt a HURO/1001/111/ 
1.2.3 azonosító számú, Ma-
gyarország–Románia Határon 
Átnyúló Együttmûködési Prog-
ram 2007–2013 keretében meg-
valósuló projektben, amelynek 
keretében a már sokak által 
ismert Körösök Völgye címû 
magazin jelenik meg. A projekt 
alapvetô célja, hogy bemutassa 
a Körösök Völgye egybefüggô 
földrajzi terület értékeit, ezzel 
hozzájárulva a térségi turizmus 

élénkítéséhez, és 
hosszú távon az itt 
élôk életminôségé-
nek javulásához.

A Körösök Völgye 
élménymagazin in-
ternetes változata el-

érhetô a www.magazin.
korosoknaturpark.hu honlapon, 
ahol – hasznos információk és 
nyereményjátékok mellett – az 
érdeklôdôk informálódhatnak 
az újonnan megjelenô lapszá-
mok pontos lelôhelyeirôl is. 

Az aktív kikapcsolódásra vá-
gyók, a projekt keretei között, 
eddig öt alkalommal vehettek 
részt ingyenesen a magyar–ro-
mán határon átívelô Körösök 
Völgyében lebonyolított gyalo-
gos, vízi és kerékpáros túrákon. 

A hatodik nyílt túrára, ter-
vezetten, az ôszi idôszak elsô 
felében kerülhet sor. A részle-
tek és egyéb hasznos, érde-
kes információk – a fenti hon-
lap mellett – megtalálhatóak 
a www.korosoknaturpark.hu, 
illetve a www.facebook.com/
korosokvolgye internetes felü-
leteken is.

www.huro-cbc.eu
www.hungary-romania-cbc.eu



1. Békéscsaba, Szent Ist-
ván tér 10. szám alatti, 
gyönyörûen felújított mû- 
emlék épületben a meg-
újult fôtéren
• üzletek: 36 m2, 46 m2, 92 

m2, 97 m2 alapterületû, 
utcai fekvésû, valamint 
45 m2 udvari fekvésû he-
lyiségek, emelt szerke-
zetkész állapotban;

• irodák: 6 db, egységen-
ként 3-4 irodából álló exk-
luzív irodablokk, magas 
színvonalon kialakítva, 
egységenként vagy kü-
lön-külön is bérelhetôk.

2. Vendéglátásra alkalmas 
ingatlanok (más célra is 
bérelhetôk):
• Békéscsaba, Szent István 

tér 8., 298 m2-es üzlet.
• Békéscsaba, Andrássy 

út 7. SÖRBÁR sörözô, 
jelenleg is üzemelô 76 
m2-es üzlet.

• Békéscsaba, Szabadság 
tér 9. (Posta köz) ÉDEN-
KERT sörözô, jelenleg is 
üzemelô 226 m2-es (föld-
szint + emelet) üzlet.

• Békéscsaba, Bartók Béla 
út 89., volt Babcsák kocs-
ma, 72 m2-es üzlet.

3. Üzlethelyiségek:
• Bcs., Andrássy út 2., 346 

m2-es (fszt. 170 m2 + em. 
176 m2) üzlet (volt Pátria 
papírbolt). Az ingatlan 
belsô lifttel rendelkezik.

• Békéscsaba, Szabadság 
tér 1–3., 402 m2-es  üzlet 
(volt Rossmann).

• Békéscsaba, Szabadság 
tér 1–3., 272 m2-es üzlet 
(volt Raiffeisen).

• Békéscsaba, Irányi u. 
4–6., 28 + 37 m2-es és 
35 + 37 m2-es üzletek. A 
helyiségek igény szerint 
szétválaszthatók.

• Békéscsaba, Kazinczy u. 
6., 156 m2-es üzlet (volt 
gyógyszertár).

• Békéscsaba, Kinizsi u. 
7–9., 156 m2-es üzlet.

• Békéscsaba, Bartók Béla 
út 14., 105 m2-es üzlet 
(volt tapétabolt).

• Békéscsaba, Szent Ist-
ván tér 16., 148 m2-es 
üzlet.

4. Irodák:
• Békéscsaba, Irányi u. 

4–6. irodaházban 20 m2, 
20 m2 és 12 + 20 m2-es 
irodák lifttel, klímával.

• Békéscsaba, Szent István 
tér 8., 6 db helyiségbôl 
álló (20–40 m2), össze-
sen 220 m2-es I. emeleti 
irodák

5. Egyéb ingatlan: Békéscsa-
ba, Andrássy út 38., 600 
m2-es ingatlan (volt óvoda)

6. Inkubátorházban (Békés-
csaba, Kétegyházi út 3.)
irodák, üzlethelyiségek, 
mûhelyek, raktárak kedve-
zô bérleti díjjal bérelhetôk.

 Kedvezmények kezdô vál-
lalkozások számára.

7. Békéscsabai Vásárcsar-
nok és Piac

 A vásárcsarnokban és a 
zöldségpiac területén pa-
vilonok és egyéb elárusító-
helyek bérelhetôk.

További részletek:
www.vagyonkezelo.hu

Érdeklôdni a 66/445-542 
(22-es mellék) vagy a 

30/299-0632 telefonszámon.

Azt mondják, depresszióra 
hajlamos, morgolódó nép 
a magyar, bajait felnagyítja, 
imád panaszkodni. Mint min-
den általánosítással, ezzel 
is érdemes óvatosan bánni, 
hiszen nem vagyunk egyfor-
mák, ám az kétségtelen, hogy 
egyesek képtelenek meglátni 
a szépet és a jót, a fanyalgás, 
a zsémbelôdés a lételemük.

Legrosszabb álmaimban 
sem hittem volna, hogy vala-
ki abban is talál hibát, hogy 
a csabai strandon a magyar 
úszás napja alkalmából ingye-
nes lesz a belépés. Márpedig 
ezt sem hagyták szó nélkül 
az örök-elégedetlenek. Abba 
kötöttek bele: miért csak dél-
utánig tart a díjmentesség, 
és különben is miért nem ol-
csóbb a jegy egész évben, és 
különben is arra a hétvégére 
jósolták az esôs idôt… 

Mások az új fôtér kritizá-
lásából ûznek sportot: ké-
nyelmetlen a pad, sok a kô, 
túl színes vagy túl szürke, 
minek ennyi szökôkút… és 
még sorolhatnánk. Véletle-
nül sem téved tekintetük a 
szép dolgokra, nem hajlan-
dóak észrevenni a pozitív 
változást semmiben.

Nem tudom, sírjak-e vagy 
szánakozva nevessek ezeken 
a hozzászólásokon. Talán in-
kább az utóbbi indokolt, mert 
igazán ôk szenvedik meg sa-

ját örömtelen attitûdjük min-
den lelket megbetegítô kö-
vetkezményét. Sajnálom azt, 
aki nem látja meg az égen 
a szivárványt, aki átgázol a 
fûben megbújó virágon, aki 
egy gyönyörû, napsütéses 
napon kizárólag a hôgutáról 
és az UV-sugárzás halálos 
ártalmairól tud fecsegni.

Tény, hogy vannak problé-
mák a minket körülvevô világ-
ban. Mindannyian hordozunk 
magunkban sérelmeket, fáj-
dalmakat, kínzó hiányt, néha 
elkeseredést. De attól semmi 
sem változik, ha engedjük 
ezeket elhatalmasodni, és 
kizárjuk a jóra való nyitottsá-
gunkat. Ha elér a szökôkút 
vízsugara a kánikulában, ne a 
munkást szidjuk, hanem örül-
jünk, hogy egy pillanatra fel-
frissültünk. Pár pillanat múlva 
úgyis felszáradnak bôrünkön 
a vízcseppek.

Gajdács Emese

– A Marzek Kner Packaging 
Kft. irodaépülete 1969. októ-
ber 4-étôl 1971. április 30-áig 
épült. A kilencemeletes iroda-
ház és közel 10 ezer négyzet-
méteres üzemépület jelenleg 
közel 240 fônek ad munkát. 
Rekonstrukciós munkálatokat 
utoljára a ’90-es évek köze-
pén végeztek az épületen. 
A mostani felújítás oka a 
Marzek Kner Packaging Kft. 
jelentôs fejlôdése, a belföldi 
és exportpiacok vevôi elôtt 
való modernebb külsô és 
belsô megjelenés – hallhattuk 
az avató elôtt Kása István Zol-
tántól. Az ügyvezetô igazgató 
azt is elmondta, hogy a külsô 
megújításra a vállalat pályá-
zatot írt ki 2012-ben a Moholy-
Nagy Mûvészeti Egyetem 
iparmûvész szakos hallgatói 
számára. Az egyetem rektor-
helyettese, dr. Zsótér László 
és Kállai Júlia grafikusmûvész 
közremûködésével összeállí-
tott bírálóbizottság – melynek 
tagjai között voltak Békés-
csaba képviselôi és a nyom-
da dolgozói – 2012 nyarán 
három pályamûvet díjazott. 
A második helyezett alkotók, 
Ferth Tímea és Tôrös Ágnes 

„Schwung” címû munkáját 
valósította meg a pályázat-
kiíró. A rekonstrukció három 
hónap alatt valósult meg, 60 
millió forintos összköltséggel, 
melynek 30 százalékát a vá-
ros vállalta magára. 

A tulajdonosi körbôl dr. 
Johannes Michael Wareka 
szólt a beruházásról, s kö-
szönte meg az önkormányzat 
segítségét. Mint mondta, a 
kapcsolat a két, tradicionális 
cég, a Kner és a Marzek kö-
zött 2005-ben jött létre. A ne-
héz gazdasági körülmények 
ellenére a vállalkozás dina-
mikusan fejlôdik, növeked-
nek bevételeik, s a jól képzett 
munkavállalók számát is sike-
rült néhány év alatt megdup-
lázni. A tulajdonos szerint a 
siker titka a jó magyar csapat 
és az anyacéggel való haté-
kony együttmûködés.

A városvezetés nevében 
Opauszki Zoltán kabinetve-

zetô köszönetet mondott a 
Marzek családnak, hogy Bé-
késcsabát választották. 

– Fontos számunkra, hogy 
egy olyan, évszázados tradí-
ciókkal rendelkezô ágazat 
körében, mint a nyomdaipar, 
jelentôs fejlesztések való-
suljanak meg Békéscsabán. 
Örömmel látjuk, hogy a tulaj-
donosok a birtokukban lévô, 
s Békéscsabán emblemati-
kusnak számító épület érté-
keit ôrzik, külsôleg is meg-
szépítették – fogalmazott 
Opauszki Zoltán, majd kitért 
arra, hogy a Marzek Kner 
Packaging Kft. példát ad a 
térség vállalkozásai számá-
ra, hiszen a legnehezebb 
gazdasági körülmények kö-
zött is fejlôdni, gyarapodni 
képes. Városunk pedig azt 
bizonyította be, hogy jól kép-
zett munkaerôvel tudja ellát-
ni a céget.

Gajdács E.

– A díj, amellett, hogy pozi-
tív visszajelzés, összegzésre, 
számadásra, visszatekintés-
re is késztet. A munka szem-
pontjából melyek voltak éle-
tének eddigi legfontosabb 
állomásai?

– Elkezdtem az orvosi 
egyetemet, amikor azt ott-
hagytam, képesítés nélküli 
pedagógus, majd az akkori 
megyei tanács jogi asszisz-
tense lettem. Utána mentem 
a jogi karra, és az egyetem 
elvégzése után, 1996 au-
gusztusában bekopogtat-
tam a hivatalokba, a csabai 
gyámhivatalba fel is tudtak 
venni. Ezen a kemény terüle-
ten tanultam meg, milyen is a 
köz szolgálatában dolgozni. 
1998-ban az akkori aljegyzô 
áthívott a jogi csoporthoz, 
közben abszolváltam a jogi 
szakvizsgát, jogtanácsos-
ként, késôbb a jogi csoport 
vezetôjeként dolgoztam. 
2005-ben bízták rám a köz-
igazgatási osztály vezetését, 
2007-ben aljegyzô lettem, és 
2009-ben választottak meg 
jegyzônek. 

– A jegyzô a törvényes-
ség ôre. Hogyan fogadják 
a képviselôk, amikor emiatt 
idônként gátat szab az álma-
iknak? 

– Ez néha hálátlan feladat, 
de azokat az elképzeléseket, 
amelyek egy város építésé-
re, szépítésére vonatkoznak, 
törvényes keretek között kell 
tartani. Mindig igyekszem 
megtalálni azt a megoldást, 
amely elôre vihet, talán en-
nek is köszönhetô, hogy a 
korlátozásból csak ritkán 
alakul ki konfliktus. Respek-
tálják a szakmaiságomat, 
elfogadják a véleményemet. 
Hálás vagyok a polgármes-
ternek, alpolgármesterek-
nek, képviselôknek azért, 
hogy olyan közeget teremte-
nek, amelyben hatékonyan 
tudunk együttmûködni.  

– A törvényalkotó folya-
matok felgyorsultak, szinte 
napi szinten tapasztalható 
változás. Hogyan lehet ezt 
követni? 

– Csak nagy odafigyelés-
sel. Az osztályvezetôk és a 
csoportvezetôk jól tudják, 

meddig terjed az ô hatáskö- 
rük és mi az, amit feltétlenül 
meg kell beszélniük velem. 
Prioritási sorrendet állítanak 
fel, és csak akkor jönnek 
hozzám, ha a feladatok az 
ô hatáskörükön túlnyúlnak, 
vagy összeütközés, konflik-
tushelyzet adódik. Szeretem, 
ha okos emberek vesznek 
körül, törekszem arra, hogy a 
kollégáim széles körû tudás-
sal, képzettséggel, megfele-
lô kompetenciákkal rendel-
kezzenek. Fontos ügyekben 
kikérem a véleményüket, de 
egyedül döntök, a döntés 
felelôssége az enyém. 

– Ön fiatal kora ellenére 
sikeres szakmai pályafutást 
tudhat maga mögött, és egy 

felnôtt fiú édesanyja. Milyen 
további álmai, tervei vannak? 

– A fiam most megy egye-
temre, köszönettel tartozom 
neki, mert engedte, lehetô-
vé tette, hogy a hivatásom 
is fontos szerepet töltsön be 
az életemben. Büszkeség-
gel tölt el, hogy az ország-
ban is példa értékû a hivatal 
mûködése. Egy megyei jogú 
város jegyzôjének lenni ren-
geteg nehézséget, sok-sok 
kihívást jelent, de én nagyon 
szeretem, és ameddig hagy-
nak kibontakozni, ezt szeret-
ném folytatni. A díj szakmai 
és morális elismerés, örülök 
neki, alátámasztja, hogy jó 
úton járok.  

Mikóczy Erika

5Csabai Mérleg

A nyomda jelenleg közel 240 embernek ad munkát

Az országban is példaértékû a hivatal mûködése

Nyitottan a jóra

Jegyzet

Júniusban Békéscsaba adott otthont a városi polgármes-
terek találkozójának, dr. Szvercsák Szilvia ebben a körben 
vehette át Tállai András államtitkártól az Év jegyzôje dí-
jat. Mint mondta, az elismerést nem személyes sikerként 
könyveli el: ehhez kell egy együttmûködô, a hivatalra part-
nerként tekintô városvezetés és egy olyan hivatal, amely 
példaértékûen mûködik. 

Ünnepélyes keretek között 
avatták fel nemrégiben a 
Marzek Kner Packaging Kft. 
felújított iroda- és üzemépü-
letét. A már messzirôl jól 
látható torony iparmûvész 
hallgatók tervei alapján ka-
pott modern külsôt.  

Az Év jegyzôje
Dr. Szvercsák Szilvia büszke kollégáira

Új köntösben a nyomda
Megújult a Marzek Kner Packaging toronyépülete

Bérelhetô ingatlanok
A Békéscsaba Vagyonkezelô Zrt. az alábbi ingatlanokat kínálja 

bérbeadás céljából vállalkozók, vállalkozások számára:



Elôször beszél munkájáról 
egy volt III/III-as állambiz-
tonsági rendôrtiszt, Varga 
Ágota A tartótiszt címû film-
jében. A névtelenségbe bur-
kolózó, korábban papnak 
készülô férfi felidézte, hogy 
a leggyakrabban zsarolás-
sal szerveztek be ügynökö-
ket a katolikus egyház tagjai 
közül. 

A férfi, aki hitt a kádáriz-
musban, elmesélte: önként 
jelentkezett a feladatra és 
szakemberként látta el mun-
káját. Információkat csak 
félreesô helyeken, szemé-
lyesen cserélt ügynökeivel, 
trükkjeik közé tartozott, hogy 
elôszeretettel használták a 

Film-Színház-Muzsika pél-
dányait.

A rendszerváltoztatás-
kor leszerelt, volt tiszt, azt 
mondja, hibázott az állam-
biztonság, ugyanis csak így 
derülhetett ki valódi sze-
mélyazonossága. A rendezô 
úgy talált rá, hogy egy másik 
dossziéban feltüntették a va-
lódi nevét. Ôszinte megdöb-
benéssel vette tudomásul, 
hogy az ügynökök beazo-
nosítására alkalmas hatos 
kartonok többsége hiányzik, 
de sejtetni engedte, hogy 
azokat, amelyeket nem sem-
misítettek meg, együtt ôrzik 
valahol.

Patay Gábor

A Csanádi Árpádról elneve-
zett iskolában mutatták be 
a 2013–2014-es tanévtôl be-
vezetendô erkölcstanórát. 
Belépve a terembe, a falak-
ról Kozma István olimpiai 
bajnok birkózó néz vissza 
ránk, aki már jó negyven éve 
nincs köztünk. Hamar visz-
szarévedünk a jelenbe, tele 
a hely a sajtó képviselôivel, 
gyerekbôl pedig csak hét 
darab ül a helyén. Elsôsök 
és másodikosok alkotják a 
„tesztközönséget”, elôttük 
egy teljesen új, szûz füzet.

–  Sokat foglalkoztam az 
erkölcstan tantervbe való 
beépítésének gondolatával. 

A gyermekregényemben a 
„Hogyan legyek jó?” kérdés-
körét jártam körbe – kezdi a 
mintaórát Hajduné Tölgyesi 
Lívia etikapedagógus. – Játé-
kos módon nyúlunk az etika, 
erkölcs, társadalmi beillesz-
kedés témákhoz – mondja, 
majd elmesél egy történetet 
a gyermekeknek, akiket ko-

moly dilemma elé állít, mikor 
meg kell ítélniük, jó-e a ba-
nya vagy sem. Elôkerülnek 
a kicsikben már kialakult 
sztereotípiák, a boszi csak 
gonosz lehet, még ha most 
jót is tett. Vagy mégsem? 
Van, aki nem bírja, és nagyot 
sóhajt:  – Jaj! – Mintha egy 
pillanatra ráébredne, az élet-

ben nem minden fekete és 
fehér.  –  Hosszú kifutási ide-
je van egy ilyen programnak, 
húsz évnél kevesebb idôvel 
nem is érdemes számolni, 
hisz hét-nyolc évesekkel kez-
dünk dolgozni. De én inkább 
két-három száz esztendôvel 
számolok.

Molnár Attila

Markos Ádám ifjú jogász je-
lenleg egyszerre hallgatója 
az ELTE jogi karának és a 
Corvinus egyetem nemzetkö-
zi szakára is jár, mindemellett 
két munkahelyen dolgozik. Az 
Országgyûlés Hivatalában jogi 
szakértô, illetve egy cégnél 
esélyegyenlôségi szakértô. A 
fiatal fiú maga is fogyatékkal él, 
születési rendellenesség miatt 
az egyik karját már tízszer kel-
lett mûteni. Ádám most azon 

dolgozik, hogy az esély-
egyenlôség területén gyakor-
noki lehetôséget biztosítsanak 
joghallgatók számára.

– Tanulmányaim során 
kijutottam Luxemburgba az 
Európai Parlament egy gya-
kornoki programjával, az ot-
tanihoz hasonló programot 
szeretnénk itthon is meghono-
sítani – nyilatkozta lapunknak 
Ádám, aki már így is elévül-
hetetlen érdemeket szerzett a 

fogyatékkal élôk segítésében, 
ugyanis komoly szerepe volt 
annak a törvényjavaslatnak a 
kidolgozásában, amely lehe-
tôvé tette, hogy jeleléssel is 
lehessen végrendelkezni Ma-
gyarországon. 

– A polgári törvénykönyv 
korábban már lehetôvé tette, 
hogy bármely idegen nyel-
ven lehessen végrendelkez-
ni, a jelbeszédes formáról 
azonban megfeledkezett. A 
szóbeli végrendelet egyéb-
ként is egy speciális forma, 
ami nehéz helyzetet felté-
telez – magyarázta Ádám, 
aki szerint Magyarország-

nak még van mit tanulnia az 
esélyegyenlôség területén.  
– A rendszerváltás elôtt ezt a 
kérdést gyakorlatilag a szô-
nyeg alá söpörték. A mai 
középkorú fogyatékkal élôk 
gyerekkorukban nem kaptak 
segítô kezet, nem tudtak fel-
dolgozni bizonyos dolgokat, 
amiket most már nehéz be-
pótolni – magyarázta a fiú, 
aki a Maradj talpon! címû 
vetélkedô szezonzáró adá-
sában is szerepet vállalt. 
– Komoly agytorna ez a já-
ték, nagy a feszültség, na-
gyon nehéz ott teljesíteni.

Baku
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Magyarországon lehetôvé vált, hogy jeleléssel is lehessen 
szóbeli végrendeletet tenni. A törvényjavaslat kidolgozá-
sában egy ifjú jogász is szerepet vállalt, aki jelenleg az 
Országgyûlés Hivatalának jogi szakértôjeként dolgozik.

Új tantárggyal bôvül az 
elsôsök és az ötödikesek 
órarendje szeptembertôl. 
Interaktív mintaóra kere-
tében bemutatták, miként 
kívánják elôsegíteni, hogy 
értékes emberek épülje-
nek be a társadalomba. 
Kollégánk is részt vett az 
órán.

A magyar fél igyekszik jó- 
hiszemû megállapodást köt-
ni Szlovákiával a Szigetköz 
számára biztosított Duna-víz 
mennyiségének emelésérôl. 
Jelenleg a víz 85 százaléka 
folyik keresztül Szlovákián 
és csak 15 százaléka jut a 
magyar területre. Jogilag a 
magyar kormány a Duna víz-
hozamának felére tarthatna 
igényt, amellyel rendezôdne 
a Mosoni-Duna-ág helyzete 
és a környék vízellátottsága. 
Információnk szerint a téma 
szakértôjének számító Szé-
kely László már több infor-
mális találkozót bonyolított le 

szlovák kollégájával. Ennek 
keretében tekinthette meg a 
bôsi vízerômû irányítótermét 
is és ekkor derült ki, hogy a 
szlovákok hajlandóak a víz-
megosztási arány akár 50 
százalékra növelésére.

A tárgyalások problémás 
pontja lehet, hogy a nagyma-
rosi mellett Magyarország a 
fajszi és az adonyi duzzasztó 
megépítését is vállalta egy 
1948-as egyezményben, 
amely ma is érvényben van. 
Ugyanakkor a kormányzat 
többször kifejezte azt a szán-
dékát, hogy nem hajlandó 
vízlépcsôket építeni.

A közelmúltban találkozott elôször hivatalosan szlovák 
kollégájával Székely László, aki miniszteri biztosként 
folytat tárgyalásokat a szlovákokkal a bôsi vízmegosztás 
kapcsán. Székely azt mondja, enyhül a légkör a szlovák 
tárgyalópartnerek részérôl. Ez abban is megmutatkozott, 
hogy elôször engedtek be magyar szakembert az állam-
közi konfliktust is kiváltó bôsi vízerômû irányítótermébe.

Fiatalon papnak készült, csalódásai miatt aztán csatlako-
zott önként, akkor már rendszerhû emberként, az állambiz-
tonsághoz. Az egykori tartótiszt elôször vállalta a nyilvános-
ságot A tartótiszt címû dokumentumfilmben. A rendezônek 
másfél évébe került, mire sikerült kamera elé állítania.

Ma már jelnyelven is lehet 
végrendelkezni

Dilemmák az elsô etikaórán

Hol ôrzik a hatos 
kartonokat?

Visszakaphatjuk 
a vizünket



A nyomtatás már nem új-
donság, azonban az, hogy 
olyan tárgyakat készíthe-
tünk, amilyet csak akarunk, 
még annak számít. Pedig 
minden bizonnyal ez lesz a 
jövô. A 3D-s nyomtatással 
saját telefontokot tervezhe-
tünk, de van, aki repülôgép-
alkatrész gyártására hasz-
nálja a technológiát.

Egy fôvárosi kiállításon be-
mutatták a 3D-s nyomtatás 
lehetôségeit. A legkülönfé-
lébb formák mellett a prakti-
kus használati tárgyak jöttek 
velünk szembe, amíg a gépek 
halkan gyártották az újabb 
és újabb egyedi formákat. 
– Többféle technológia léte-
zik már arra, hogy tárgyakat 
nyomtassunk – mondja Sza-
bó Péter, aki építésznek ké-
szült, de az iparág évek óta 
tartó hanyatlása miatt másfe-
lé vette az irányt. – Én fôleg bi-
ológiailag bomló mûanyaggal 
dolgozom. Alkalmazok folyé-
kony fát és néha titániumot is.

A nyomtató méretében 
megegyezik egy átlagos, két-
dimenziós változattal. A 3D-s 
nyomtató esetében egy robot-
kar aprólékos munkával haj-

szálvékony szálat húz, amibôl 
idôvel alakzat rajzolódik ki: a 
tárgy, amit megterveztünk. Az 
egész 3D-s technológia leglé-
nyegesebb pontja az egyedi-
ség. 

– Mindenki azt gyártathat 
le, amit kitalál. Nem tömeg-

termelésrôl van szó, ez a 
nagyszerû benne. Egyelôre 
egy átlagos felhasználónak 
a számítógépes tervezés 
magas. A jövôben vélhetôen 
nyomtatószalonok létesül-
nek majd, ahol a technikai 
segítséget igénybe véve va-

lósulhatnak meg az ötletek. 
Dísz- és használati tárgyak is 
szóba jöhetnek. Amerika itt 
is élen jár, náluk már ötméte-
res, egybefüggô repülôgép-
alkatrészek is legyárthatók, 
kinyomtathatók fémbôl vagy 
titániumból.

Bizonyára sokan látták a 
Randiguru címû filmet, ahol 
Will Smith párkapcsolati 
trükköket mutat klienseinek. 
Andi trükköket nem tanít, de 
ami közös a filmben és az ô 
munkájában is, az az, hogy 
egy emberrel sokat kell fog-
lalkozni ahhoz, hogy célhoz 
érjen. – A filmnek is az volt 
a tanulsága, hogy ne trük-
köket és elôre megírt szöve-
geket próbáljunk betanulni, 
hanem saját egyéniségünk 
legjobb oldalát mutatva jöj-
jön össze egy kapcsolat. Hi-
ába játsszuk el a Végzet Asz-
szonyát vagy Casanovát, ha 
egyszer nem vagyunk azok. 
Ha valaki hozzám fordul, 
átnézzük az eddigi kapcso-
latokat, megnézem például, 
rendben vannak-e a baráti 
kapcsolatai vagy egy barát-
ja sincs, és csak pótléknak 
kell-e a párkapcsolat, azért 
hogy legyen valaki mellette, 
illetve a munka-magánélet 

egyensúlyt átbeszéljük és 
megnézzük az ismerkedési 
lehetôségeket is – magya-
rázta Andi munkamódszerét, 
amit saját maga dolgozott ki 
társkeresô coachként. 

– Elôször felmérjük, hol tart 
jelenleg az illetô, megnézzük, 
mik a lehetôségek, merre le-
hetne elindulni a társtalálás 
érdekében. Ha megvan az 
irány, végigkísérem az úton, 
motiválom és biztatom, hogy 
ne adja fel. Sokszor fájdalmas 
magunkba nézni, a legköny-

nyebb azt mondani, na, hát a 
„hülye férfiak” vagy az „idióta 
nôk” ilyenek. Aki hozzám for-
dul, legyen felkészülve arra, 
hogy ôszinte leszek vele és 
tükröt fogok neki tartani, mert 
megnézem azt, hogy milyen 
hibákat követ el a gondolko-
dásában. Ha  valakinek nincs 
társa, abban bizony nagy 
valószínûséggel ô is benne 
van – mondta Randi Andi, aki 
rengeteget foglalkozott önis-
mereti tréningekkel, és végül 
társkeresô coach vált belôle.   

– Volt egy szakításom, ami 
után nagyon padlóra kerül-
tem, legalább fél év kellett, 
mire helyrejöttem. Elkezdtem 
blogot írni, és rájöttem, hogy 
az embereket nagyon érdekli 
ez a téma. Elvégeztem kü-
lönbözô szakmai kurzusokat 
arról, hogy hogyan kell se-
gíteni másoknak. Az egész-
nek az alapja az önismeret 
– sorolta Andi, aki több ezer 
társkeresôvel áll on-line vagy 
személyes kapcsolatban. 

Nagy Orsolya
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Egy nemrégiben elkészült 
felmérés szerint minden má-
sodik magyar felnôtt vállalna 
inkább kevesebb gyermeket, 
hogy jobb anyagi körülmé-
nyek között nevelhesse ôket.  
– Örülök, ha kijövök a fizeté-
sembôl, albérletben élünk, 
nem tudunk lakást venni – 
mesélte Barbara, aki férjével 
úgy döntött, hiába szeretné-
nek, egyelôre nem vállalnak 
gyermeket. – Nem akarom, 
hogy úgy nôjön föl a gyerek, 
hogy azt hallja, ahogy az ap-
jával számolgatunk, hogy me-
lyik csekket tudjuk befizetni, 
melyiket nem. Azzal még nem 
is foglalkozom, hogy maga a 
baba mennyibe kerül – ma-
gyarázta a 32 éves nô.

Az egyik biztosítótársaság 
megbízásából készített ku-
tatásban 1200 fôt kérdeztek 
meg, 60 százalékuknak már 
van gyermeke, a gyermekte-
lenek esetében pedig 57 szá-

zalék szeretne legalább egy 
gyermeket, ötödük viszont 
egyáltalán nem tervez ba-
bát a jövôben sem. A leendô 
szülôk 41 százalékának van-
nak anyagi helyzetbôl fakadó 
félelmei a gyermekvállalással 
kapcsolatban.

– Bosszantanak ezek a 
kutatások – mondta Zsuzsa.  
– Valóban sok mindenrôl le 
kell mondani, ha gyereket 
nevelünk, de egy szuper autó 
vagy csillogó ruha soha nem 
tudja azt az örömet nyújtani, 
mint a gyermekünk. 

A felmérésben részt ve-
vôktôl azt is megkérdezték, 
ha kapnának havi plusz 50 
ezer forintot gyermeknevelés-
re, mire költenék. A válaszok 
szerint elsôsorban az étke-
zésre fordítanák, majd a listán 
a taníttatás, a megtakarítás a 
jövôre szerepel, végül pedig a 
ruházat és a sport következik.

szd

Nemrégiben az amerikai 
kongresszus tartott meghall-
gatást ufóügyben. A meg-
hallgatáson összesen 39, 
magát szemtanúnak tartó 
ember tett vallomást azokról 
a sejtésekrôl, miszerint az 
idegenek rendszeresen lá-
togatják bolygónkat. Az ese-
ményen több szavahihetônek 
tartott kormányzati és katonai 
szemtanú mondta el vélemé-
nyét. Többek közt egy egykori 
kanadai honvédelmi miniszter, 
az amerikai légierô tíz magas 
rangú tisztje, a brit Védelmi 
Minisztérium ufójelensége-
ket vizsgáló hivatalos fôosz-
tályának vezetôje mondta el, 
hogy milyen közvetlen vagy 
közvetett információk vannak 

a birtokában a földönkívüliek 
létezésére vonatkozóan. A 
meghallgatáson szó esett az 
51-es körzetrôl is, ahol az ufó-
hívôk szerint több földönkívüli 
lény holttestét ôrizték.

– Egyelôre csupán hit kér-
dése, hogy az ember mit fo-
gad el a tanúvallomásokból 
– kommentálta a meghallga-
tást a Helyi Témának Pusztay 
Sándor, az UFÓ Magazin fô-
szerkesztôje. – Ha engem 
kérdez, akkor természetesen 
elhiszem, de a hallott infor-
mációk innen nehezen ellen-
ôrizhetôk. A kételkedôknek 
azt mondhatom, hogy az 51-
es körzet önmagában egy 
dunántúlnyi területen fekszik, 
ráadásul két hegy között. Azt, 
hogy ott mi folyik, emiatt szin-
te lehetetlen megtudni. 

Patay

A pénz miatt nem 
vállalunk gyereket?

Csak a liberálisok 
hisznek az ufóban?

Nyomtassunk telefontokot vagy 
akár repülôgép-alkatrészt!

Egy friss felmérés szerint a leendô szülôk közel fele at-
tól tart, hogy nem lesz elég pénze felnevelni gyermekét, 
ezért egyáltalán nem, vagy kevesebb utódot vállal. A nôk 
szerint azonban az anyagiak csak a történet egyik része. 

Az ateista, liberális férfiak 
hisznek az ufójelenségek-
ben. Ezt a következtetést 
vonta le a The Washing-
ton Post bloggere a bécsi 
és a westminsteri egye-
tem közös kutatásából, 
amely arra kereste a vá-
laszt, hogy kik hisznek 
leginkább a földönkívüliek 
létezésében. 

A társkeresôk Randi Andija, 
aki nem randiguru

Randi Andi szinte egye-
dülálló az országban. Iz-
galmas foglalkozása van: 
a társkeresôk személyi 
edzôjeként tartják számon. 
Tanácsot nem ad, helyette 
rávezeti a magányosokat 
arra, hogy miben kell változ-
tatniuk ahhoz, hogy szeretô 
társra találjanak. Módsze-
rét személyes tapasztalat 
alapján dolgozta ki.



– Mi egymás boldogítá-
sára, nem pedig egymás 
birtoklására szövetkeztünk. 
Esküvô egyáltalán nincs 
most a képben, így vagyunk 
boldogok. Nem hiszem, hogy 
ha szombaton lenne egy 
nagy buli sok pénzért, akkor 
hétfôn reggel boldogabban 
ébrednénk. Tudok attól bulit 
tartani, hogy nem az a neve, 
hogy esküvô – mondta el 
lapunknak Pataky Attila, aki 
karácsonykor jegyezte el Or-
sikát, de már négy éve alkot-
nak egy párt.  

– November óta nagyon 
együtt élünk, de Orsika csa-
ládjában lett egy kis kalamaj-
ka a „babás pletyka” miatt, 
mert úgy látják, hogy elôbb 

az esküvônek kellene meg-
lennie, amire nem mondom 
azt, hogy soha. Engem nem 
érdekel, hogy mit írnak ró-
lam, hatvankét éves vagyok, 
sok mindent megéltem már 
– magyarázta a zenész. Pár-
jával jól kiegészítik egymást, 
mert mindketten ezoteriku-
san gondolkodnak. 

A nyár fôleg munkával te-
lik számukra, menyasszonya 
mindenhová elkíséri az Edda 
frontemberét. – Mivel az egyik 
legtöbbet koncertezô bandá-
nak mondhatjuk magunkat, 
ezért úgynevezett téli nyara-
lók vagyunk, de Orsika min-
denhová jön velem, amikor 
csak a saját melója miatt ráér.

Nagy Orsolya

– Addig morogtam otthon 
az elmúlt években, nézve a kü-
lönbözô mûsorokat, hogy mit 
kéne máshogy csinálni, míg 
megkaptam a lehetôséget, 
hogy meg is mondhassam, 
és segíthessem a tehetsége-
ket. A mai napig támogatom a 
feltörekvô generációt. A Voice 
elsô nekifutásra rendelkezett 
gyerekbetegségekkel, de él-
veztük. Ami viszont a mûsoron 
kívüli médiát illeti, az botrá-
nyos volt. Tehetséges ember-
ként azt látni, hogyan mennek 
tönkre sorsok, hogyan rúg-
nak bele valakibe, akit nem-
rég még agyonsztároltak, az 
már sok volt. A leírt, megígért 

dolgok köszönôviszonyban 
sem voltak a valósággal. Ezt 
a szekeret nem tolom tovább! 
– mondta lapunknak az éne-
kesnô, aki más úton tervezi a 
jövôt. – Nem borulunk gyász-
ba. Viszont nem kizárt, hogy 
más állás után nézek. Abból 
megélni, amit én tudok, elég 
nehéz manapság. Nagyon 
sokan vállalnak polgári állást 
a zenei karrier mellett. Hiába 
van a torkunkban valami extra, 
a lakbért, a kenyeret nekünk is 
ki kell fizetni. Nincs képesíté-
sem igazán semmi másra, de 
talán letettem annyit az asztal-
ra, hogy annak súlya van, és 
elfogadnak valahol. 

– Nem lepne meg, ha kevés  
olyat találna, mint én. Könyv-
mániás vagyok – árulja el la-
punknak Rákóczi Feri, mikor 
arról kérdezzük, szokott-e 
még könyvet olvasni. – Per-
sze, az aktualitásokról a rádió-
ból, tévébôl, internetrôl érte-
sülök, de imádok a kezemben 
tartani egy regényt. Újkígyó-
son nôttem fel, és gyerekko-
rom óta megvan az összes 
könyvem. Édesanyámnál 
ôrzöm ôket, el sem férne ott, 
ahol lakom. Van nagyjából 
háromezer darab nála, míg 
itthon talán ötszázat számlál 
a gyûjtemény. Még olyanom 
is van, ami könyvtári, és elfe-
lejtettem visszavinni. Amikor 

meghirdették az intézmények, 
hogy szemet hunynak a bün-
tetés felett, csak vigyék vissza 
a példányokat, persze, hogy 
nem találtam.

Feri ragaszkodik a régi ér-
tékekhez, újságot is csak pa-
píron olvas. – Gyûlölök gépen 
olvasni. Rákeresek valamire, 
ami kell, de nekem a kezem-
ben kell tartanom, és éreznem 
kell az anyagát. A mai fiatalok 
persze ezt már nem is nagyon 
értik. A gyerekeimnek  igyek-
szem átadni az olvasás szere-
tetét. Most ebben ott tartunk, 
hogy a Bogyó és Babócából 
minden szereplô hangját elô 
tudom adni nekik.

MA
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Pataky Attila teljes harmóniában él jegyesével, Orsikával. 
A szerelmes pár között az esküvô ugyan már szóba került, 
de az idôpont kitûzését nem sietik el. Az Edda frontem-
bere azt vallja: egy papírtól nem lennének boldogabbak. 
Sokan azonban már a közös baba tervérôl is suttognak, 
ám a zenész lapunknak elmesélte, mi a valóság.Az elsô évad után kiszállt a Voice zsûrijébôl Malek And-

rea. Az énekes közel áll ahhoz, hogy a színpadnak is há-
tat fordítson. Az ok egyszerû: meg kell élni valamibôl.

A rádiós mûsorvezetô a legritkább esetben olvas szá-
mítógépen. Tartja magát a hagyományokhoz, újságot és 
könyvet lapoz. Gyûjteménye meghaladja a háromezret.

– Egy daganatos betegség 
miatt elveszítette a petefész-
két, és aztán lombik-program 
keretében szült gyermeket. 
Számos megpróbáltatás érte, 
amit a nyilvánosság elé tárt. 
Legutóbb például a Ridikül 
címû mûsorban beszélt a 
mesterséges megtermékenyí-
téssel kapcsolatos tapasztala-
tairól. Nem bánta meg, hogy 
megosztotta az emberekkel a 
kálváriáját?

– Sohasem bántam meg, 
hogy a nyilvánosság elé tár-
tam a történetem. A mai napig 
sokan megkeresnek, hogy 
tanácsot kérjenek. Kíváncsi-
ak a tapasztalataimra mind a 
betegség, mind pedig a gyer-
mekvállalás terén. Jó érzés, 
hogy segíteni tudok mások-
nak, és meg tudom osztani 
azt, amit átéltem.

– A mesterséges megter-
mékenyítéskor dönteni kell, mi 
lesz az embriók sorsa. Önök 
hogyan döntöttek?

– Tizenegy embrió még 
most is le van fagyasztva. 
Biológiailag a nagynéném, 
Krisztina az anya és Feri az 
apa, de Krisztina lemondott 
róla, így most Feri és én ren-
delkezünk felette. Ha még 

együtt lennénk Ferivel, akkor 
lenne esély arra, hogy Krisz-
tofernek testvére legyen, de 
mivel sajnos másképpen ala-
kult, döntenünk kell a sorsuk-
ról. Persze ehhez még idô 
kell. 

– Elképzelhetônek tartja, 
hogy felajánlja a tudomány-
nak az embriókat?

– Nem! Az én gyermeke-
men ne kísérletezzenek, még 
akkor se, ha biológiailag nem 
én vagyok az édesanyja. 
Amellett vagyok, hogy má-

soknak ajándékozzuk ôket. 
Ezeknek a magzatoknak 
egyszerûen meg kell szület-
niük. A mi gyermekünk is egy 
csodagyerek, biztos vagyok 
benne, hogy a testvérei is 
azok lesznek. Segíthetünk 
másoknak, akik szintén ne-
hézségekkel küzdenek a 
gyermekvállalás terén. Per-
sze a nagynéném, Kriszta 
véleményét is ki szeretném 
kérni, hiszen biológiailag 
Krisztofernek sem én vagyok 
az édesanyja.

– Ez igaz, de ön élte át a vá-
randósság hónapjait. 

– Gyerek nélkül nem élet az 
élet, mindenkinek szüksége 
van erre. Ha megöregszünk, 
a gyermekeinkre támaszkod-
hatunk. Csak családban érde-
mes élni, én mindenkit biztatok 
arra, hogy vállaljon gyermeket, 
még akkor is, ha ez nehézsé-
gekbe ütközik. A gyermekkel 
értelmet nyer az ember élete. 
A nônek arra is szüksége van, 
hogy megélje a terhesség ide-
jét és megpróbáltatásait.

Rippel Vivien úgy érzi, gyer-
meke igazi csodagyerek. 
Még tizenegy lefagyasztott 
embrió vár jelenleg arra, 
hogy Vivien és Feri döntse-
nek a sorsukról. A fiatal nô 
szeretné másoknak ajándé-
kozni a megtermékenyített 
petesejteket, hogy még ti-
zenegy fantasztikus kisba-
ba születhessen, és mások 
is átélhessék az anyaság 
élményét.

Vivien felajánlaná a lefagysztott 
az embriókat

Pataky Attila: A boldogság nem 
a papíron múlik

Rákóczi Feri 
könyvmániás

Malek Andrea állást keres



A nemzeti értékek azonosí-
tása, rendszerezése, védel-
me többszörösen összetett 
rendszerben történik az úgy-
nevezett Magyar Nemzeti Ér-
tékek Piramisában. Helyben 
a települési értéktár bizottság 
gyûjti össze az értékek leírá-
sát, munkájába bevonhatja 
a közmûvelôdési intézmé-
nyeket, továbbá az értékek 
gyûjtésével, megôrzésével, 
hasznosításával foglalkozó 
szakmai és civil szervezeteket 
is, de a települési értéktárba 
a nemzeti értékek felvételét 
bárki kezdeményezheti. Ha 
Békéscsaba bármely polgára 
úgy véli, hogy a környezeté-
ben van olyan épület, terület, 
termék, fa vagy bármi más, 
ami különleges helyi értéket 
képvisel, értesítheti a telepü-
lési bizottságot az ertektar@
bekescsaba.hu címen. Javas-

latot a megfelelô adatlap ki-
töltésével, szakmai ajánlással 
lehet benyújtani az értéknek 
gondolt dolog leírásával, ada-
taival. A bizottság ezekbôl az 
adatokból állítja össze a hely-
ben fellelhetô nemzeti értékek 
adatainak gyûjteményét, va-
gyis a Békéscsabai Települé-
si Értéktárat. Ezt megküldik a 
megyei értéktár bizottságnak, 
az itt összegyûjtött országos 
vagy nemzetközi jelentôségû 
értékeket küldik tovább a 
Hungarikum Bizottságnak, 
amely ebbôl a széles körbôl 
választja ki a hungarikumokat. 
Az egyes minisztériumok is 
rendszerezik saját nemzeti 
értékeiket, ebbôl ágazati ér-
téktár készül, amelyet szintén 
megküldenek a Hungarikum 
Bizottságnak, és egy szakbi-
zottság elkészíti a külhoni ma-
gyarság értéktárát is.  

Magyar nemzeti értéknek 
számít a magyar kultúrához, 
hagyományokhoz kötôdô, 
nemzetünk történelme során 
vagy a közelmúltban felhal-
mozott keletkezett, megôrzött 
egyedi, különleges szellemi, 
anyagi, természeti érték vagy 
termék, amely a magyarság-
ra jellemzô, közismert. A hun-
garikum pedig olyan megkü-
lönböztetésre, kiemelésre 
méltó értéket jelöl, amely a 
történelmi vagy a mai Ma-
gyarországra jellemzô tulaj-
donságával, egyediségével, 
különlegességével a magyar-
ság csúcsteljesítménye. 

A települési értéktár bi-
zottság mûködéséhez a fel-
tételeket az önkormányzat 
biztosítja. Békéscsabán a 
legutóbbi közgyûlésen dön-
töttek a képviselôk arról, 
hogy július 1-jével itt is meg-
alakul a Békéscsabai Tele-
pülési Értéktár Bizottság, 
amelynek tagjai a döntés 
értelmében: Vantara Gyula 
polgármester, Hanó Miklós 
és Kiss Tibor alpolgármeste-
rek, Prohászka Béla mester-
szakács és Gécs Béla hely-
történész.  

M. E.
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Települési értéktár készül
Összegyûjtik a helyben fellelhetô értékeket

Ne fürödjünk a szökôkútban!

Bezöldült a Csabagyöngye
Hetven növénnyel gazdagodott a ház

H I R D E T É S

F E L H Í V Á S
Az Országgyûlés tavaly áprilisban fogadta el A magyar 
nemzeti értékekrôl és a hungarikumokról szóló törvényt, 
amely múlt év júliusában lépett hatályba. A törvény a vá-
zát adja annak a rendszernek, amelyen keresztül meg-
valósulhat a nemzeti értékek körének felkutatása, do-
kumentálása, rendszerezése, népszerûsítése. A júniusi 
közgyûlés döntött arról, hogy Békéscsabán is megalakul 
a települési értéktár bizottság, amely összegyûjti váro- 
sunk legfontosabb értékeit.

Máltára, Spanyolországba, Németországba, Svájcba 
utaznak a Békéscsabai Központi Szakképzô Iskola tanulói 
nyári gyakorlatra. Támogató az Európai Bizottság Egész 
életen át tartó tanulás címû, Leonardo da Vinci programja, 
a pályázatkezelô a Tempus Közalapítvány. 

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

Békéscsaba, Luther utca 
16. szám alatt található bé-
késcsabai 3744 hrsz.-on nyil-
vántartott beépítetlen terület 
ingatlant.

Helyrajzi szám: 3744,
Területe: 1110 m2

Az ingatlan kikiáltási ára: 
bruttó 25 400 000 Ft, azaz 
huszonötmillió-négyszázezer 
forint.

A hirdetés részletes szö-
vege a város internetes hon-

lapján a Városháza/Polgár-
mesteri Hivatal/Felhívások, 
hirdetmények/egyéb hirdet-
mények elérési útvonalon 
található, valamint a Békés-
csaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalának 
hirdetôtábláján megtekint-
hetô. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (5600 
Békéscsaba, Szent István tér 7.) az alábbi pályázati felhí-
vást teszi közzé.

Pályázati kategória: 
Új munkahelyek, munka-

helyteremtés támogatása Bé-
késcsabán 2013-ban

1. A pályázat célja: Vállalko-
zásonként 1-2 új munka-
hely létrehozásának támo-
gatása, a helyi mikro- és 
kisvállalkozások verseny-
képességének növelése 
Békéscsaba Megyei Jogú 
Város területén. 

2. Támogatás formája: 1 év 
idôtartamra vissza nem té-
rítendô járuléktámogatás 
és részbeni bértámogatás.

3. Támogatási összeg: ösz-
szesen maximum 600 000 
Ft/munkahely

4. Kedvezményezettek köre: 
mikro- és kisvállalkozá- 
sok, egyéni vállalkozók, 
nonprofit szervezetek.

5. A támogatás csökkent és 
megváltozott munkaké- 
pességû emberek foglal-
koztatására is kiterjed.

A pályázat benyújtása:
A pályázati anyag kizárólag 

magyar nyelven, a Békéscsa-
ba város honlapján megjelenô 
pályázati dokumentáció sze-
rinti változatlan formátumban 
nyújtható be. A pályázatot 2 
példányban, valamint továb-
bi 1 elektronikus példányban 
zárt csomagolásban, ajánlott 
küldeményként kell beküldeni 

a dokumentációban szereplô 
címre. A kérelmet hiánytalanul, 
minden kérdésre választ adva 
és az elôírt dokumentumok 
csatolásával kell benyújtani. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy 
a pályázat tartalmi elemeinek 
változtatására a benyújtást 
követôen nincs lehetôség. 

Beadási határidô: 2013. au-
gusztus 2.
Információ: További infor-
máció kérhetô a pályázat 
lebonyolítójától, a Békéscsa-
ba Vagyonkezelô Zrt.-tôl a 
66/445-542-es telefonszá-
mon vagy a vagyonkezelo@
globonet.hu email címen. 

A teljes pályázati doku-
mentáció a város internetes 
oldaláról (www.bekescsaba.
hu/Hírek/Pályázati hírek) 
tölthetô le.

2013 júniusára megszépült 
Békéscsaba belvárosa. A 
beruházás keretében új, a 
megyeszékhelyhez méltó ar-
culatot kapott a város fôtere, 
a Szent István tér és az And-
rássy út elsô szakasza. Ká-
nikula idején elôfordul, hogy 
néhányan a szökôkutak vi-
zében szeretnének felüdülni. 
Békéscsaba önkormányzata 
arra kéri a lakosságot, hogy 
saját és a környezetében élôk 
egészségének védelme érde-
kében mindenki tartózkodjon 
ettôl.

A szökôkutak vize, így a 
Békéscsaba belváros reha-
bilitációja elnevezésû projekt 
keretében megszépült fôté-
ren kialakított szökôkutaké 
is, szennyezôdhet porral, ta-
lajszemcsékkel és állati ürü-
lékkel. Ennek következtében 
a kutak belsô felszínén olyan 
réteg alakul ki, amit nehéz 
eltávolítani és a kórokozók el-
szaporodhatnak.

A szökôkút vizében pan-
csoló gyerekeknél elôfor-
dulhat, hogy a vizet lenyelik, 
így a szervezetükbe jutnak a 

kórokozók, leggyakrabban a 
hasmenést okozó mikroorga-
nizmusok. 

A csobogók és szökôkutak 
jellegzetes baktériuma a 
legionella. Mivel a kutak köz-
vetlen környezetében nagy 
mennyiségû vízpermet talál-
ható, ezért bárki könnyen be-
lélegezheti azt. 

Az apró vízcseppekkel a 
legionellák képesek a tüdôbe 
jutni és ott gyulladást okoz-
ni. A betegség súlyossága 
az enyhe influenzaszerû 
tünetektôl akár a halálos 

kimenetelû tüdôgyulladásig 
is terjedhet. A baktérium az 
egészséges emberre általá-
ban veszélytelen, ám legyen-
gült immunrendszer esetén 
komoly megbetegedést vált-
hat ki.  

Békéscsaba önkormány-
zata felhívja a lakosság fi-
gyelmét, hogy – elsôsorban a 
gyermekek egészségének vé-
delme érdekében – a kánikula 
idején is tartsák be a higiénés 
szabályokat, ne használják 
mosdásra és fürdôzésre a 
szökôkutak vizét.

Harmincegy felajánlótól kö-
zel hetven növényt kapott 
a Csabagyöngye Kulturális 
Központ az elmúlt hetekben. 
Az intézmény március végén 
kérte a csabaiak segítségét 
az új épület „bezöldítésére”.

A csabai lakosok aján-
dékoztak szobafenyôt, fi-
lodendront, fikuszt és több 
pálmát is. A növényeket 
szakemberek ültették át és 
gondozzák. A Csabagyön-
gye ezúton is köszönetet 
mond a felajánlásokért a 
következôknek, akik vala-
mennyien békéscsabai lako-
sok: Galó Jánosné, Gálberti 
Andrásné, Budai László, 
Mravik Anna, Giczey Lajosné, 
Szalay Attila, Fekete Fe-
renc, Csóti Tiborné, Locskai 

Antalné, Bánszky Mihály, 
Laczó Jánosné, Pintér Ve-
ronika, Király Margit, Réthy 
Pál Kórház – Rendelôintézet 
ápolási és röntgenosztály, 
Seress Zsuzsanna, Sza-
bó Károlyné, Németh La-
jos, Nagy Andrásné, Stiebl 

Lôrincné, Kiss Sándorné, 
Botyánszki Judit, Szatmari 
Ida, Nagy Ferencné, Gyenes 
Andrásné, Patkós Zsigmond, 
Temesi Éva, Mogyorósi Mi-
hályné, Barabás Andrásné, 
Pap Mária, Hegedûs Tiborné, 
Szabó Gergelyné. 

Kórokozók juthatnak a szervezetünkbe, ha lenyeljük a vizet

Szakemberek ültették át és gondozzák a növényeket

Balog Beáta máltai nyári gyakorlaton

Puskás-menü Máltán

A „Gasztronómiai kaland 
Málta szigetén” program, 
9688 eurós támogatásból,  két 
vendéglôs-, egy szakács- és 
két cukrásztanulónak nyújt 
lehetôséget. Az utóbbiaknak 
olyan étteremben, ahol van 
Puskás-menü is. A „Spanyol-
országi szakmai gyakorlat 
modern elektronikai tech-
nológiákban” 8500 euróból 
valósul meg. Egy erôsáramú 
elektrotechnikus, egy villa-
mosmérnök-asszisztens és 
két megújulóenergia-gazdál-

kodási technikus vesz részt 
a tanulmányúton. „Mûszaki 
tanulók gyakorlata a német 
iparban”, 17 766 euróból két 
gépgyár tás-technológiai 
technikus és három gépi for-
gácsoló utazhat Lipcsébe. 
Végül 11 851 euróból lesz 
„Svájci üzemi gyakorlat szak-
képzésben részt vevô tanulók 
számára”. Egy központifûtés- 
és gázhálózatirendszer-sze-
relô, egy autószerelô, két 
szakács és két kômûves vesz 
részt a gyakorlaton.

Rak-tárlat
A Jankay Gyûjtemény és 
Kortárs Galéria is sokszínû, 
látványos programokkal vár-
ta a mûvészetkedvelôket a 
közelmúltban, a múzeumok 
éjszakáján.

Ezúttal a Jankay galéria 
Szabadság téri raktárában 
nyílt meg a Rak-tárlat, avagy 
Jankay kincsestára, éjszakai 
felfedezô tárlatvezetéssel. A 
kalandozni vágyó felfedezô-
ket Ván Hajnalka mûvészet- 
történész kalauzolta. A Jan-
kay kincsei „kincsvadászat” 
kézmûvesmûhellyel is kiegé-
szült Berki Zita irányításával. 
Az  érdeklôdôket  Ceh Tibor 
képzômûvész, pedagógus 
és Horváth Ádám látványter-
vezô, pedagógiai asszisztens 
vezette be a grafikai alkotá-
sok és a fényfestés birodal-
mába. A MOZIverzumban 
Jankay Tibor képzômûvész 
kalandos élete elevenedett 
meg a filmvászon. 

V. A. 

Böngéssze legfrissebb 
híreinket a

csabaimerleg.hu
weboldalon!



Ezeket a plakátokat helyezik ki a szórakozóhelyeken

A kormányhivatal és a mentálhigiénés egyesület együtt-
mûködésében valósul meg az a pályázat, amely az áldo-
zatsegítés hatékonyabb formáit célozza. Az elsô szakmai 
megbeszélésnek a Civil Szervezetek Szövetsége békés-
csabai székháza adott otthont a közelmúltban. 

Dr. Szvercsák Szilvia jegyzô 
nyitotta meg nemrégiben 
azt a civil fórumot a város-
háza dísztermében, amely 
az önkormányzat és a Civil 
Szervezetek Szövetsége 
együttmûködése révén való-
sulhatott meg. Az „Innovatív 
kezdeményezések Békés-
csaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalában” 
elnevezésû projekt lényegét 
tájékoztatón ismertették a 
szakemberek. 

Dr. Szvercsák Szilvia elmond-
ta, hogy a közel 38 millió fo-
rintos pályázati támogatás 
részeként gyermekvárót és 
pelenkázót alakítanak ki a 
polgármesteri hivatal épületé-
ben. A gyermekváróban szak-
képzett gyermekfelügyelôt is 
biztosítanak majd. A hivatali 
ügyintézés megkönnyítése 
érdekében, a meglévô tárolót 
egy fedett kerékpártárolóval 
szeretnék bôvíteni. A május 
elsején indult projekt társpá-
lyázója a Civil Szervezetek 
Szövetsége, amely képzések-

kel és ingyenes tanácsadá-
sokkal járul hozzá az inno-
vatív fejlesztések sikeréhez. 
Gólya Pál, a szövetség elnöke 
és Kissné Zsigovics Erzsébet 
ügyvezetô az ingyenes kép-
zéseikrôl számoltak be: a 
házi idôszakos gyermekgon-
dozó képzésrôl, az ingyenes 
álláskeresési tréningrôl, vala-
mint a munkaerô-piaci, jogi, 
pszichológiai, vállalkozási és 
családterápiás tanácsadási 
lehetôségekrôl. A szövetség 

15 kerekasztal-beszélgetést 
is tervez jövô év októberéig. 
A célcsoportok felkutatására 
adatbázist hoznak létre és a 
gyermekfelügyeletet biztosító 
szakemberek körébe bevon-
ják a házi gyermekgondozói 
képzés résztvevôit, akik a vá-
ros óvodáiban és bölcsôdé-
iben tölthetik gyakorlatukat. 
Egy másik adatbázis az ak-
tuális gyermekprogramokat 
adja közre.

Vándor Andrea
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Körösök Völgye Natúrpark Egyesület
Körösök Völgye Látogatóközpont
Békéscsaba, Széchenyi liget 66/445-885
www.korosoknaturpark.hu facebook.com/korosokvolgye

Nyári Táborok a Körösök 
Völgye Látogatóközpontban

Július 22–26. és
július 29. – augusztus 2.
Házitündérképzô Tábor

Betekintünk a sütés, fôzés, var-
rás, kézmûveskedés, frizuraké-
szítés és még sok minden más 
rejtelmeibe, amire egy igazi kis 
Házitündérnek szüksége van 
a mindennapok során, hogy el 
tudja varázsolni a családot és 
a barátokat. (Korcsoport: 7–11 
éves korig)

Részvételi díj: 15 000 Ft/gyermek 
(az ár a napi 3 étkezést is tartal-
mazza, melyek közül a tízórait és 
az uzsonnát helyben fogyasztjuk, 
ebédelni étterembe megyünk)
A jelentkezéseket folyamatosan 
fogadjuk a 66/445-885 telefon-
számon, a latogatokozpont@
korosok.hu e-mail címen vagy 
személyesen a Körösök Völgye 
Látogatóközpontban. A jelent-
kezéssel egy idôben 5000 Ft 
elôleget kérünk.

A táborok kézmûves-foglalkozá-
sait a Ráció Üzletház (Békéscsa-
ba, Dobozi út) támogatja.

Helyi termék- és biopiac
Június 29-étôl a már megszokott 
helyszínen, a Körösök Völgye Lá-
togatóközpont udvarán szomba-
tonként 9–12 óráig lesz nyitva. 

Gyümölcsözô Ligeti vásár
a Széchenyi ligetben

július 13-án 9–13 óra között

• Gyümölcscsodák faragása
• Kézmûves-foglalkozás
• Gyümölcskóstoló
• Helyi termék- és biopiac
• A hangulatot az Ókörös Trió 

biztosítja

A Ligeti vásár keretein belül 
versenyt hirdetünk: Gyümöl-
csös sütemények versenye

Nevezni két kategóriában 
lehet:
• sütôben sült
• sütés nélkül

Nevezési határidô:
július 13., szombat 9.30.

A nevezések leadhatók telefo-
non a 06-66/445-885 telefon-
számon, e-mailben a vozar.
lilla@korosoknaturpark.hu, 

illetve személyesen a Körösök 
Völgye Látogatóközpontban.

A belépés ingyenes
Részletek a korosoknaturpark.hu 

hírei közt.

Kövess minket a facebook-on:
www.facebook.com/korosokvolgye

H I R D E S S E N  A  C SA BA I  M É R L E G B E N !
Kéthetente 28 0 0 0 házt ar t ásba jut t at juk el  üzenetét .

Tel . :  20/226 -2920 • E -mail :  csabai .merleg@bekescsba .hu

Kissné Zsigovics Erzsébet, Gólya Pál a civilek és dr. 
Szvercsák Szilvia az önkormányzat részérôl

Karöltve a civilekkel
Innovatív fejlesztések a hivatalban

Áldozatsegítés együtt
Jelzôrendszer a bûnmegelôzésért

Nevezni két kategóriában 

július 13., szombat 9.30.

Békéscsabai  Kábítószer üg yi 
Eg yeztetô Fór um

K á b í t ó s z e r - e l l e n e s  v i l á g n a p

Június 26-át – az ENSZ 
döntése alapján – 1987-óta 
a kábítószer-ellenes világ-
napként tartjuk számon. Az 
ENSZ Kábítószer-ellenôrzési 
és Bûnmegelôzési Hivatala 
(UNODC) minden évre meg-
fogalmazza a nap témáját. 
Az idei világnap hazai 
szlogenje: „Legyen a sport 
a szenvedélyed!” A világ-
naphoz kapcsolódóan a Bé-
késcsabai Kábítószerügyi 
Egyeztetô Fórum szervezé-
sében Mezô Andrea (MI-ÉR-
TÜNK Prevenciós és Segítô 
Egyesület) és Szigeti Csaba 
(polgármesteri hivatal ok-
tatási, közmûvelôdési és 
sportosztálya) interjút adott 
a Csaba Rádióban. Ennek 
célja az volt, hogy minél 
több információt nyújtsanak 
– különösen a fiataloknak 
– a kábítószer-fogyasztás 
egészségre káros hatásai-
ról, és felhívják a figyelmüket 
egészségük megóvásának 
fontosságára, vonzó alter-
natívákat mutassanak fel a 
szerhasználattal szemben.

Békéscsabán drogpre-
venciós tevékenység az ön-
kormányzat aktív támogatá-
sával, szervezett formában 
1993 óta mûködik. A Bé-
késcsabai Kábítószerügyi 
Egyeztetô Fórumot 2001. 
június 16-án hozta létre Bé-
késcsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata. A 
Kábítószerügyi Egyeztetô 

Fórum tagjai (18 tagszerve-
zet) a drogprobléma-keze-
lésben fontos szerepet ját-
szó állami, önkormányzati, 
civil és egyházi szervezetek 
képviselôi.

A Békéscsabai KEF 
mint szakmai konzultáci-
ós munkacsoport feladata 
és célja a helyi közösségi 
színtereken zajló, a drog-
fogyasztás jelenségkörére 
reagáló tevékenység, a te-
rületén mûködô intézmé-
nyek és a helyi közösség 
bevonásával:
• A térségben adódó egyes 

szolgáltatási területekhez 
kapcsolódó (drogpreven-
ciós, egészségfejlesztési, 
kezelési, ellátási, kínálat-
csökkentési) szükséglete-
ket felmérni és megoldási 
javaslatokat kidolgozni. 

• Az egyes szolgáltatási 
területekhez kapcsolódó 
programok lebonyolítását 
kezdeményezni, fejleszte-
ni, megvalósítását össze-
hangolni, a területeken 
belül prioritásokat felállí-
tani, koordinálni.

• A helyi drogstratégia és 
éves cselekvési terv el-
készítése, végrehajtása, 

az egyes tevékenységek, 
programok koordinálása, 
valamint az éves tevé-
kenység értékelése. 

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzat Köz-
gyûlésének Közmûvelôdé-
si, Ifjúsági, Oktatási és 
Sportbizottsága az ifjúsági 
feladatokra fordítható pénz-
eszközökbôl támogatja a 
drogprevenciós tevékeny-
séget is, amelynek koordi-
nációját 2001. évtôl városi 
szinten a Békéscsabai Ká-
bítószerügyi Egyeztetô Fó-
rum látja el. 2013. évben a 
KEF 2013. évi mûködésére 
(programok, képzések, pá-
lyázatok) 400 000 Ft-ot kü-
lönített el.

Az Emberi Erôforrások 
Minisztériuma a Békéscsa-
bai Kábítószerügyi Egyez-
tetô Fórum (KEF) a KAB-
KEF-12-7509 pályázati azo-
nosító számú pályázatát 
500 000 Ft támogatásban 
részesítette a mûködési 
feltételeinek biztosítására, 
valamint a drogprobléma 
kezelését célzó helyi stra-
tégiák megvalósulásának 
elômozdítására. 

Az áldozatsegítés és a civil 
jelzôrendszer kapcsolatának 
fórumán Szûcs Judit, a men-
tálhigiénés egyesület elnöke 
üdvözölte a megjelenteket és 
elmondta, hogy a konferencia 
arra a kérdésre keresi a választ, 
ki hogyan látja az áldozatsegí-
tés és a jelzôrendszer jelenlegi 

helyzetét. Szilágyiné dr. Szász 
Zsuzsanna igazgató a megyei 
kormányhivatal igazságügyi 
szolgálatának tevékenységét, 
felépítését ismertette. Jelen 
pályázatot 2011 októberében, 
novemberében kezdték készí-
teni az áldozatsegítés szolgál-
tatásának bôvítése, valamint 

a civil szervezetekkel történô 
hatékonyabb együttmûködés 
érdekében. Az elôadó vázolta 
a pártfogói felügyelet, a medi-
áció és a jogi segítségnyújtás, 
azaz a „nép ügyvédjének” is 
nevezett szolgáltatás lénye-
gét. 

A további elôadások után 
fórummal zárult a konferen-
cia. Legközelebb november-
ben találkoznak a szakembe-
rek, és tapasztalataikat írásos 
anyagban is közreadják majd. 

V. A.

Minden jó, ha
a buli vége is jó(zan)!

A polgármesteri hivatalban 
adták át a Békés Megyei 
Rendôr-fôkapitányság bûn-
megelôzési osztályának kép-
viselôi a kábítószer-ellenes 
világnaphoz kötôdôen ké-
szíttetett, a tiltott szerek fo-
gyasztásának veszélyeire fi-
gyelmeztetô plakátokat.

A szép, színes kiadványok, 
melyekbôl 150 darabot ké-
szített a gyulai Dürer Nyom-
da Kft., az elkövetkezendô 

hetekben kerülnek a megye 
több városába. Szórakozó-
helyek bejáratánál lesznek 
láthatóak. A kezdeménye-
zést a megyei önkormányzat 
és számos helyi testület – 
Békéscsaba, Békés, Gyula, 
Orosháza, Mezôkovácsháza, 
Sarkad, Szarvas, Szegha-
lom – támogatta. Az átadá-
son Békéscsabát Kiss Tibor 
alpolgármester képviselte.

V. A.



Az új fôteret avató rendez-
vény keretében egymást 
érték a programok, és az 
egészséges életmód is ki-
emelt szerepet kapott. A 
háromnapos sorozat a kör-
nyezettudatos gondolko-
dásra is ösztönzött.

A Szent István téren felállított 
faházaknál egészséges és fi-
nom élelmiszereket, gyógyí-
tó, állapotjavító teákat kínál-
tak a kereskedôk. A Bartók 
Béla Mûvészeti Szakközép-
iskola és Alapfokú Mûvészeti 
Intézmény növendékei igé-
nyes zenével szórakoztat-
ták a közönséget, Salamon 
László pedig bûvésztrükkök-
kel ejtette ámulatba az ott 
lévôket, majd a Fülemüle ze-
nekar gyermekmûsora kö- 

vetkezett. A programok so- 
ra belvárosi sétatúrával, kéz- 
mûves játszóházzal, zenei 
produkciókkal, de a hétköz-
napok „zöldítéséhez”, zöld 
fordulatának elindításához is 
kaphattunk ötleteket. Téma 

volt például a környezetbarát 
háztartás, a tudatos vásár-
lás, az egészséges életmód, 
a komposztálás, a hulladék 
megelôzése és csökkentése 
is. 

G. E.

A megújult csabai fôtér 
avatóünnepségének fô att-
rakciója a West Side Story 
bemutatója volt. Bernstein 
világhírû musicaljét az Új-
vidéki Színház és a Bé-
késcsabai Jókai Színház 
együttmûködésének kö-
szönhetôen láthatta a me-
gyeszékely közönsége.

A különleges, szabadtéri szín-
házi elôadás létrejöttének 
körülményeirôl Fekete Péter, 
a Jókai színház igazgatója ér-
deklôdésünkre elmondta: 

– A Békéscsabai Jókai 
Színház mindig is fontos-
nak tartotta a határon túli 
magyar színházakkal való 
együttmûködést, egyrészt 
a határok, másrészt a kultú-
rák közelsége miatt. Ennek 
eddigi jó példája volt többek 
között a nagyváradi magyar 
színházzal közös Tartuffe elô-
adás, az aradi színházzal való 
többszöri együttmûködés 
(legutóbb A kôszívû ember 
fiai március 15-ei díszelôadá-
sa), a gyakori nagyszalontai 
vendégjátékok (legutóbb a 
Hyppolit a lakáj) avagy a vaj-
dasági Csörte vendégjátékok 
– sorolta a direktor.

Mint mondta, az együtt- 
mûködés fontos állomása 
volt az Újvidéki Színházzal 
közös West Side Story elô- 
adás, amelyet a békéscsabai 
közönség a városháza elôt-
ti, megújult fôtéren láthatott. 
Az együttmûködés lényege, 

hogy az Újvidéki Színház 
elôadásához a Jókai színház 
készíttette a díszletet. Miután 
a délvidéki elôadások lezaj-
lottak, a díszlet majd vissza-
kerül Békéscsabára, hogy a 
következô, 2014/’15-ös évad-
ban a Jókai színház is bemu-
tathassa Leonard Bernstein 
klasszikus musicaljét.

Fekete Pétertôl azt is 
megtudtuk, hogy a West 
Side Story ezúttal a nálunk 
már több musicalt sikerre 
vivô Nagy Viktor rendezô 
irányításával készült, de itt 
volt újra Gyenes Ildikó kore-
ográfus, Csík György dísz-
lettervezô és Horváth Kata 
jelmeztervezô is, valamint 
az Újvidéki Színház társula-
ta és az Újvidéki Mûvészeti 
Akadémia negyedéveseinek 
közremûködésével.

A shakespeare-i történet 
az 1950-es évek közepén 
játszódik New York West 

Side negyedében, ahol két 
egymással rivalizáló banda 
szeretné megszerezni a kör-
nyék feletti egyeduralmat. A 
második generációs amerikai 
kamaszok csapata, a Jets 
és a Puerto Rico-i emigráns 
fiatalok, a Sharks közötti fe-
szültség a végsôkig fokozó-
dik. Mindennaposak az utcai 
összetûzések, és kitörni ké-
szül a bandaháború. A két 
klán vezetôi találkozóra ké-
szülnek, ahol megbeszélhetik 
egy utolsó nagy összecsapás 
részleteit. A gyôztes mindent 
visz – ez a jelszó. Csakhogy a 
szerelem ezúttal beleavatko-
zik az eseményekbe. 

A békéscsabai közönség 
a klasszikusnak számító 
dallamokkal kísért, modern 
Rómeó és Júlia történetet a 
megújult fôtér atmoszférájá-
tól övezve élhette át június 
21-én.

Gajdács Emese

A belváros-rehabilitáció be-
fejezésével birtokba vett fô-
téren a MintaMenza csapata 
ételbemutatóval és ételosz-
tással várta a látogatókat 
június negyedik hétvégéjén 
a Szent István téren. A köz-
étkeztetés megreformálá-
sán dolgozó szakemberek 
tízórait osztottak, elôadást 
tartottak az egészséges táp-
lálkozás jelentôségérôl és 
válaszoltak az érdeklôdôk 
kérdéseire.

V. A.

Dr. Szabó Ferenc nyugalma-
zott múzeumigazgató a nagy 
békéscsabai tûzesetekrôl tar-
tott elôadást, a régészektôl 
pedig megtudhattuk, hogy 
hivatásuk Indiana Jones vagy 
egy kubikos munkájához 
áll-e közelebb. Elmerülhet-
tünk a malakológia (a biológia 
puhatestûekkel foglalkozó 
ága) tudományában is. Erre 
az éjszakára külön fizetôesz-
közt, a Munkácsy-bankót is 
kibocsátották, amelyekkel  a 
kávézóban és a Munkácsy 
boltban lehetett fizetni. A szó-
rakoztató programok mellett 

izgalmas volt a zseblámpás 
tárlatvezetés, a fényfestés, a 
lampionok és tûzcsiholó szer-
számok készítése, a báb-
színházi bemutató és a kü-
lönbözô múzeumpedagógiai 
foglalkozások. Dr. Kerekes 
Attila képviselô rendhagyó 
tárlatvezetésén édesapjá-
ról, Kerekes Györgyrôl árult 
el kulisszatitkokat. Ezen az 
éjszakán nagyon sokan re-
gisztráltak, az eltökélt múze-
umlátogatókat a vihar sem 
tántoríthatta el az éjszakai 
kalandtól.

Vándor Andrea

Az ingyenes tárlatvezetés 
során az érdeklôdôk meg-
ismerhették az emlékház 
titkait, mindent megtudhat-
tak az Omaszta-kúriáról. 
Családias hangulatban ej-
tette ámulatba a látogatókat 
a Szent-Györgyi diákjainak 
bemutatója. A divatbemuta-
tó koreográfusa Csuba Anita 
volt. Tréfás kártyavetés várta 
a látogatókat Zalai Erikával, 
jelmezpróba fotózással, és a 

Baranta Csapat bemutatója 
is ámulatba ejtette a nézôket. 
A gyerekeknek játszóházzal 
kedveskedtek a szervezôk, 
a szórakoztató zenérôl Vozár 
Márton (zongora) és Gyaraki 
Lívia (ének) gondoskodott.

Mint azt Mészáros Zsuzsá-
tól, az emlékház mûvészeti 
vezetôjétôl megtudtuk, mint-
egy háromszázan keresték 
fel a kúriát szombat éjszaka.

Vándor
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Krajcsó László vizuális mûvész

A Szet-Györgyi diákjai tartottak divatbemutatót

Bioélelmiszerek a Szent István tér egyik faházában Az avatóünnepség fénypontja volt a musical

Egyéjszakás kaland
Munkácsy-bankóval is 

lehetett fizetni

Ami csabai…
Krajcsó László reflexiói 

a múzeumban

Tárlatvezetés, grillparti
Éjszaka a Munkácsy 

Emlékházban
A múzeumok éjszakáján  rendhagyó tárlatvezetések, 
egész éjjel grillparti, hideg italok és egri borok kóstolója 
várta a Munkácsy Emlékház látogatóit. A hirtelen jött esô 
kicsit átrendezte a tervezett programokat: a kültéri ese-
mények egy részérôl sajnos le kellett mondani. 

A Munkácsy múzeumban július 14-éig látható Krajcsó 
László fotómûvész „Reflexió” címû kiállítása. Az interaktív 
tárlatmegnyitó egy demo-filmmel indult, zajzene kíséret-
tel. A filmen New York és a Székelyföld elevenedett meg 
az ott élô emberek hétköznapjaival átszôve.

Június 22-én a Szent Iván-éj megidézése jegyében zajlot-
tak a TÛZz a Munkácsyba programjai a múzeumban. Szá-
mos meglepetés mellett a tûzoltóság bemutatója, tûzugrás, 
tûzgyújtás és látványos tûzshow várta az „egyéjszakás ka-
land” keretében az érdeklôdôket. Megidézték Munkácsyt 
és feleségét, Cécile Papiert is: a korhû ruhákban megjelent 
színészekkel bárki koccinthatott.

Nyüzsgés az új fôtéren
Az egészséges életmód is szerepet kapott

A West Side Story Csabán
A Jókai színház és az újvidékiek együtt léptek fel

MintaMenza-ételosztás

A megnyitón Ando György 
múzeumigazgató egy isme-
retlen szerzô mondását idéz-
te: „a politikához, focihoz, 
néprajzhoz és a fotózáshoz 
mindenki ért…” Nos ez egyál-
talán nem így van – jelentette 
ki, hisz a fotózáshoz szem, 
szív és lélek kell. Ugyanezen 
gondolatokat erôsítette meg 
Kiss Tibor alpolgármester is, 
aki elmondta, hogy még 2009-
ben írt ki pályázatot az ön-
kormányzat közmûvelôdési 
bizottsága fiatal tehetségek-
nek. Akkor Krajcsó Lászlót 
találták a legérdemesebb-
nek a támogatásra. Novák 

Attila képzômûvész kiemelte 
a Krajcsó család kolbászké-
szítésben szerzett elévülhe-
tetlen érdemeit, és utalt arra, 
hogy az alkotó neve szlovák 
eredetû és vidékit jelent. Lász-
lóval egyébként együtt tanít a 
Szent-Györgyi Albert Gimná-
ziumban. A mûvésztanár nem 
egyszerûen csak fotósnak 
nevezte az alkotót, hanem vi-
zuális mûvésznek. Palotai Já-
nos esztéta pedig Adyhoz és 
Závada fôhôséhez hasonlítot-
ta a sokat utazó mûvészt, aki 
vizuális elemekkel, színekkel, 
fényekkel dolgozik. 

Vándor A.



A tárlat megnyitója elôtt Kutyej 
Pál evangélikus lelkész kért 
áldást a párra a kistemplom-
ban. A 90 esztendôs Bánszky 
Mihály és felesége, Magdika 
1948-ban kötöttek házassá-
got. A lelkész az ebben az 
esztendôben emlékezetes 
eseményeket idézte fel, majd 
Vantara Gyula köszöntötte a 
párt a város nevében. A pol-
gármester hosszú életet és jó 
egészséget kívánt Bánszky 
Mihálynak és feleségének.

Szeverényi Mihály az élet- 
mû-kiállítás megnyitóján mél-

tatta az eredeti szakmáját te-
kintve asztalos Miska bácsi 
munkásságát, aki szakmai 
írásokból sajátította el az in-
tarzia készítésének tudomá-
nyát. Dolgozott a gyulai és a 
csabai bútoripari vállalatnál, 
1958-ban tett mestervizsgát, 
majd 1970-tôl kezdett intar-
ziázni. Témaválasztása sok- 
színû: a Beethowen háztól a 
francia kastélyokig, Zólyom és 
Érsekújvár nevezetességein 
át hajóábrázolásai és csabai 
látképei is lenyûgözôek.

Vándor A.

– 2014. április harmincadikán 
megszûnik a földmoratórium, 
vagyis a nem tagállami külföl-
diek és belföldi jogi szemé-
lyek földszerzési tilalma. Az 
új földtörvény – minden más 
híresztelés  ellenére – éppen 
arra irányul, hogy elsôsorban 
magyar állampolgárok, csa-
ládi gazdaságok vehessenek 
földet. A földtulajdon mérté-
ke nem változott, továbbra 
is 300 hektár lehet tulajdon-
ban, a földhasználat mértéke 
viszont módosult, földeket 
bérelni 1200 hektárig lehet, 
illetve a mérték 1800 hektárra 
növekedhet állattartó telepek, 
nagyüzemi rendszerek eseté-
ben – szögezte le Hanó Mik-
lós, hozzátéve, ha nem ten-
nék szabaddá a földvásárlást 
az unió elôírásainak megfe-
lelôen, akkor 2014 májusától 
közel ötszázmilliárd forintnyi 
támogatástól esnének el a 
magyar gazdák.

Az alpolgármester hang-
súlyozta, az adatok szerint, 

éves szinten mindössze a 
földek egy-másfél százalé-
ka kerül forgalomba, cserél 
gazdát, például öröklés mi-
att. Az új törvény megaka-
dályozza a nagybirtokok lét-
rejöttét. Hozzátette, hogy a 
gazdálkodóknak a föld a min-
denük, ha van jövedelmük 
a mezôgazdaságból, akkor 
eszükbe sem jut eladni. 

– A kormány a termelôket 
támogatja, nem azokat a 
nagykereskedôket, akik el-
vitték a hasznot. Korábban 
a földbérleti szerzôdések-
bôl alig-alig volt bevétele az 
államnak, pár száz forintért 
adták bérbe a területek hek-
tárját, most kötött a bérleti 
díj, aranykoronánként 1250 
forint, tehát például egy egy-
hektáros, negyven aranyko-
ronás föld bérleti díja 50 000 
forint. Ez a bevétel jól jöhet, 
ha például spekulációs tö-
rekvéseket tapasztal az ál-
lam, akkor ugyanis a Nemze-
ti Földalapon keresztül élhet 

elôvásárlási jogával – folytat-
ta Hanó Miklós. 

A földek adásvételét a ma-
gyar gazdákból alakult helyi 
földbizottságok hagyhatják 
jóvá, így a helyi közösségek-
nek erôs az ellenôrzô szere-
pük, és ôk azok is, akik jelezni 
tudják az állam felé, ha spe-
kulációt tapasztalnak, tehát 
ha szükséges a közbelépés. 
A földvásárlás egyébként 
helyben lakáshoz kötött, és 
aki gazdálkodási célra vesz 
földet, annak gazdálkodnia 
is kell – ezt pedig a helyben 
lakók tudják a legjobban nyo-
mon követni.  

Hanó Miklós a földbizottsá-
gok szerepén és az állam elô-

vásárlási jogán kívül kiemel-
te, hogy a zsebszerzôdések 
megszüntetése is fontos 
eredménye az új törvénynek. 
Az adásvételt csak sorszá-
mozott nyomtatványokon 
köthetik majd meg, azokat 
a szerzôdéseket nem lehet 
érvényesíteni, amelyek nem 
ilyen nyomtatványon vannak. 

– A földtörvény hangsú-
lyozza az állattartás szerepét. 
Ha nô az állatállomány, több 
abrak fogy, fellendül a nö-
vénytermesztés, ez kiegyen-
súlyozza a piacot és munkát 
biztosít sok-sok embernek, 
sok-sok gazdának – mondta 
végezetül Hanó Miklós.

Mikóczy Erika

A „Nyitott Szemmel” Köz-
hasznú Egyesület (5600 
Békéscsaba, Lencsési út 
45–47. IV/20) pályázatot 
nyújtott be a „Munkaerô-
piaci szolgáltatást nyújtó 
civil szervezetek kapaci-
tásának megerôsítése” c. 
pályázati felhívásra, mely 
a civil szervezetek standar-
dizált munkaerô-piaci szol-
gáltatásainak nyújtásához 
szükséges fejlesztéseit hi-
vatott támogatni.

Az egyesület 8 000 000 
Ft, 100% vissza nem téríten-
dô támogatásban részesült.

A program 2013. február 
1. – 2014. január 31. közötti 
idôszakban valósul meg.

2013. június 20-án a „Nyi-
tott Szemmel” Közhasznú 
Egyesület szakmai konfe-
rencia keretében tanácsko-
zásra hívta azokat a Békés 
megyei civil szervezeteket, 
amelyek sikeresen pályáz-
tak a TÁMOP-2.6.2-12/1-es 
programkonstrukcióra.

Kilenc civil szervezet kép-
viseltette magát a rendezvé-
nyen a nyertes 16 szervezet 
közül, valamint további há-
rom nyertes szervezet kér-
te az elôadás anyagát, így 
közvetlenül 12 szervezetnek 
tudtunk segítséget nyújtani 

pályázati programjuk meg-
valósításában. A résztvevôk 
jellemzôen az akkreditációs 
eljárásról, a munkaerô-piaci 
szolgáltatás nyújtására való 
képesség megszerzéséhez 
szükséges kompetenciák 
kialakításáról és az eljárás 
menetérôl érdeklôdtek.

A résztvevôket Nagy 
László projektmenedzser 
köszöntötte, majd ezt köve-
tôen Geskó Sándor tartotta 

meg elôadását a Munka- 
erô-piaci szolgáltatások 
akkreditációs rendszerérôl. 
A megjelentek hasznos ta-
nácsokat fogadhattak Illés 
Tímeától, aki a „Segítség, 
nyertünk!” elôadásában 
a programmegvalósítást 
mutatta be lépésrôl lépés-
re. A rendezvényt hidegtá-
las állófogadás zárta, me-
lyen további ismeretségek 
kötôdtek a civilek között.

Hanó Miklós országgyûlési képviselô, alpolgármester, de 
egy percre sem szakadt el a földtôl, a gazdálkodástól, ez 
ma is életének egyik legfontosabb mozgatórugója. A par-
lamentben a mezôgazdasági bizottság tagjaként próbál a 
vidéki emberek helyzetén javítani, és úgy véli, hogy az új 
földtörvény éppen ezt teszi lehetôvé. 

Bánszky Mihály intarziaképeibôl a Luther utcai evangéli-
kus gyülekezeti teremben nyílt kiállítás nemrégiben, ame-
lyet Szeverényi Mihály festômûvész nyitott meg Misi bácsi 
és felesége házasságkötésének 65. évfordulóján.
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Az énekkultúrák bemutatá-
sán túl a részt vevô orszá-
gok népmûvészetükbôl is 
ízelítôt vittek. A magyar kiál-
lítási részen Jankó Mihalyné 
népmûvész hímzéseit cso-
dálhatták meg a vendégek, 
de sok érdeklôdôt vonzottak 
Filipinyi Ágnes tûzzománc- 
alkotásai, és nagy sikere volt 
az ízletes csabai kolbász-
kóstolónak és a prospektu-
soknak is. 

A kórustalálkozót Krzysztof 
Hildebrandt, Wejherowo vá-
ros polgármestere nyitotta 
meg. Ezt követôen mutat-
koztak be az énekkarok. A 
békéscsabai Chopin vegyes 
kar Kodály Zoltán, Bárdos 
Lajos, Karai József és Orbán 
György mûveit sikerrel adta 

elô Rázga Józsefné karnagy 
vezetésével. 

Második napon a köze-
li városkában a bolszewoi 
templom híveinek énekelt a 
Chopin kórus magyar, len-
gyel és latin nyelvû egyházi 
és világi kórusmûveket. Az 
esti zárókoncerten pedig a 
négy ország anyanyelvén 
közösen csendült fel Bárdos 
Lajos „Tábortûznél”, Josef 
Suk „Pri trencanskej bráné”, 
Eugen Suchoon „Aká si mi 
krásna”, Feliks Nowowiejski 
„Hymn do Baltyku” alkotá-
sa.  

A kórus ezúton mond kö-
szönetet a „Visegrádi Alap” 
által nyújtott támogató segít-
ségért, amely lehetôvé tette 
részvételüket a találkozón.

Az új törvény megakadályozza a nagybirtokok létrejöttét
A Bánszky házaspár a polgármesterrel és a családdal

A Chopin kórus templomban is énekelt

Hanó Miklós a földtörvényrôl
„A gazdálkodóknak a föld a mindenük”

„Visegrádi Négyek”
Kórusok találkozója

A „Visegrad Fund” támogatásával júniusban rendez-
ték meg a „XXI Ogólnopolski Festiwal Pieśni o Morzu 
– Wyszehradzkie Nuty” programot a Gdansk melletti 
Wejherowo  impozáns kulturális központjában. A kórusta-
lálkozón részt vett a békéscsabai Chopin Vegyeskar mel-
lett a csehországi Brnoból a Gaudemus kórus, a szlovákiai 
Martinból a Cantica Collegium Musicum, és a házigazda 
gdanski Tutti e Solo kamarakórus.

Rózsakert 
piac

Nemrégiben nyitotta meg 
kapuit a Rózsakert piac, me-
gyénk elsô termelôi piaca a 
piactér és a Szabó Dezsô 
utca sarkán. 

A megnyitón Szépe Ferenc, 
a Vidékfejlesztési Miniszté- 
rium Mezôgazdasági Fôosz- 
tályának vezetôje „Erôt, tisz- 
tességet!” – huszárköszön- 
téssel üdvözölte az egybe- 
gyûlteket, utalva a hagyo-
mányôrzés e nemes formájá-
ra is. Egy fa gyökérzetével vont 
párhuzamot, amikor kiemelte, 
hogy egy erôs gyökerû fa bár-
mikor képes újra kihajtani. Dr. 
Baranyi István, Pusztaföldvár 
polgármestere a természet és 
a teremtés törvényeire muta-
tott rá, amelyeket nem lehet 
figyelmen kívül hagyni, hisz 
az ember is természeti lény. 
– Szerencsére ez az ország 
nem hitte el, amit külföldrôl 
igyekeztek ránk erôltetni, hogy 
Magyarország nem képes 
az önfenntartásra – mondta. 
Szerencsére vannak embe-
rek, akiknek fontos a hagyo-
mányok ápolása: Gajdács 
János, a Rózsakert piac meg-
álmodója, üzemeltetôje is kö-
zéjük tartozik. 

A megnyitó napján a Ró-
zsakert piac gasztronómiai és 
kulturális programkínálattal 
várta a látogatókat.

Vándor A.

„Nyitott Szemmel” a munkaerô- 
piaci szolgáltatásokra
„Munkaerô-piaci szolgáltatást nyújtó civil 
szervezetek kapacitásának megerôsítése” 
TÁMOP-2.6.2-12/1-2012-0026.

TÁMOP-2.6.2-12/1-2012-0026.
„Nyitott Szemmel” 
Közhasznú Egyesület
5600 Békéscsaba, 
Lencsési út 45–47. IV. 20 
E-mail: nyitottszemmel@index.hu
Web: nyitottszemmelkhe.hu

Kövesse híreinket, felhívá-
sainkat a facebookon is!

Bánszky Mihály 
intarziaképei
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A békéscsabai szlovák ön-
kormányzat és a Meseház 
Alapítvány jóvoltából vetítet-
ték nemrégiben a Békési Úti 
Közösségi Házakban Fuzik 
János Százévesen címû film-
jét, amely 2003-ban készült, 
és az akkor százesztendôs 
Hrabovszky Jánost mutatja 
be.

A közönségtalálkozó ven-
dége a rendezô, Fuzik Já-
nos, az Országos Szlovák 
Önkormányzat elnöke volt. A 
rendezôtôl megtudtuk, hogy 
a 47 perces dokumentumfil-
met bemutatta a Hír Tv Vetítô 
címû mûsora, a csabai azon-
ban ôsbemutató volt. A Bé-
késcsabán született, eredeti 
szakmáját tekintve kaptafa-
készítô János bácsi kalan-
dos életutat járt be: túlélt két 
világháborút, ahogy ô maga 

fogalmazott a filmben: „Öt ki-
rály katonája voltam…” 

– Nagyrészt Csorváson 
és Mátyásföldön forgattam, 
ahol bíró volt János bácsi a 
második világégést követôen 
– mondta Fuzik János, aki azt 
is elárulta, hogy „emberme-
se” ez a javából, hiszen a film 
fôszereplôje igazi „jó fej”, aki 
népi fafaragással is foglalko-
zott. János bácsi Brassóban 
gyerekként még látta Ferenc 
Józsefet és a német Vilmos 
császárt. Az I. világháború 
idején több országban volt 
menekült, a II. világháború 
után a budapesti Mátyásföl-
dön lett bíró. Sok érdekes 
epizód mellett fôként a párat-
lan életereje, kreativitása vitte 
el százesztendôs koráig. 

Veres Krisztina, a ház veze-
tôje elmondta, nagyon büsz-

kék arra a fogasra, amelyet 
János bácsi készített, és arra 
a festményére is, amely egy 
kucsmás férfit ábrázol. Tíz 
éve, 2003-ban kiállítása is volt 
ott a 101 évesen, Csorváson, 
idôsek otthonában elhunyt 
Hrabovszky Jánosnak.

Vándor Andrea

Vďaka Slovenskej samosprá-
ve v Békešskej Čabe a Na-
dácii Rozprávkového domu 
premietali v Spoločenských 
domoch na Békešskej ceste 
fi lm Jána Fuzika Storočne, 
ktorý bol nakrútený v roku 
2003 a predstavil vtedy sto-
ročného Jána Hrabovského.

Hosťom ankety po pre-
mietaní bol režisér, predseda 
Celoštátnej slovenskej sa-
mosprávy v Maďarsku, Ján 
Fuzik, od ktorého sme sa do-
zvedeli, že 47 minútový doku-
mentárny fi lm už odvysielali v 
programe Premietač stanice 
Hír TV, toto premietanie však 
bolo v podstate čabianskou 
premiérou diela.

Ujo Jano, ktorý sa narodil 
na Čabe a pôvodne bol vý-
robcom obuvníckych kopýt 
mal veľmi pestrý život, prežil 
dve svetové vojny, ako on 
sám hovorí vo fi lme: „Bol som 
vojakom piatich kráľov..”.

– Väčšinou som nakrúcal 
na Čorváši a na Mátyásföl-
d-e, kde ujo Jano bol rich-
tárom po II. svetovej vojne 
– uviedol Ján Fuzik, ktorý 
nám prezradil aj to, že je to 

skutočná „rozprávka o člo-
vekovi”, veď hlavný protago-
nista fi lmu bol všestrannou 
osobnosťou, venoval sa napr. 
aj tradičnému vyrezávaniu 
dreva. Ako dieťa v Brašove 
ešte videl Františka Jozefa 
a nemeckého cisára Viliama 
II, počas prvej svetovej vojny 
žil ako utečenec vo viacerých 
krajinách. Dožil sa vysokého 
veku hlavne vďaka svojej vi-
talite a kreativite.

Vedúca hostiteľskej inštitú-
cie Krisztina Veresová pripo-
menula, že sú veľmi hrdí na 
vešiak, ktorý spravil ujo Jano 
ako aj na jeho maľbu, znázor-
ňujúcu muža v baranici. Pred 
10 rokmi usporiadali tu aj vý-
stavu z diel Jána Hrabovské-
ho, ktorý zomrel ako 101 roč-
ný v starobinci na Čorváši.

Andrea Vándorová 

Igazi embermese
százévesen

Rozprávka o človekovi
– storočne

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. 

Szántó utcában építési telek el-
adó. Tel.: 30/366-7616.

Békéscsabán, városközponthoz 
közeli csendes utcában kertes csa-
ládi ház azonnal beköltözhetôen, 
tehermentesen eladó.
Irányár: 9,8 M Ft. Tel.: 30/325-7751.

59 m2-es, elsô emeleti, 2 és fél szo-
bás panellakás négyemeletes tömb-
ben a Pásztor utcában eladó.
Irányár 5,9 M Ft. Tel.: 20/448-9712.

SZOLGÁLTATÁS

Szobafestést, mázolást, tapétázást 
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.

Hûtôgép, háztartási kisgépszerviz 
garanciával. Tel.: 70/316-8540.

Foci-, tenisz-, játékos angol nyári 
táborok Békéscsabán.
www.feronil.hu. Tel.: 30/345-9237. 

OKTATÁS

Angolnyelv-oktatás. Teljesen kez-
dôtôl felsôfokig. Tel.: 30/345-9237.

Angolnyelv-vizsgákra felkészítés.
Nyári intenzív is. Tel.: 30/527-7078.

Matematika pótvizsgára, pótérett-
ségire felkészítés. Tel.: 70/392-0459.

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

Németnyelv-oktatás gyerekkortól 
a középfokú nyelvvizsgáig.
Tel.: 70/365-7148.

www.csabacenter.hu

   2013. július 4–10.

• Gru 2 (szinkr. amerikai animáció) VILÁGPREMIER! 3D!
• Z Világháború (szinkr. amerikai–máltai akció-horror) 3D!
• Szörny Egyetem (szinkr. amerikai animáció)  3D!
• Az acélember (szinkr. amerikai–kanadai fantasztikus akció) 3D! 
• Nôi szervek (amerikai akció-vígjáték) PREMIER!
• A lány és a költô (olasz–francia dráma) PREMIER! ART!
• Jégkorszak 4 – A vándorló kontinens 3D

(szinkr. am. animáció)  3D!

   2013. június 11–17.

• Tûzgyûrû (szinkr. amerikai sci-fi) VILÁGPREMIER! 3D!
• Gru 2 (szinkr. amerikai animáció) 3D!
• Z Világháború (szinkr. amerikai–máltai akció-horror) 3D!
• Szörny Egyetem (szinkr. amerikai animáció)  3D!
• Az acélember (szinkr. amerikai–kanadai fantasztikus akció) 3D! 
• Nôi szervek (amerikai akció-vígjáték) PREMIER!
• Az emberrablás (amerikai–német thriller) ART!
• Croodék (szinkr. amerikai animációs vígjáték) 3D!

A város ajándékai
Ákosnak

A Csabai Sörfesztivál és Csülökparádén nagy sikert ara-
tott Ákos koncertje. Még a fellépés elôtt Kiss Tibor a vá-
ros ajándékával lepte meg a népszerû elôadómûvészt. 
Finom „csabaiságok”, kolbász, pálinka és könyv volt a 
csomagban, amit a Kossuth-díjas zenésznek adott át az 
alpolgármester

Sokan felkeresték a Magyar Honvédség roadshow kami-
onját a sörfesztiválon, amely a Magyar Honvédség ha-
ditechnikai eszközeit és az augusztusi, kecskeméti re-
pülônapot népszerûsítette. Az interaktív kamion belsô 
terében vadászgép-szimulátorok, on-line kiállítás és kü-
lönleges 4D élmény fogadta a fesztiválozókat

Interaktív roadshow 
kamion

F E L H Í V Á S
Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyûlése által 
adományozható „Kiváló Szociális 
Munkáért” kitüntetés javaslattétel-
re. Az adományozás módját, felté-
teleit és a kitüntetés pontos leírását 
Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyûlésének a 
helyi kitüntetésekrôl szóló 20/2005. 
(VII. 14.) önkormányzati rendelete 
szabályozza. 

A kitüntetés adományozható a 
szociális ellátásban a rászorulók 
segítésében kiemelkedô teljesít-
ményt nyújtó személynek vagy 
közösségnek, aki (amely) a Bé-
késcsabán élô nehéz sorsú em-
berekért szûkebb és tágabb kör-
nyezetében végzett munkájáért 
kiérdemelte a megbecsültséget. 
Évente legfeljebb egy kitüntetés 
adományozható. 

A kitüntetés adományozására ja-
vaslatot tehetnek:

Békéscsaba Megyei Jogú Város • 
önkormányzati képviselôi,

a nemzetiségi önkormányzatok,• 
Békéscsaba Megyei Jogú Város • 
Önkormányzat Közgyûlésének 
Egészségügyi, Szociális és La-
kásügyi Bizottsága,
a Békéscsaba városban mûködô, • 
a szociális ellátás területén 
tevékenykedô intézmények, illet-
ve azok közösségei,
civil szervezetek.• 

A javaslatnak tartalmaznia kell:
az ajánlott személy vagy közös-• 
ség pontos adatait,
az adományozás alapjául szol-• 
gáló tevékenység vagy alkotás 
részletes ismertetését, méltatá-
sát.
 
A javaslatokat 2013. augusztus 

15. napjáig kell beküldeni Békés-
csaba Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatalának Szociálpoliti-
kai Osztályára (5600 Békéscsaba, 
Szabadság tér 11–17.). A kitünte-
tés odaítélésérôl Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyûlése dönt. 
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Arról már korábban is ír-
tunk, hogy a Békéscsabai 
Jókai Színház milyen fon-
tosnak tartja a határon túli 
magyar színházakkal való 
együttmûködést, egyrészt a 
határok, másrészt a kultúrák 
közelsége miatt. Ennek jegyé-
ben szerepelt a Csabai Nyár 
nyitóprogramjában az Újvi-
déki Színház West Side Story 
elôadása is. Most azonban 
a közeli Délvidéknél is távo-
labbról, Kárpátaljáról érkezik 
elôadás. A Városházi Esték 
keretében a Kárpátaljai Me-
gyei Magyar Drámai Színház 
(régebbi nevén Beregszászi 
Illyés Gyula Magyar Nemzeti 
Színház) elôadásában Mol-
nár Ferenc Üvegcipô címû 
vígjátékát láthatja a közönség 
július 6-án, szombaton. 

A kárpátaljai színházról 

A kijevi Karpenko-Karij 
Film- és Színmûvészeti Fôis-
kolán 1989-ben önálló ma-
gyar csoport oktatását kezd-
ték meg a hamarosan kez-
dôdô új tanévben. Négy év 
múlva ebbôl a kijevi fôiskolán 
létesített, magyar tagozaton 
végzô, 16 fôs osztályból ke-
rültek ki Kárpátalja hivatásos 
magyar színházának alapítói.

Ekkor Vidnyánszky Atti-
la is a fôiskolán tanult, így 
találkozott már a kezdetek 
kezdetén a leendô színház 
színészeinek és jövendôbeli 
rendezôjének az útja.

A leendô beregszászi szí-
nészgárda az ukrán–magyar 
kulturális tárcaközi megál-
lapodás értelmében három 
szemesztert töltött Buda-
pesten, itt került sor vizsga-
elôadásukra is. Illyés Gyula 
Bál a pusztán címû mûvét 
Vidnyánszky Attila állította 
színpadra. A beregszászi 
közönség elôtt 1994 márci-
usában debütált a társulat 
Shakespeare Szentivánéji 
álom címû mûvével. 

Az Üvegcipôrôl

Molnár Ferenc Üvegcipô 
címû mûve a XX. század 
eleji Budapest szegényes 
kispolgárairól és munkásai-
nak világáról ad keresztmet-
szetet. A mû Sípos Lajos 

mûbútorasztalos és egy kis-
cseléd, Szabó Irma hatalmas, 
minden akadályt elsöprô 
szerelmének megható törté-
nete. Költészet, humor, meg-
oldhatatlannak tûnô akadá-
lyok, összeomló és felépülô 
kapcsolatok egyvelege teszi 
feledhetetlenné a darabot a 
nézôközönség számára.

Szereplôk: Tarpai Viktória, 
Kacsur András, Béres Ildikó, 
Ferenci Attila, Vass Magdol-
na, Szabó Imre, Ivaskovics 
Viktor, Kacsur Andrea, Orosz 
Ibolya, Gál Natália, Sôtér Ist-
ván, Domáreckájá Júlia, Kré-
mer Sándor.
Díszlet/jelmez: Ondraschek 
Péter. A színház fôrende-
zôje: Vidnyánszky Attila. 
Rendezô: Árkosi Árpád.

Minden évszaknak megvan 
a maga szépsége, de talán 
a tavaszt és a nyarat várjuk 
a legjobban. A tavaszt azért, 
mert a hosszú téli szunyó-
kálás után végre feléled és 
színnel telik meg a világ. A 
nyarat gyermekként azért, 
mert pancsolhatunk, játsz-
hatunk, táborozhatunk a va-
káció idején, késôbb pedig 
azért, mert kicsit kiléphetünk 
a mókuskerékbôl. A szög-
letes íróasztal, számítógép, 
munkapad helyett levelek, 
virágok, madarak, hullámok 
kerülnek a látóterünkbe. Ki-
csit hátradôlhetünk, telerak-
hatjuk a kamrát a nyár ízei-
vel, színeivel, kipróbálhatunk 
új dolgokat, és rácsodálkoz-
hatunk olyan épületekre, 
fákra, tárgyakra, amelyeket 
talán nap mint nap látunk, 
de munka mellett nincs idônk 
alaposan szemügyre venni.

Nyár van! Akár itthon, akár 
másfelé járunk, álljunk meg 
egy pillanatra, nézzünk szét, 
menjünk el a programokra 
és töltsük fel testünket-lel-
künket napsugarakkal!

Mikóczy Erika

Erzsébethelyen 1930-ban in-
dult a Gyöngyösi–Rózsa 
utca sarkán a katolikus temp-
lom építése. Egy év múlva 
szentelték fel „Jézus szíve” 
titulussal, a 250 személy be-
fogadására alkalmas, nagy-
részt közadakozásból épült 
templomot.

A kapucinus rend csak ké-
sôbb, 75 évvel ezelôtt, 1938 
augusztusában foglalta el a 

templom mögött felépült plé-
bániát és rendházat. Itt éltek 
a hosszú barna ruhát, hegyes 
kapucnit viselô hajadonfôs, 
szakállas kapucinus barátok. 
A rendház hat évig tartó, bé-
kés élete 1944. szeptember 
21-én 11 óra körül, az angol–
amerikai szövetségesek bé-
késcsabai légitámadásával 
véget ért. A vasútállomást ért 
néhány perces szônyegbom-

bázás súlyos pusztítást vég-
zett. Telitalálat érte a rend-
házat, ami a templomot is 
erôsen megrongálta. A rend-
házban egyedül tartózkodó 
P. Bayer Cirill kapucinus atya 
a romok közt lelte halálát, ôt 
17 megnevezett és 27 isme-
retlen áldozattal együtt kö-
zös sírba temették a Vasúti 
temetôben.

Gécs Béla

Költészet, humor, összeomló és felépülô kapcsolatok

Üvegcipô Kárpátaljáról
Beregszásziak a Városházi Estéken

Nyár van, nyár!

Békéscsaba anno
Kapucinus zárda Erzsébethelyen


