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– Az István, a király a vá-
rosvezetés ajándéka Békés-
csaba lakóinak. Ezzel sze-
retnénk meghálálni azt, hogy 
bíztak bennünk, hogy velünk 
együtt hittek abban, hogy 
érdemes ilyen szép fôteret 
építeni. Olyan fôteret, aho-
va szívesen jön ki az egész 
család, sétálni, beszélgetni, 
zenét hallgatni. Olyan fôte-
ret, amelyre mindannyian 
büszkék lehetünk, és szíve-
sen megmutatunk a városba 
érkezô vendégeinknek. Sze-
retettel várunk tehát minden 
békéscsabait az augusztus 
20-ai, ünnepi programra, 

melynek koronája lesz az Ist-
ván, a király – hallhattuk Van-
tara Gyulától az elôadást be-
harangozó sajtótájékoztatón. 

A polgármester elmondta, 
a Szent István tér most lett 
igazán méltó névadójához, 
Szent Istvánhoz. A több mint 
120 programot tartalmazó, 
nyári rendezvénysorozat ko-
ronájaként mutatják be au-
gusztus 20-án, Békés megyé-
ben elôször a rockoperát.

– Érdekes helyzet, hogy 
ezekben a napokban, két 
egymástól nem is túl messze 
esô helyszínen is az István, a 
királyt próbálják – utalt a Sze-

gedi Szabadtéri Játékokra 
Fekete Péter, a Békéscsabai 
Jókai Színház igazgatója, 
hozzátéve, hogy a csabai 
elôadás „klasszikusabbnak” 

ígérkezik, de nagy várakozás 
elôzi meg mindkét bemutatót. 
Mint megtudtuk, Békéscsaba 
után, augusztus 25-én ez az 
elôadás Kolozsvárra érkezik, 

ahol több tízezres közönségre 
számítanak, s a továbbiakban 
más, határon túli helyszínre 
is szeretnék elvinni a nemzeti 
rockoperát. 

– Augusztus 20-án, este 
8 óra 10 perctôl kezdjük az 
elôadást, melyet szünet nél-
kül játszunk le, s ezt követô-
en tûzijáték zárja a progra-
mot – árulta el Fekete Péter.

A darab Kossuth-díjas ren-
dezôje, Zsuráfszky Zoltán a 
sajtótájékoztatón  elmondta: 
évtizedes kapcsolata van 
az István, a királlyal. Tán-
cosként 1983-ban ott volt a 
Királydombon, késôbb kore-
ográfusként mûködött közre 
több produkcióban. Ezút-
tal a Honvéd Táncszínház 
mûvészeinek közremûködé-
sével lendületes koreográ-
fiára épülô, dinamikus elô-
adást, több korábbi produk-
ció eszenciáját láthatja a 
csabai közönség augusztus 
20-án – ígérte a rendezô.

Gajdács Emese

István, a király a Szent István téren
Mindenkit várnak az augusztus 20-ai elôadásra

Mint azt Vantara Gyula pol-
gármestertôl megtudtuk, a 
Csabagyöngye szôlô ugyan-
olyan nevezetessége lehet 
a városnak, mint a Csabai 
kolbász. Ez ugyanis a leg-
korábban érô szôlôfajta a 
világon, minden évben eb-
bôl készül az év elsô bora. 
A szôlôt az 1800-as évek vé-
gén Stark Adolf nemesítette 
Békéscsabán, és egy évti-
zeden belül megszervezte 

a nemzetközi forgalmazást 
is. A magoncokért sorba áll-
tak a megrendelôk. Értékét 
Mathiász János korabeli szô-
lônemesítô is elismerte, ka-
talógusában még Stark ma-
gonca néven említette. 

– A békéscsabai közgyûlés 
2010 májusában döntött ar-
ról, hogy Csabagyöngye ül-
tetvényt létesít kéthektáros 
területen, a Kenderföldeken. 
A terveknek megfelelôen a 

telepítés elsô üteme 2011 
ôszén, második üteme 2012 
tavaszán valósult meg – em-
lékeztetett a polgármester, 
hozzátéve, hogy a cél elsô-
sorban a hagyomány- és 
értékôrzés volt. 

– Az ültetvényen megköze-
lítôleg 70 százalékban Csa-
bagyöngye, 30 százalékban 
egyéb bor- és csemegeszô-
lôk teremnek majd, így késô 
ôszig folyamatosan tarthat 
a szüret – hallhattuk Hanó 
Miklóstól. Az alpolgármester 
hozzátette: a tervek szerint 
idén ôsszel további hatezer 
négyzetméteres területen 

régi, magyar gyümölcsfajtá-
kat termô fákat is elültetnek 
itt, kialakítanak egy mintaker-
tet, tanösvényt. A termésbôl 
szôlôpálinka készül, ami a 
kolbász mellett városunk 
emblematikus terméke lehet. 
Emellett, a gyönyörû környe-
zetben elhelyezkedô kertben, 
a késôbbiekben csoportokat 
is fogadhatnak, a tervek sze-
rint egy épülettel is gazdago-
dik majd a terület, s egyfajta 
génbankként is szolgálhat 
az ültetvény az ôshonos, 
magyar fajták megmentését 
szolgálva.

Gajdács Emese

Csabagyöngye-ültetvény a tóparton
Pálinka is készül majd a korai szôlôbôl

Katonás rendben sorakoznak egymás mellett, szépen zöl-
dellnek a Csaba tó melletti területen azok a szôlôtövek, 
melyek a városi ültetvényt adják. Néhány hete már az elsô 
Csabagyöngye-szüret is lezajlott itt. 

Zsuráfszky Zoltán, Vantara Gyula és Fekete Péter a díszlet makettjével

Nagyszabású, látványos, színházi esemény várja a csa-
baiakat augusztus 20-án, a megújult fôtéren. Az István, 
a király rockoperát a Jókai színház és a Zikkurat Színpa-
di Ügynökség koprodukciójában, a Honvéd Táncszínház 
mûvészeinek közremûködésével láthatja a közönség.

A fi atal szôlôültetvényen július végén volt az elsô Csabagyöngye-szüret

VárOSHáZA – DÍSZtér
9.30 Térzene a Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar 

közremûködésével
10.00 Ünnepélyes zászlófelvonás katonai tiszteletadással, állam-

polgársági eskütétel
10.25 Ökumenikus kenyérszentelés és áldás
10.45 Ünnepi szentmise a Belvárosi Római Katolikus Templomban

JÓKAI SZÍNHáZ ELôttI SZÍNPAD –
SZENt IStVáN térI KISSZÍNPAD
11.00–12.00 Gyermekprogram
 a Békéscsabai Napsugár Bábszínházzal
15.00 Citeramuzsika (kisszínpad)
15.30 Vitrovszki zenekar – Vitéz László és zenekara
16.20 Szinetár Dóra gyermekmûsora
17.00 Mazsorett csoport bemutatója
17.30 Csaba Néptáncegyüttes (kisszínpad)
18.00 PétErFI BOrI & LOVE BAND-KONCErt

SZENt IStVáN térI NAGySZÍNPAD
20.00 Vantara Gyula polgármester ünnepi köszöntôje

SZÖRÉNYI LEVENTE–BRÓDY JÁNOS

ISTVÁN, A KIRÁLY
ROCKOPERA

Több mint száz közremûködôvel:
a Honvéd Táncszínház Tánckarával,

a „Társulat” produkció és a Békéscsabai Jókai Színház
színészeivel

Fôbb szerepekben:
 István PRESITS TAMÁS
 Gizella FEKETE ZSUZSANNA
 Réka HERCZEG FLÓRA
 Koppány SZOMOR GYÖRGY
 Asztrik KATKÓ FERENC
 Vecelin GULYÁS ATTILA
 Torda GERNER CSABA

rendezô-koreográfus: Zsuráfszky Zoltán Kossuth-díjas mûvész

tÛZIJátéK

EGéSZ NAPOS PrOGrAMOK:
9.00–20.00 Meseházi játszóház, vásár és kiállítás
11.00–19.00 Ingyenes óriás ugrálóvár és elektromos kisautók

A nap során a belvárosban
a DOTTO városnézô kisvonat ingyenesen közlekedik a

                                     támogatásával.
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VISSZATEKINTÉS A NyÁR ELÔTTI KÖZGyÛLÉSRE

Kereskedôk,
vendéglátósok, figyelem!
Közeleg a pénztárgépek on-
line átállásának augusztus 31-
ei határideje! Az on-line átállás 
menetérôl, részleteirôl érdek-
lôdjön szaküzletünkben:

Békéscsaba, Kinizsi u. 4–6. 
(az APEH-hal
szemben).
Tel.: 30/956-2215
(On-line
Cassa Kft.)

A polgármester és a pártok véleménye a döntésekrôl
Békéscsaba képviselô-testülete június végén tartotta leg-
utóbbi soros ülését. A www.csabaimerleg.hu oldalon rög-
tön a közgyûlést követôen, nyomtatásban azonban csak a 
nyári szünet után, azaz most tesszük közzé, hogyan véle-
kednek a döntésekrôl a pártok képviselôi és Vantara Gyula 
polgármester. 

Vantara Gyula: Kiemelt értékeink a kolbász,
a Csabagyöngye szôlô és a Munkácsy-hagyaték

Az esélyegyenlôségi prog-
ramot, a diétást étkeztetést, a 
közszolgáltatások díjváltozá-
sait, a Diáktanya Közalapít-
vány ellenôrzését és a telepü-
lési értéktár létrehozását vette 
sorra közgyûlés utáni tájékoz-
tatóján Vantara Gyula.

 – A Békéscsaba Ifjúsá-
gáért kitüntetést idén Soós 
Emôkének, a Békéscsabai 
Napsugár Bábszínház mûvé-
szének, a Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Közgyûlésének El-
ismerése díjat pedig Csendes 
Ferenc festômûvésznek ítélte oda a közgyûlés. Mindkettôjüknek 
gratulálok – mondta Vantara Gyula.  

A polgármester beszámolt arról, hogy újabb öt évre elkészült 
Békéscsaba esélyegyenlôségi programja, az anyag világos 
képet ad arról, hogy mi a probléma, és milyen lehetôségek 
vannak ennek megoldására. Beszélt arról is, hogy a gyermek-
védelem helyi szabályozásáról szóló rendeletet módosította a 
közgyûlés. Ez magában foglalja, hogy a speciális, diétás ét-
rendet igénylôknek napi háromszori étkezést tud biztosítani a 
gyermekélelmezési intézmény. A kéményseprô-ipari szolgál-
tatásokkal kapcsolatban a polgármester megjegyezte, hogy 
a közületi kéményseprés díja nem változik, viszont a lakosság 
számára jelentôs mértékû a csökkenés. A szippantott szenny-
víz esetében szintén érvényesül a rezsicsökkentés. 

– A Diáktanya Közalapítvány a 2011-es és a 2012-es beszá-
molóját nem készítette el, nem vezette megfelelôen a könyve-
lést, ezzel jogszabályi rendelkezéseket szegett meg. Elrendel-
tünk egy belsô vizsgálatot, amely alapján feljelentést tettünk 
ismeretlen tettes ellen a számviteli fegyelem megsértése és 
sikkasztás gyanúja miatt – mondta a polgármester. 

Vantara Gyula megjegyezte azt is, hogy az árvízkárosultakat 
több mint 6,2 millióval, minden csabai lakos nevében 100 
forinttal támogatta a város. Végül említést tett a települési 
értéktár létrehozásáról. Helyben az erre létrehozott bizottság 
készíti el a településen fellelhetô nemzeti értékek adatainak 
gyûjteményét, azt megküldik a megyei értéktárnak, amely 
továbbítja ezt a Hungarikum Bizottságnak. A polgármester le-
szögezte: kiemelt értékeink például a Csabai kolbász, a Csaba-
gyöngye szôlô és a Munkácsy-hagyaték. 

Fidesz: Az esélyegyenlôségi program célja
a társadalmi különbségek mérséklése

Jogszabály írja elô, hogy ötévente esélyegyenlôségi progra-
mot kell készíteniük az önkormányzatoknak, amelyet kétéven-
te kötelezô újra áttekinteni, ilyenkor – de szükség esetén akár 
más idôpontban is – aktualizálni, módosítani lehet. Magyaror-
szág Alaptörvénye kimondja, hogy hazánk megkülönböztetés 
nélkül biztosítja az alapvetô jogokat mindenkinek. Az egyenlô 
bánásmódról és az esélyegyenlôség elômozdításáról szóló 
törvény értelmében Békéscsabán 2008-ban készült esély-
egyenlôségi program, most pedig újabb öt évre szóló prog-
ramot fogadott el a közgyûlés – mondta Herczeg Tamás a 
Fidesz tájékoztatóján. 

A városban Herczeg Tamás szociális ügyekért felelôs ta-
nácsnok vezetésével helyi esélyegyenlôségi program fórum 
jött létre a szociális területen mûködô civil szervezetek, az in-
tézmények és a kisebbségi önkormányzatok bevonásával. A 
fórum tagjai is megkapták, értékelték a programot, és megbe-
szélték, hogy ôsszel ismét üléseznek. 

Herczeg Tamás kiemelte, hogy 
az esélyegyenlôségi program 
bôségesen foglalkozik a je-
lenlegi helyzet felvázolásával, 
elemzésével, amelyre épülve 
intézkedési terveket állapít 
meg. A jogszabályban leír-
taknak megfelelôen, öt hátrá-
nyos helyzetû csoportot vizs-
gál: a mélyszegénységben 
élôket és romákat, a fogyaték-
kal élôket, a nôket, valamint a 
gyermekeket és az idôseket. 
A helyzetelemzésben felméri 
az ô foglalkoztatási, lakhatási, 
szociális helyzetüket, ebbôl kiindulva fogalmazza meg, konk-
rétan milyen intézkedésekre van szükség egy-egy adott cso-
portban, hogy az esélyegyenlôségi pozíció javuljon. 

– Az esélyegyenlôségi program nem segélyezési program, a 
település helyzetének látlelete alapján a hátrányos megkülön-
böztetés megelôzése, az egyes társadalmi csoportok esély-
egyenlôségének elôsegítése a célja. Nyilván nehezebb egy 
olyan gyermeknek elindulnia, aki például mélyszegénységbôl 
jön, a cél, hogy ezt a különbséget legalább mérsékelni tudjuk – 
tette hozzá Herczeg Tamás.

Az MSZP a munkahelyteremtést támogatta,
az odaítélés módját nem

Az MSZP önkormányzati kép-
viselôi a nyári szünet elôtti 
utolsó közgyûlés témái közül 
a Bora Ital-nagykereskedel-
mi Kft. munkahely-teremtési 
támogatását és a Penza és 
a Dr. Becsey Oszkár Utcai 
Óvoda vezetôi állására be-
nyújtott pályázatok elbírálá-
sát emelték ki.

Hrabovszki György képvi-
selô azt nehezményezte a 
Penza-lakótelepi és Becsey 
utcai intézmény vezetôi állá-
sára kiírt pályázatok elbírálá-
sánál, hogy az egyik jelöltet a testület és a szülôk is támogat-
ták, a bizottság mégis a másik mellett foglalt állást. Miklós Attila 
a közgyûlésen nem vett részt, de azon a szakbizottsági ülésén 
igen, amelyen tárgyalták a Bora Kft. ügyét. A közgyûlés úgy-
nevezett csekély összegû (de minimális) támogatást szavazott 
meg a Bora Ital-nagykereskedelmi Kft. számára – munkavál-
lalónként kétszázezer forintot. A cég 47, a megyeszékhelyen 
létrehozott és itt fenntartott álláshelyre igényelte a támogatást. 
A baloldali képviselô szerint azonban az elôterjesztésbôl nem 
derült ki, hogy pályázat vagy kérelem útján kapta-e a szóban 
forgó támogatást a vállalkozás. Miklós Attila szerint ezt azért is 
fontos lenne tisztázni, mert a városban más termelôtevékeny-
séget végzô vállalkozások is mûködnek. Hrabovszki György a 
napirendi pont kapcsán kifejtette: szerencsésebbnek tartaná, 
ha a város rendelkezne egy komplex, összemérhetô, nyilvá-
nos pályáztatási rendszerrel, amely rávilágítana arra is, hogy 
milyen problémákkal küszködnek a helyi vállalkozások, és mi-
lyen támogatásra lenne szükségük. A rendszer elônyét abban 
is megfogalmazta a képviselô, hogy mindez átláthatóbb lenne 
a lakosság számára.

LMP: Szükség lenne
egy bérlakás-koncepcióra is 

A közgyûlés napirendi pontjai közül az LMP az óvodavezetôi 
pályázatot, a Jankay Közalapítvány mûködését, az esély-
egyenlôségi programot és a Bora Kft. munkahelymegtartó 
támogatását vette sorra, de szóba került a földtörvény is. 

– A földtörvény a birtokmaximum érvényesítésénél sok kivé-
telt ad meg, ez szerintünk továbbra is lehetôvé teszi a nagybir-
tokok létrejöttét. Az LMP úgy véli, hogy a földet ki kell vonni a 

szabad tôkeáramlás körébôl, 
biztató, hogy az uniós zöld-
pártok is hasonlóképpen vé-
lekednek – mondta Gál István 
Elek.

Takács Péter a Penza és 
Becsey óvoda vezetôi pá-
lyázatáról szólva leszögezte, 
hogy eddigi szakmai munká-
ja alapján mindkét pályázó al-
kalmas lett volna a vezetésre, 
szavazatát az befolyásolta, 
hogy a nevelôtestület és az 
alkalmazotti közösség me-
lyikük mellett foglalt állást. A 
képviselô tartózkodott a Jankay Tibor Mûvészeti Közalapítvány 
múlt évi beszámolójának elfogadásától, azt pedig nem támo-
gatta, hogy a közgyûlési jogköröket a nyárra szakbizottságok-
nak ruházzák át. 

– Az esélyegyenlôségi program rendkívül alapos munka, 
bizonyíték arra is, hogy az elmúlt években felesleges volt milli-
ókért külsô cégeket megbízni különbözô tanulmányok elkészí-
tésével, mert ezt a hivatali apparátus is el tudja készíteni. Jelen 
esetben a dicséret a szociális iroda vezetôjét és munkatársait 
illeti – folytatta Takács Péter, majd hozzátette, nagyon sokan 
várnak bérlakásra, a városnak rövid idôn belül ki kell dolgoznia 
egy bérlakás-építési vagy -létesítési koncepciót is. 

– Meglepô volt a Bora Kft. munkahelymegtartó támogatása. 
Az elmúlt pár évben folyamatosak a leépítések az önkormány-
zati intézményeknél, és most hirtelen fontos lett a munkahely-
megtartás egy ital-nagykereskedéssel foglalkozó cégnél. A 
döntés precedens értékû, ha a jövôben bármely békéscsabai 
vállalkozás hasonló megkereséssel él, annak is helyt kell adni 
– mondta végezetül Takács Péter. 

Jobbik: Költségvetés, vagyongazdálkodás,
esélyegyenlôség

A Jobbik képviselôi, Strifler 
Attila és Szabóné Kocziha 
Tünde, négy témát emeltek 
ki a közgyûlés napirendjé-
bôl: a 2013. évi költségveté-
si rendelet módosítását és 
ezzel kapcsolatban a város 
vagyongazdálkodását, az 
esélyegyenlôségi programot, 
valamint az oktatási ügyek 
közül a Penza-lakótelepi és 
Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvo-
da vezetôi állására benyújtott 
pályázatok elbírálását.

Strifler Attila, a békéscsa-
bai Jobbik alelnöke a költség-
vetéssel kapcsolatban kifejtette, hogy az önkormányzatoknak 
az idei évtôl nem lehet mûködési hiányuk, februárban, a város 
költségvetési rendeletének tárgyalásakor pedig pártja számára 
még úgy tûnt, hogy a város gazdálkodása „pengeélen táncol”. 
Általánosságban kritikaként fogalmazta meg az alelnök, hogy 
hosszú távon nem nyomon követhetô, Békéscsaba megkap-
ja-e majd minden esztendôben ezt a központi támogatást. A 
Luther utca 16. szám alatti telek értékesítése kapcsán kiemelte, 
hogy a város az eladásból mintegy 25 millió forintos bevétel-
re számít, de ismételten kifogásolta, hogy nem szerepelt az 
elôterjesztésben, hogy a befolyt összeget mire kívánja költeni 
a megyeszékhely. Szabóné Kocziha Tünde üdvözölte a helyi 
esélyegyenlôségi program elfogadását, hisz ennek hiányában 
nem vehetne részt a város szociális célú uniós pályázatokon. 
Ugyanakkor a képviselô felhívta a figyelmet a lesújtó demográ-
fiai mutatókra, és egy ifjúsági törvény megszületését is szorgal-
mazta. A Penza óvoda vezetôi állására benyújtott pályázatok 
elbírálásánál nehezményezte, hogy a közgyûlés nem fogadta 
el javaslatukat, miszerint a két érvényes pályázatot benyújtó je-
löltre egyenként szavazzanak a képviselôk. 

Mikóczy Erika, Vándor Andrea

Vantara Gyula

Herczeg Tamás Takács Péter

Hrabovszki György

Strifl er Attila és Szabóné 
Kocziha Tünde



Június végén, a belváros-re-
habilitáció befejeztével kezd-
te meg mûködését a belépte-
tô rendszer is. A forgalom elôl 
lezárt területre jó ideje csak 
azok hajthatnak be, akik en-
gedéllyel rendelkeznek, ám a 
tiltó táblákat sokan figyelmen 
kívül hagyják.

 – A fôtéren két helyen, a 
Szent István tér 1. és a Szent 
István tér 10. szám elôtt  talál-
ható beléptetô kapu és „mind-
két irányból behajtani tilos, 
kivéve engedéllyel” jelentésû 
tábla is. Ez utóbbiakat sajnos 
sokan figyelmen kívül hagy-
ják, napi 50–100 jármûvezetô 
hajt be a forgalom elôl elzárt 
területre – mondta el érdeklô-
désünkre Makszin András.

A békéscsabai közterü-
let-felügyelet vezetôjétôl 
megtudtuk, hogy a belépte-
tô kapuknál rendszámfelis-

merô kamerák rögzítik azon 
jármûveket is, melyek a tiltás 
ellenére mozognak a fôtéren. 
A közúti közlekedés kisebb 
fokú megsértése bírságot von 
maga, aminek összege 5-tôl 
100 ezer forintig terjedhet. 

– Hamarosan mûködésbe 
állítjuk a beléptetô oszlopo-
kat is, melyek fizikai akadályt 
képeznek a tér két oldalán. 
Ezek az oszlopok akkor süly-
lyednek majd a földfelszín 
alá, ha a rendszámfelismerô 
rendszer engedéllyel rendel-
kezô jármûvet észlel. Behaj-
tási engedélye van például 
az itt lakóknak, a rendôrség-
nek, de eseti engedélyt díj-
talanul kérhetnek például az 
esküvô idején a városháza 
elé érkezôk, illetve költözkö-
dôk – tudtuk meg Makszin 
Andrástól.

Gajdács E.

Augusztus 25-én hatodik al-
kalommal rendezik meg a Ja-
minai Családi Napot a Nyúl 
büfé elôtti parkban. Az ér-
deklôdôk különbözô progra-
mok és kísérô rendezvények 
közül választhatnak. A csalá-
di napon mintegy 1500 adag 
babgulyást is kiosztanak.
Színpadi mûsor: 
15.00 Hastánc
15.30 Latin tánc

16.00 „Jó Csabai Atyafiak”
18.00 a Békéscsabai Jókai 
Színház mûvészeinek mûsora
19.00 Tombola
20.00 3+2 zenekar
Kiegészítô programok: csil-
lámtetoválás, ugrálóvár, póni- 
lovaglás, játszóház, logikai játé-
kok, tombola, körhinta, egész-
ségügyi állapot-felmérés.

A szervezôk a mûsorvál- 
toztatás jogát fenntartják!

– A kormány több módon is 
segíti a rezsicsökkentést, rész-
ben az árak mérséklésével, 
részben pedig olyan támo-
gatásokkal, amelyek lehetôvé 
teszik az öregebb épületek 
korszerûsítését. A régi tár-
sasházak, lakótelepi lakások 
energetikai szempontból nem 
felelnek meg a mai kor köve-
telményeinek, gyakran elavult 
a fûtés-, a melegvíz- és az 
energiaellátó rendszerük, je-
lentôs az energiaveszteségük. 
A Békéscsabán is mûködô 
Széchenyi Programiroda fel-
vállalta, hogy díjmentesen 
nyújt segítséget az energetikai 
korszerûsítés pályázatának 
összeállításához – mondta 
Hanó Miklós alpolgármester 
a városháza Mokos termében 
tartott fórumon. 

Mint az dr. Vízkeletiné 
Schusztek Krisztinától, a Szé-
chenyi Programiroda fej-

lesztési tanácsadójától meg-
tudtuk, a pályázat tervezett 
keretösszege összesen 834,2 
millió forint. A programban 
azok az 1971 elôtt, hagyo-
mányos technológiával épült, 
égetett tégla falazattal készült, 
társasházként bejegyzett, 
legalább húsz lakást tartal-
mazó társasházak vehetnek 
részt, amelyekben a lakások 
fûtésének egyedi szabályo-
zása és mérése megoldott, 
vagy most tervezik azt megol-
dani. A pályázat keretében le-
hetôség nyílik a homlokzatok, 
födémek szigetelésére, a nyí-
lászárók cseréjére, épületgé-
pészeti felújításokra, elektro-
mos korszerûsítésre, valamint 
a megújuló energiafelhaszná-
lás növelésére. 

A támogatás mértékét és 
intenzitását pontrendszer-

rel határozzák meg, az 50 
százalékos támogatásra jo-
gosult társasházaknál laká-
sonként maximum 750 ezer 
forinttal, a 60 százalékos 
támogatásra jogosultaknál 
lakásonként maximum 900 
ezer forinttal segíti az állam 
a korszerûsítéseket, de a 
támogatás mértéke pályáza-
tonként nem haladhatja meg 
a 60 millió forintot. 

A pályázatokat szeptem-
ber 15-éig, vagy a rendelke-
zésre álló keret kimerüléséig 
lehet benyújtani, további in-
formáció a www.emi.hu vagy 
a www.kormany.hu honla-
pon található. Személyesen 
a Széchenyi Programirodá-
ban lehet érdeklôdni, amely 
Békéscsabán az Irányi utca 
4–6. szám alatt található.  

Mikóczy Erika

A beruházás összértéke bruttó 
1,3 milliárd forint, amelybôl az 
Európai Unió és a kormány 
által biztosított támogatás ösz-
szege 1 024 636 740 forint, 
az önrész pedig 36 283 260 
forint. A projekt keretében Bé-
késcsabán, a Gyulai úton kol-
bászudvar-látogatóközpontot, 
rendezvénycsarnokot, temati-
kus játszóparkot, sétautakat, 
pihenôhelyeket, kiegészítô att-
rakciókat alakítanak ki, amely 
szolgáltatásaival egyedülálló 
módon gazdagítja majd a tér-
ség turisztikai kínálatát.

Városunk polgármestere 
elmondta, a Csabai kolbász 
tematikája köré épülô ren-
dezvénypark létrehozásának 
célja egy olyan központ kiala-
kítása, mely lehetôséget ad a 
hagyományôrzésre, a helyi 
kistermelôk segítésére, kiak-
názza a gasztronómiaturiz-
musban rejlô lehetôségeket, 
méltó helyszínt ad a kolbász-
fesztiválnak és különleges, 
szórakoztató élményt ígér a 
csabaiaknak és a hozzánk ér-
kezô vendégeknek is. 

Hanó Miklós alpolgármes-
ter szerint a kolbászkészítés 
tudománya a csabaiak véré-
ben van. Mint mondta, ezt a 
százéves hagyományokkal 
rendelkezô értéket meg kell 
ôrizni és ki kell aknázni. 

– Egy védjegy kibocsátá-
sával igyekszünk majd ga-
rantálni az igazi Csabai kol-
bász állandó minôségét, s 
a CsabaPark lesz az a hely, 
ahol egész éven át kiváló, 
helyi termékekhez juthatnak 
az ideérkezôk. Ugyanakkor 
a CsabaPark lehetôséget kí-
nál a helyi kistermelôknek is, 
hiszen ide kitelepülhetnek, 
méltó körülmények között 
mutathatják be, kínálhatják 
termékeiket. A kolbászkészí-
tô kistermelôk segítségével 
békéscsabai családok soka-
ságának nyújthatunk tisztes 
kiegészítô jövedelmet, hoz-
zájárulva a helyi gazdaság 
megerôsödéséhez. Az ide 
érkezô turistáknak módjuk 
lesz megismerni a kolbász-
készítés, disznóvágás folya-
matát, a 2500 négyzetmé-

teres tematikus park pedig 
fôként a gyerekekkel érkezô 
családoknak nyújt szórako-
zási lehetôséget – sorolta 
Hanó Miklós.

Bujdosó Antal, a Strabag 
építésvezetôje arról tájékoz-
tatott, hogy a munkálatok a 
parkerdô területén megkez-
dôdtek, a fesztiválcsarnok 
alapozásán dolgoznak. De-
cember közepére igyekez-
nek tetô alá hozni az épüle-
tet, s ezzel párhuzamosan 
zajlik a kolbászudvar kialakí-
tása is. A központ a tervek 
szerint jövô év július elejére 
elkészül.

A beruházás tartalmazza a 
fesztiválterület és a kiegészítô 
létesítmények kialakítását. A 
terület központi épületegyüt-
tese a közel 800 négyzetmé-
teres (783,89 négyzetméter 
hasznos alapterületû) kolbász-
udvar-látogatóközpont, ahol 
a vendégeknek lehetôségük 
lesz majd interaktív progra-
mokon keresztül átélni a tér-
ség gazdag gasztronómiai 
hagyományait, a hagyomá-
nyos, falusi disznóvágást és 
kolbászkészítést, valamint 
megismerkedhetnek a kol-
bászkészítés történetével is.

Gajdács Emese
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Hanó Miklós és dr. Vízkeletiné Schusztek Krisztina

Sokan figyelmen kívül hagyják a táblákat

A helyi termelôket és a turizmust is szolgálja a beruházás

Nemrégiben megkezdôdött a CsabaPark építése, a ter-
vek szerint egy esztendô múlva már birtokba is vehetjük 
a hagyományôrzést és szórakoztatást szolgáló komple-
xumot.

Az 1971 elôtt, hagyomá-
nyos technológiával épült, 
társasházként bejegyzett, 
legalább húsz lakást tartal-
mazó társasházak vehet-
nek részt abban az energe-
tikai felújítási programban, 
amelyen keresztül a költsé-
gek ötven-hatvan százalé-
ka nyerhetô el támogatás-
ként. A programról Hanó 
Miklós alpolgármester és 
dr. Vízkeletiné Schusztek 
Krisztina fejlesztési tanács-
adó beszélt a társasházak 
képviselôinek és az érdek-
lôdôknek a közelmúltban. 

Táblával jelzik a felújított Szent István téren azokat a 
helyeket, ahol az engedéllyel rendelkezô gépjármûvek 
beléphetnek. Mások számára a behajtás tilos, aki mégis 
megteszi, szabálysértést követ el, s bírságra számíthat.

Hatodik Jaminai 
Családi Nap

Települési értéktár

Társasházak 
energetikai felújítása
Szeptember közepéig lehet pályázni

Épül a CsabaPark!
„A kolbászkészítés a csabaiak vérében van”

A helyben fellelhetô értékek 
széles körû összegyûjtésének 
érdekében Békéscsabai Te-
lepülési Értéktár készül. Az 
önkormányzat a lakosság 
segítségét kéri; ha Békéscsa-
ba bármely polgára úgy véli, 

hogy a környezetében van 
olyan épület, terület, termék, 
fa vagy bármi más, ami külön-
leges helyi értéket képvisel, 
kérjük, jelezze azt az értéktár 
bizottságnak az ertektar@
bekescsaba.hu címen.

Gyermek-
étkeztetés

Az Emberi Erôforrások Mi-
niszterének döntése értel-
mében Békéscsaba önkor-
mányzata 4 534 200 forint 
támogatásban részesül a 
szociális nyári gyermekét-
keztetés biztosítására, így 
226 békéscsabai gyermek-
nek biztosít meleg étkezést 
az önkormányzat.

Békéscsaba önkormányza-
ta annak érdekében, hogy a 
nyári idôszakban segítséget 
nyújtson a rászoruló csalá-
doknak, a gyermekeik étkez-
tetéséhez támogatási kérel-
met nyújtott be az Emberi 
Erôforrások Minisztériumá-
hoz. A minisztérium döntése 
alapján Békéscsaba 4,5 mil-
lió forint támogatást kap, a 
gyermekétkeztetés támoga-
tására a nyári hónapokban. 

– A kistérségi intézmény 
munkatársainak az együtt- 
mûködésével az önkormány-
zat közel 100 többgyermekes 
család nyári étkezésének 
megoldásában vállalt szere-
pet – mondta Vantara Gyula 
polgármester.

A nyári gyermekétkeztetési 
program keretében a város 45 
munkanapon keresztül 229 
békéscsabai gyermeknek tud 
napi egyszeri meleg ételt biz-
tosítani. Azok a rászoruló csa-
ládok, amelyek több 6–14 év 
közötti gyermeket nevelnek 
és a nehéz szociális helyzetük 
alapján rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben ré-
szesülnek, a Kistérségi Egye-
sített Szociális Intézmény 
nappali ellátást nyújtó telep-
helyein vehetik át az ételt.

Csak engedéllyel 
hajthatunk be a fôtérre



– Az ötezres szám elké-
pesztô aktivitásról, életkedv-
rôl, derûrôl árulkodik, ahogy 
Hevesi Imre az imibacsi.hu 
oldalon is írja, célja, hogy 
mindig mosolyra fakasszon, 
és így is tesz. Ezt tapasztaljuk 
mi, akik a hétköznapi életben 
találkozunk vele, és pláne így 
van ez, ha zenélni kezd. Az 
ötezres szám nemcsak a szó 
szoros értelmében vett kon-
certeket foglalja magában, ha-
nem a gyermekprogramokat, 
zenés baba-mama foglalko-
zásokat is, minden közönség 
elôtti megjelenést. A kulturális 
központ munkatársaiban vég-
telen tiszteletet ébreszt ez az 
aktivitás – mondta Herczeg 
Tamás.

Hevesi Imre igazi öröm-
zenész, a Névtelen Nullában 
testvérével, Hevesi Tamással 
zenélt együtt, ahol muzsikus-
társa volt például Köles István, 
Békéscsaba korábbi alpol-
gármestere is. Zenekaraiban  
dolgozott sok utóbb befutott 
Békés megyei fiatallal, pél-
dául Mezô Misivel, a Magna 
Cum Laude frontemberével 
is. A jubileumot ünneplô mu-
zsikus a tehetséges fiatalok 
felkutatásában és zenészi pá-
lyájuk elindításában is komoly 
munkát végzett és végez. Ma 
is három helyszínen tanít, a 
fiatal és idôsebb korosztály 
mellett pedig szívesen zenél 
babáknak, kisgyermekeknek 
is. Miután játszott a Névte-

len Nullában, megalapította 
a Jazz Mine-t, de nevéhez 
fûzôdik a ZûrZavar, a La Bom-
ba és napjainkban a Hevesi 
Happy Band zenekar. 

Hevesi Imrét ötezredik 
közönség elôtti fellépésén 
kökénypálinkával és arany-
lemezzel köszöntötte Szente 
Béla, a Csabagyöngye Kultu-
rális Központ igazgatója. Ez-
után a zenekar percrôl percre 
varázsolt egyre több mosolyt 
a közönség arcára, és egy-
re jobb hangulatot a fôtérre. 
Mindegy volt, hogy az AC/
DC, Diana Ross, az Ocho 
Macho dalát vagy bármi mást 
játszottak, a közönséget ma-
gával ragadta a jó zene, a 
fantasztikus ének, a hevesis 
mosolygós hangulat, Molnár 
Katalin gyönyörû hangja, az 
egész nyáresti élmény. 

Nem csoda, hogy este tíz 
után, hazafelé bandukolva 
sokan dúdolgattuk az egyik 
utolsó dalt: csak dúdolom azt, 
hogy jó, jó, jó, de jó nekem…

Mikóczy Erika
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Augusztus 15-én 19 órától 
Cseh Tamás-dalok: Babócsai 
Réka, Balázs Csongor és 
Szabó Lajos mûsora a Szent 
István téren
Augusztus 16-án 19 órá-
tól a klarinét- és szaxofon-
tábor kisegyütteseinek kon-
certje a Szent István téren, 
20 órától Muzsikáló udvar: 
Fabatka zenekar koncertje 
a Meseházban, 20.30 órától 
Sinka István mûvei Horányi 
László színmûvész elôadá-
sában a TeÁtriumban,  szin-
tén 20.30 órától Random 
Trip-koncert a Csabagyön-
gye teraszán
Augusztus 17-én 14 és 17 
óra között családi játszó-
ház: Szent István ünnepé-
hez kapcsolódó foglalkozás 
a múzeumban
Augusztus 21-én 19 órától a 
Lakótelepi SE ACID JAZZ CO 
táncestje a Szent István téren
Augusztus 22-én 19 órától 
a Csaba Nemzetiségi Nép-
táncegyüttes mûsora a Szent 
István téren
Augusztus 23-án 20.30 órá-
tól Borsodi Blue kiülôs kon-
cert a Csabagyöngye tera-
szán

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!

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 bôrmíves mun-
kái a Munkácsy Emlékház Kister-
mében (Békéscsaba, Gyulai út 5.). 

FôtérI Nyár

Ingyenes programok a felújított 
Szent István téren minden este 
héttôl, kiülôs koncertek a Csaba-
gyöngye teraszán péntekenként 
este fél kilenctôl, és vasárnapi fa-
gyizó a városháza elôtt vasárnap 
délutánonként. 

Augusztus 15., 19.00 Szent István 
tér: Cseh–Bereményi (Babócsai 
Réka, Balázs Csongor és Szabó 
Lajos mûsora)
Augusztus 16., 19.00 Szent István 
tér: a 8. Békéscsabai Klarinét- és 
Szaxofontábor klarinétkvintettje és 
szaxofonkvartettje
20.30 Csabagyöngye terasz 
Random Trip fúvósokkal
Augusztus 17., 18.00 Szent István 
tér: Zenit
21.00 Csabagyöngye terasz: 
Orszlán-koncert fúvósszekcióval

Augusztus 18., 10.00 Vasutas 
Mûvelôdési Ház: Szóló hangsze-
resek találkozója
17.30  a Jókai Színház elôtt: ZENIT
21.00 Csabagyöngye terasz: 
Csaba Big Band-koncert

Augusztus 19., 18.30 
Korzó tér: Zenit

Augusztus 20. Szent István tér: 
Államalapító Szent István Ünnepe

Augusztus 21., 19.00 Szent Ist-
ván tér: Lakótelepi SE Sporttánc 
Szakosztályának ACID JAZZ 
táncestje

Augusztus 22., 19.00 Szent 
István tér: Csaba Nemzetiségi 
Néptáncegyüttes mûsora

Augusztus 23., 20.30 
Csabagyöngye terasz: 
Borsodi Blue Trió kiülôs koncert

Augusztus 24., 19.00 
Szent István tér: Pozitív-koncert

Augusztus 25., 17.00 
Szent István tér: Vasárnapi Fagyi-
zó a Lencsési Közösségi Házzal

Augusztus 26., 19.00 Szent Ist-
ván tér: Alföld Vonósnégyes

Augusztus 27., 19.00 
Szent István tér: Renci Duó

Augusztus 28., 19.00 
Szent István tér: Rave Trio

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

Muzsikáló Udvar
Meseházi Zenei Estek

2013. augusztus 16-án, pénteken 20 órától
FABAtKA együttes

Csibi Szabolcs, Kelemen István, Román Hunor, Ségercz Ferenc
népzenészek Sepsiszentgyörgyrôl.
Helyszín a Meseház udvara, Békéscsaba, Békési út 17.
A belépés ingyenes.

Felcsík Házhoz Jön…
Negyedik felcsíki néptánctábor Békéscsabán

táNCHáZ A SétáLÓUtCáN!

2013. augusztus 17-én, szombaton 19–22 óráig, 
a Borozótól a Korzó térig.
A részvétel ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!
Támogatta: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata  

 és a

A nyár utolsó gyermektábora 2013.
2013. augusztus 26–30.

NéPI KéZMÛVEStáBOr A MESEHáZBAN

Agyagozás, korongozás, tojásdíszítési technikák, mézeskalács- 
díszítés, csuhézás, similabda, karikaelkapó készítése, papírsár-
kány, zajkeltôk készítése természetes anyagokból.

részvételi díja: 15 000 Ft, testvéreknek 
vagy visszatérô gyerekeknek 12 000 Ft/fô!

Jelentkezni lehet a 326-370-es telefonszámon 
vagy mesehaz@mesehaz.hu 

Csécsei József (90 éves) Leszkó Andrásné (90 éves)

A jubileumi fellépésen a közönségtôl és a Hevesi Happy Bandtól is nagy tapsot kapott

Ötezredszer lépett fel Hevesi  
Célja, hogy mindenkit mosolyra fakasszon

Isten éltesse 
a szépkorúakat!

Állampolgársági eskü

Lakossági fórum 

Mindenkiben benne van a gyermeki lélek, a kisbabáktól 
az idôsekig mindenki szereti jól érezni magát, szeret fel-
szabadultan mosolyogni, örülni. Óriási ajándék, amikor a 
zenén keresztül ebben segíthetek – mondta Hevesi Imre, 
aki július végén, a Csabagyöngye Kulturális Központ 
(CsaKK) Fröccsöntô hétvégéje keretében, ötezredszer 
énekelt és zenélt, hogy elfeledtesse közönségével a hét-
köznapok búját-baját. 

Július közepén negyvenketten vehették át a magyar ál-
lampolgárságot igazoló dokumentumot Vantara Gyulától. 
Városunk polgármestere elmondta, örömére szolgál, hogy 
a határon túli magyarok  a békéscsabai önkormányzatnál 
adták be honosítási kérelmüket

A 2014–2020-as idôszakban 
Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros ismét jelentôs forrásokhoz 
juthat fejlesztések megvalósí-
tása érdekében. 

A források felhasználását 
tervezni kell. A 2014–2020. évi 
programozási idôszakban a 
megyei jogú városok tervezé-
sének és forrásfelhasználásá-
nak irányadó dokumentuma 
az Integrált Településfejlesz-
tési Stratégia (ITS) lesz. Az ITS 
egy olyan alapdokumentum, 
amely azt szolgálja, hogy a 
benne foglalt tevékenységek, 
projektek megvalósuljanak 
a 2014. évet követô idôszak-
ban és a város optimálisan 

kihasználja az EU 2014–2020 
közötti idôszakának fejleszté-
si lehetôségeit. 

A fejlesztési stratégia, kon-
cepció kidolgozása során a 
város komoly hangsúlyt fektet 
az érdemi együttmûködésre a 
lakossággal. A fenti témában 
Békéscsaba önkormányza-
ta fórumot tart szeptember 
3-án 16.00 órakor a Csaba-
gyöngye, 1. emeleti Panorá-
ma termében.

Kérjük, jöjjenek el, és 
mondják el elképzeléseiket, 
javaslataikat a város vezeté-
sének, hogy Önökkel együtt 
határozhassák meg városunk 
jövôbeni fejlesztéseit!



A tárlat megnyitóján Tamás 
Sándor, Kovászna Megye Ta-
nácsának elnöke elmondta, 
nagy örömére szolgál, hogy 
Békéscsabán is több helyen 
látott míves székely kapukat. 
Az erdélyi fotósok képein 
a tájegységenként változó, 
különbözô népviseletek és 
a gyönyörû táj elevenednek 
meg, szinte odacsalogatva 
az embert.

 – Nemcsak a turistáknak 
szól ez a tárlat, hanem ne-
künk, székelyeknek is, hisz 
tükröt tart elénk, hogy soha 

ne feledjük hagyományain-
kat. Itt a Kárpát-medencében 
együvé tartozunk, mi, magya-
rok, s mi, székelyek is – emel-
te ki Tamás Sándor, aki egy 
olyan mesekönyvet adott át 
Farkas Zoltánnak, a Békés 

megyei közgyûlés elnöké-
nek, amely Kovászna Megye 
Tanácsának koordinálásával 
készült, és amelybe a Békés 
megyeiek javaslatára egy 
újkígyósi mese is bekerült. 

Vándor A.

A megnyitón Futaki Sándor 
önkormányzati képviselô kö-
szöntötte az egybegyûlteket. 
Az Erdélybôl, Felvidékrôl, 
Délvidékrôl és Békéscsabáról 
érkezett kiállítóknak megkö-
szönte, hogy immár kilence-
dik alkalommal vettek részt 
az alkotótábor munkájában. 
Különleges színfolt volt, ami-
kor a résztvevôk kitelepültek 
a megújult Szent István térre, 
ahol a belváros építészeti és 
természeti értékeit  örökítet-
ték meg a festôi kifejezés esz-
közeivel.  

Lonovics Lászlótól, a Bé-
késtáji Mûvészeti Társaság 
elnökétôl megtudtuk, 1976-tól 
1989-ig évente országos gra-

fikai mûvésztelep mûködött 
Békéscsabán. Ezt a hagyo-
mányt kívánta folytatni a tár-
saság, amikor 2003-ban meg-
rendezte az I. Békéscsabai 
Nemzetközi Mûvésztelepet. 
Azóta – a 2007-es és 2011-es 
év kivételével – minden év-
ben nemzetközileg elismert 
mûvészek látogattak el ide.  
A mûvésztelep vezetôjeként 
külön köszönetet mondott a 
támogatóknak: Békéscsa-
ba önkormányzatának és a 
mûvésztelepnek otthont adó 
Garzon Szállónak. A tárlaton 
kiállított mûveket Ván Hajnal-
ka mûvészettörténész mél-
tatta. 

Vándor

– Ez volt a huszonharma-
dik népmûvészeti táborunk, 
kézmûvesség tekintetében az 
eddigi legnépesebb, több mint 
háromszázötven táborlakóval. 
Húsz csoportban dolgoztunk, 
öt gyermekcsoportunk volt, 
és nagy örömünkre a fiatalság 
is szép számban képvisel-
tette magát – tudtuk meg Pál 
Miklósné szervezôtôl, a Békés 
Megyei Népmûvészeti Egye-
sület vezetôjétôl. 

A táborban találkoztunk 
nemezkészítôkkel, hímzôkkel, 
ötvösökkel, népviselet-készí- 
tôkkel, csipkeverôkkel, mé-
zeskalácsosokkal, bôrmûve- 
sekkel, fazekasokkal, fafara-
gókkal, akik kiváló szakem-

berektôl tanulhatták meg a 
mesterségek fogásait. A ha-
gyományoknak megfelelôen 
idén is készítettek közösségi 
alkotást, a famûvesek Vésztô-
Mágor történelmi emlékhelyé-
re faragtak bejárati kaput.

A csoportok esténként 
együtt múlatták az idôt, múze-
umban voltak, divatbemutatót 
tartottak, ahol a matyó és a 
kalocsai viseleteket vonultat-
ták fel a modellek tradicio-
nális és modern megjelenési 
formájukban. Ellátogattak Lô- 
kösházára, volt táncház, fô-
zôverseny, mesehallgatás, és 
együtt vitték Vésztô-Mágorra 
az ajándék kaput is. 

Mikóczy ErikaA mûvésztelep alkotói a Szent István téren is festettek

A hímzôk is kiváló szakemberektôl tanulhattak

Egyes kutatások azt próbál-
ták kinyomozni, hogy vajon 
milyen irányítási módszerek 
mellett mekkora a munkatár-
sak teljesítménye. A felméré-
sek érdekes eredményekhez 
vezettek.

A kísérletre kiválasztottak 
három munkacsoportban 
dolgoztak. Az egyikben csak 
dicséretet, pozitív visszajel-
zéseket kaptak, a másikban 
csak negatív kritikát, míg a 
harmadikban egyáltalán nem 
kaptak semmilyen visszajel-
zést vagy instrukciót.

Nem várt, meglepô ered-
mények születtek. A telje-
sítmény egyáltalán nem a 
dicsért csoportban volt a 
legjobb, míg a negatív kri-
tikával illetett csoportban a 
mutatók jóval az átlag alatt 
maradtak. Ami azonban 
meglepô és elgondolkozta-
tó, hogy a legjobb eredmé-
nyek abban a csoportban 
születtek, amelynek tagjai 
semmilyen instrukciót, ve-
zetôi utasítást nem kaptak, 
csupán a feladatot ismertet-
ték velük. A kutatók felmé-
rése alapján ezen csoport 
munkavállalói mûködtek a 
leginkább együtt, s oldották 
meg közösen – legjobb tu-
dásuk alapján – a feladatot. 
Saját idôbeosztásuk alapján 
dolgozhattak, a felkészülés-
re, adatgyûjtésre korlátlan 
idôt fordíthattak.

A múltban sem volt más-
ként: az önellátásra beren-
dezkedett parasztember 
tudta, mikor minek van itt 
az ideje. Mikor van az ara-
tás, a cséplés, a betakarítás 
idôszaka, ugyanakkor azt is 
tudta, hogy a kaszát meg kell 
fenni, mielôtt munkához lát. 
Átgondoltan, jó idôbeosz-
tással élt és soha nem éhe-
zett, hisz mindig idôben el-
végezte az aktuális munkát. 
A pihenésre, feltöltôdésre, 
kikapcsolódásra is gondolt: 
télen, amikor a földeken már 
nem lehetett dolgozni, a fonó-
ban dalolták népdalainkat, s 
szabad idejükben születtek 
meg a népi kismesterségek 
remekei, olyan használati 
tárgyak, amelyek a parasz-
ti gazdaság körüli munkák 
megkönnyítését szolgálták. 
Tanulhatnánk tôlük, hisz a jó 
munkához idô kell… 

Vándor Andrea

A tárlat megnyitója sem volt 
mindennapi: úgy érezhettük 
magunkat, mintha a budai 
várba cseppentünk volna, 
Mátyás születésnapját meg-
ülni… Reneszánsz lantmu-
zsika szólt, makkon táplált 
sült malac illata lengte be 
a levegôt, miközben Józsa 
Mihály udvarmester invitálta 
a „múzeumpalota” kertjébe 
a várnépet, ahol a ferences 
testvérek – Ando György mú-
zeumigazgató és dr. Ferenczi 
Attila tanácsnok – köszöntöt-
ték az udvar népét. 

Benkô Mihály lantmûvész 
és Kaczkó Gabriella (block- 

flöte) reneszánsz muzsikája 
kitûnô aláfestésként szolgált. 
Hunyadi Mátyásról köztu-
dott, hogy igazi reneszánsz 
uralkodó volt, aki támogatta 
a kultúrát, a mûvészeteket 
és a tudományt. Egyik leg-

jelentôsebb uralkodónk 570 
éve Kolozsváron született, 
Hunyadi János, a nándorfe-
hérvári hôs hadvezér fiaként 
– emlékeztetett dr. Ferenczi 
Attila, majd E. Kovács Pé-
ter, az MTA tudományos 
fômunkatársa azt is elárulta, 
hogy az igazságos Mátyásról 
szóló népmesék, mondák tu-
lajdonképpen Nagy Lajosról 
szólnak, aki álruhában járta 
a vidéket, de az utókor Má-
tyással kapcsolatban ôrizte 
meg a történeteket. Közben a 
múzeum udvarán egy közép-
kori vásárba csöppentünk: a 
korbácsolásra ítélt úrhölgyet 
a lovagok természetesen 
megmentették, de így a mai 
„várnép” is ízelítôt kaphatott 
a lovagi tornák világából. 

V. A.

5Csabai Mérleg

A két „ferences barát”: Ando György és dr. Ferenczi Attila

A fotók szinte csalogatnak Székelyföldre

Mátyással a hadak útján Kolozsvártól Bécsig

Jó munkához idô kell

Jegyzet

A Munkácsy Mihály Múze-
umban október 6-áig lát-
ható az az emlékkiállítás, 
amely Mátyás királyt kísé-
ri végig a hadak útján Ko-
lozsvártól Bécsig.

A sepsiszentgyörgyi Ca-
mera Club Siculorum és a 
KépVIDÉK Alkotócsoport 
„Varázsképek Székelyföld” 
címmel rendezett fotókiállí-
tást a megyei könyvtárban.

Mátyás király nyomában
A hadak útján Kolozsvártól Bécsig

Varázsképek Székelyföldrôl 
Bepillantás a székelyek mindennapjaiba

Klasszikus zenei koncertek 
a nyárutón

Tizenkét alkotó tárlata 
a Jankay galériában

Népmûvészeti táborok 
az Iskolacentrumban

Július huszadika és huszonhetedike között adott ott-
hont a Garzon Szálló az idei, IX. Békéscsabai Nemzet-
közi Mûvésztelepnek a Békéstáji Mûvészeti Társaság 
szervezésében. A mûvésztelepen született alkotásokból 
rendezett hagyományos tárlatot a Jankay Gyûjtemény és 
Kortárs Galéria.

Igazi kincsestár volt július végén az Iskolacentrum és 
környéke, ahol egy héten át a felnôtt és ifjúsági nép- 
mûvészeti táborokban ápolhatták a hagyományokat az 
érdeklôdôk. Szinte az egész Kárpát-medence képvisel-
tette magát Békéscsabán.

Augusztus 25., vasárnap 
19.30 Zongoramuzsika a szá-
zadfordulóról, Luis Fernando 
Pérez önálló estje Debussy 
és Albéniz mûveibôl

Augusztus 29., csütörtök 
19.30 Nyáresti kamarazene. 
Közremûködik: Scholz Me-
linda (fuvola), Ludmány Se-

bestyén (gordonka) és Gu-
lyás Márta (zongora)

A hangversenyek helyszí-
ne a zeneiskola Bartók ter-
me (Szabadság tér 4.).

Jegyek 1000 forintos egy-
ségáron kaphatók elôvétel-
ben a Jókai színház jegyiro-
dájában, illetve elôadás elôtt 
a helyszínen.

Augusztus 30., péntek
19.00 A Kassai Állami Fil-
harmonikus Zenekar (ŠFK) 
hangversenye az evangéli-
kus nagytemplomban.
Vezényel: Marián Lejava.
A belépés díjtalan.



A békéscsabai baleset-meg-
elôzési bizottság új jelzéssel 
hívta fel a figyelmet a közle-
kedési szabályok betartására 
a Lencsési úton, ahol táblát 
is elhelyeztek júliusban. A 
városrészben 2010 óta emel-
kedik az olyan balesetek szá-
ma, melyekben kerékpáro-
sok sérültek meg, elsôsor-
ban az elsôbbségadás elmu-
lasztása miatt. A tábla és az 
azt kiegészítô, megrongáló-
dott kerékpár erre hívja fel a 
figyelmet. 

Dr. Ferenczi Attila tanács-
nok ezzel kapcsolatban a 
szabályok betartásának fon-
tosságára hívta fel a figyel-
met, s hangsúlyozta, hogy a 
közlekedôknek tekintettel kell 
lenniük egymásra. Emellett 
biztosította a rendôrkapitány-
ságot arról, hogy a városrészt 
érintô baleset-megelôzési 
programokat lehetôségeik-
hez mérten a továbbiakban is 
támogatják. 

G. E.
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A Linamar Hungary Zrt., mint 
fôpályázó 9 918 408 forint 100%, 
vissza nem térítendô támoga-
tást nyert a TÁMOP-6.1.2-11/1. 
számú „Egészségre nevelô és 
szemléletformáló életmód prog-
ramok – lokális színterek pályá-
zati program keretében, mely 
2012. szeptember 1-jén indult és 
2013. augusztus 31-éig tart.  

A program alapját a mun-
kahelyi egészségterv részét 
képezô helyzetelemzés adta, 
mely a munkatársak egészségi 
állapotának felmérését volt hiva-
tott megcélozni.

A vállalt rendezvénysorozat 
hosszú távú célja többek között 
a munkahelyi közösség egész-
ségfejlesztése, az egészség-
tudatosság erôsítése, a káros 
szokásoktól mentes élet elôse-
gítése és a rendszeres testmoz-
gás népszerûsítése.
A pályázati programban a kö-
vetkezô eredményeket érte el a 
vállalat:
– Elkészült a Linamar Hungary 

Zrt. 3 évre szóló egészségfej-
lesztési terve, mely a dolgozók 
egészségét szem elôtt tartva 
határoz meg beavatkozási 
stratégiát.

– Összesen 80 fô került bevo-
násra, de ezen a létszámon 
felül bármely munkavállaló 
részt vehetett az egészségfej-
lesztéssel kapcsolatos prog-
ramelemekben, melyek a kö-
vetkezôk voltak:
• Egészségügyi állapotfel-

mérés;
• Mentálhigiénés és kríziske-

zelési tanácsadás;
• Stressz- és konfliktuskeze-

lési elôadás;
• Egészségnap 2 alkalom-

mal;
• Egészséghét (3 napos 

sportrendezvény);
• Dohányzás-megelôzést és 

dohányzásról való leszo-
kást támogató klubfoglal-
kozás;

• 3 napos életmódtábor;
• Jógafoglalkozás;
• Fórum munkacsoport;
• Életvezetési csoportfoglal-

kozás;
• Autogén tréning páros 

vezetéssel.
A pályázat zárásaként a bevont 
munkavállalók ismét állapotfel-
mérésen vesznek részt, mely 
által láthatjuk a testi és lelki 
egészségváltozásukat.

SZABAD LÉLEK(ZET)
„Egészségre nevelô és szemléletformáló 
életmód programok – lokális színterek”  

táMOP-6.1.2-11/1-2012-0575
„SZABAD LÉLEK(ZET)”
LINAMAR Hungary Autóipari és Gépgyártó ZRT. 
5900 Orosháza, Csorvási út 27.

 

Roncs 
kerékpár

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

tErEMBérLEt. Egyedülálló 
környezetben, Békéscsaba szívé-
ben várja kedves vendégeit a Kö-
rösök Völgye Látogatóközpont. 
Rendezze nálunk konferenciáit, 
vállalati rendezvényeit, családi, 
baráti eseményeit! Három ter-
münk tökéletes helyszínt nyújt a 
pár órás találkozóktól az egész 
napos ünnepségeken át a több-
hetes kiállításokig.

KEréKPár- és GPS-BérLéS. 
Szuperkényelmes kerékpárok 
várják a kirándulni vágyókat, és ha 
már megvan a bringa, mi adunk 
térképet és kiadványokat is hoz-
zá, amiben akad egy-két jó úti cél. 
Béreljen kézi GPS készülékeink 
közül, melyeket feltöltöttünk helyi 
térképekkel, Geocaching pontok-

kal és próbálja ki 
az aktív túrázás 
egy új formáját!

tErMéSZEtJárÓ. Ha szeretné 
megismerni a Körösök Völgyé-
nek szépségeit, bejárni a Csabai 
Körtúra Tanösvényt, felfedezni a 
Széchenyi liget megújult Lischka 
Lipót tanösvényét, várjuk prog-
ramjainkon szakvezetôvel és 
garantált élményekkel. Túráink 
remek lehetôséget kínálnak csa-
ládi vagy munkahelyi kikapcso-
lódásra, iskolai kirándulásokra, 
baráti kimozdulásokra.

ZÖLDFOGLALKOZáSOK. Rend-
hagyó természetismereti órák, 
környezettudatos bemutatók, 
ökotudatos játékok, egészsé-
ges ételkóstolók és természetes 
kézmûves-foglalkozások várják a 
bejelentkezô csoportokat. Meg-
újult foglalkoztatótermünk 25 fô 
befogadására alkalmas.

KÖLCSÖNÖZHEtô ESZKÖZÖK. 
Ha csak egy jó ötlet és néhány 
plakát vagy eszköz hiányzik egy 
izgalmas „zöld” világnap meg-
rendezéséhez, keressen bennün-
ket és segítünk! A kölcsönözhetô 
„zöld” játékok jól jöhetnek mun-
kahelyi csapatépítô programon, 
rendezvényen, osztályfônöki 
órán egyaránt.

HELyI tErMéK- éS BIOPIAC. 
Minden szombaton 9.00 és 12.00 
közt várjuk kedves vásárlóinkat a 
látogatóközpont udvarán a Helyi 
Termék- és BioPiacon. Minden 
héten friss sajtok, finom mézek, 
helyi termelôk zöldségei, gyü-
mölcsei, friss péksütemények, 
kézmûves csodák, környezetba-
rát megoldások és egész-
séges alternatívák várják 
az érdeklôdôket. Ha 
pedig bevásárolt a 
hétvégi ebédhez, 
nálunk a használt 
sütôolajat is lead-
hatja.

térképekkel, Geocaching pontok-

séges alternatívák várják 
az érdeklôdôket. Ha 

Önkéntes segítôket keresnek
A békéscsabai telefonos lelki 
elsôsegély-szolgálat önkén-
tes segítôket keres telefonos 
segítôi munkára. Olyan  24–
58 év közötti, egészséges, 
érettségizett érdeklôdôket 
várnak, akik szívesen ven-

nének részt a képzésben és 
vállalnának önkéntes telefo-
nos segítô munkát a szerve-
zetnél.

Érdeklôdni a 447-334-es te-
lefonon lehet.

A toborzás helye,
idôpontja:

2013. augusztus 26., hétfô 
17 óra. Helyszín: Békéscsa-
ba, Gyóni Géza u. 11. I/8. Dr. 
Baly Hermina Mentálhigié-
nés Alapítvány

Kövesse híreinket, felhí-
vásainkat és játékainkat a 
világ legnépszerûbb kö-
zösségi oldalán, a Face-
bookon is!



Öt éve találta meg Merkl 
Ottó az elsô harlekinkati-
cát Magyarországon. A faj, 
amelyet biológiai védeke-
zés eszközeként akartak 
bevetni, kiszabadult, és 
azóta akadály nélkül hódít-
ja meg Európát. A délkelet-
ázsiai katica elszaporodása 
azzal jár, hogy drasztikusan 
csökken az ôshonos kati-
cafajok egyedszáma. 

Merkl Ottó, a Természettudo-
mányi Múzeum Bogárgyûjte- 
ményének vezetôje találta meg 
az elsô magyarországi harle-
kinkaticát a szigetszentmiklósi 
Czuczor-szigeten. A faj két év 
alatt elterjedt hazánkban, és 
lehet, hogy a két-, illetve a kata-
linkának becézett, hétpettyes 
fajt is válságos helyzetbe so-
dorja. – Tehetetlenek vagyunk 
a harlekinkatica terjedésével 
szemben, ugyanis ellenállóbb, 
mint a többi faj, parazitái és az 
ellene haszálható vegysze-
rek pedig azokat a fajokat is 
pusztítanák, amelyeket véde-
ni szeretnénk – magyarázta a 
helyzetet Merkl Ottó.

– A harlekinkaticát, amelyet 
15 éve  Amerikából hurcoltak 
be Európába, eredetileg azért 

vásárolták kilóra és telepítet-
ték be üvegházakba, hogy  
védekezzenek a levétetvek 
ellen. Amíg zárt körülmények 
között voltak, ha elfogyott a 
táplálékuk, elpusztultak.  A faj 
azonban kiszabadult és azóta 
megállíthatatlan a terjedése. 
A harlenikkatica gyorsabban 

és többet táplálkozik, mint a 
többi faj. Ha nem talál  levél-
tetvet, elpusztítja a többi kati-
cafaj lárváját, sôt, saját utódait 
is képes felfalni, ugyanis kan-
nibál – mondta a szakember.

– Állati eredetû táplálék hi-
ányában elôszeretettel meg-
rágja a bogyós gyümölcsöket, 

mint például a szôlôt. Pollen-
fogyasztásával és a virágok 
megrágásával csökkentheti 
a termés mennyiségét. Na-
gyobb tömegben szôlô közé 
keveredve a bor ízértékét 
rontja a testében található 
rossz ízû vegyületekkel.

Patay

Közcélú hálózat idegen in-
gatlanon történô elhelyezé-
sére a hatóság vezetékjogot 
engedélyezhet, ha az a köz-
célú hálózat szükséges fej-
lesztése érdekében indokolt 
és az ingatlan használatát lé-
nyegesen nem akadályozza. 
A vezetékjog alapján az ide-
gen ingatlanon föld alatti és 
feletti vezetéket helyezhet el, 
tartószerkezetet és azon el-
helyezett átalakító és kapcso-
lóberendezést építhet, nem 
tartószerkezeten elhelyezett, 
külön jogszabályban meg-
határozott átalakító és kap-
csolóberendezést építhet, a 
közcélú hálózat mentén lévô, 
a biztonsági övezetet sértô 
növényzetet eltávolíthatja. 
Ráadásul egy miniszteri ren-
delet tovább szûkíti a tulajdo-
nos jogait.

– Jelenleg két dolog sújtja 
a magyarokat: a devizahi-
tel és a vezetékjog, talán ez 
utóbbi lesz most már a na-
gyobb veszély – magyarázta 
Horváth Gyula, a Magyar-
országi Fogyasztóvédelmi 
Egyesület elnöke. – Ez a két 

dolog ráadásul még össze 
is függ. Biztos, hogy rossz 
szándék van a háttérben, ez 
teljesen egyértelmû. Gon-
doljuk csak végig, a bankok 
megkaparintják majd az in-
gatlanokat a devizahitelesek 
végrehajtási eljárása után, 
azután pedig a vezetékjogot 
továbbértékesíthetik. Számos 
visszásság is van a vezeték-
jog bejegyzésével kapcso-
latban. Erre már Szabó Máté 
ombudsman is felfigyelt. 
Például, ha én bemegyek 
a földhivatalba, és nem tu-
dom az ingatlannyilvántar-
tási számot, már szóba sem 
állnak velem, nem tudhatok 
meg semmilyen informáci-

ót az ingatlanról, viszont a 
közmûszolgáltatóknak min-
den adatot kiadnak. Furcsa 
dolog az is, hogy én nem ad-
hatok be elektronikus úton 
fellebbezést a vezetékjog be-
jegyzésével kapcsolatban, 
arra azonban számos bizo-
nyíték van, hogy interneten 
intézték a közmûszolgáltatók 
a földhivatali bejegyzéseket.  

Az egyesülethez napi szin-
ten fordulnak a panaszosok.

– Van egy mappám, ami-
ben több mint hatezer olyan 
eset van, ahol segítséget 
kértek tôlünk vezetékjoggal 
kapcsolatosan, és még ezen 
kívül is rengeteg e-mailt és te-
lefonhívást kapunk. Van egy 

úr például, akinek az 1300 
négyzetméteres telkén 600 
négyzetméterre jegyeztek be 
vezetékjogot. Ez majdnem 
az ingatlan fele! Felháborító 
dolgok történnek, úgy vélem, 
hogy a bankrendszer és a 
közmûszolgáltatók össze-
esküvése állhat a háttérben 
– magyarázta az elnök. – Mi 
egyelôre nem tehetünk mást, 
mint hogy felhívjuk a figyel-
met erre a problémára, és tár-
sadalmi fellépést sürgetünk 
az ügyben. A probléma meg-
oldását abban látjuk, hogy a 
földhivatalok eljárását átlát-
hatóvá kell tenni, és meg kell 
szüntetni a visszásságokat.

Baku György

i Bulvár / Közélet

Divatba jött a házassági 
szerzôdés után az élettársi 
szerzôdés. A bejegyzett kap-
csolatnál vagyontól függôen 
érdemes vagyoni szerzôdést 
kötni. Sokan nem tudják, 
hogy milyen következményei 
vagy elônyei lehetnek az ösz-
szeköltözésnek. Lapunk jogi 
szakértôje, Berényi András 
elmondta: a nem bejegyzett 
élettársaknál nem válik kö-
zössé a vagyon, csak akkor 
lesz közös vagyonuk, ha ön-
szántukból akarják, például 
közösen vásárolnak valamit.

 – Sok a tévhit az élettársi 
viszonyokkal kapcsolatban, 
nincs elszámolnivalójuk egy-
más felé, való igaz, hogy a 

szakításkor, ha az egyik fél-
nek nincs hová mennie, nem 
lehet az utcára tenni, ma-
radhat a lakásban, de nem 
kell azon osztozni még tíz 
év után sem. Berényi And-
rás, hozzáfûzte: a bejegye-
zett élettársi kapcsolat már 
jogilag tisztázott helyzetet 
teremt, ott a vagyontárgyak 
tulajdonlása már problémá-
sabb lehet a szétválást kö-
vetôen. Éppen ezért, akik 
tiszta helyzetet szeretnének, 
azoknak érdemes élettársi 
szerzôdést kötni, mielôtt be-
jegyzett élettársi kapcsolat 
formájában összekötik az 
életüket.

NO

Éppen 32 éve halt meg Bíró 
Károlyné, a szövônôbôl lett 
miniszter. Ratkó Anna csak 
egy gyereket hozott a világra, 
ám az általa képviselt népes-
ségpolitika hatalmas válto-
zást hozott. A 2000-es évek 
harmincévesei az úgyneve-
zett Ratkó unokák. Szüleik 
korosztálya rendkívül népes 
volt, és az 1974-1975-ös év 
demográfiai csúcsot hozott. 
A rendszerváltás elôtt az elsô 
gyermekét váró anyuka a 20-
as évei elején járt, mára az 
elsô szülés idôpontja jócs-
kán kitolódott.

– A demográfusok arra 
számítottak, hogy a Ratkó 
unokák tagjai harmincas éve-
ikbe lépve behozzák a „lema-
radást”. Egyelôre azonban 
nincs jele az emelkedésnek 
– mondta Pongrácz Tiborné, 
a KSH Népességtudományi 
Intézetének igazgatóhelyet-
tese. – A magyarok euró-
pai összehasonlításban is 
nagyon gyerekcentrikusak. 
Mégis egyre többen késlel-
tetik a gyerekvállalást, aztán 
végül „kicsúsznak az idôbôl”. 
A fiatalok a tanulásra vagy a 
munkára koncentrálnak.

Elônyös az élettársi 
szerzôdés?

Szeretik, de nem vállalják
Veszélyben a katicabogár!

Jövôre szigorodnak az élettársakra vonatkozó szabá-
lyok, most már érdemes lesz szerzôdést kötni, ami mind-
két felet védheti problémás esetben. A nem bejegyezett 
élettársak különvagyonnal rendelkeznek, náluk a lakha-
tás kérdése okozhat problémás helyzetet.

A magyarok lélekszáma határainkon belül 10 millió alá 
esett. A harmincéves nôk fele, a harmincöt évesek közül 
minden negyedik még nem szült, Magyarország demográ-
fiai mutatói egyre rosszabbak. A KSH adatai szerint a 2000-
es évek eleje óta a párok egyre késôbb szánják rá magukat 
a családalapításra.

A bankok és a közmûszolgáltatók 
összeesküvése?

Egyre gyakoribb mostaná-
ban, hogy az ingatlantulaj-
donosok egy határozatot 
kapnak, amiben tudatják 
velük, ingatlanjukra veze-
tékjogot jegyeztek be. A 
határozatot megelôzô el-
járásról a tulajdonost egy-
általán nem értesítették, 
pedig ez a jog csökkenti az 
ingatlan értékét és korlá-
tozza a tulajdonos jogait.

Van, akinek az 1300 négyzetméteres telkén 600 négyzetméterre jegyeztek be 
vezetékjogot



Aki elmúlt 11 éves, az jól ismeri 
a félszemû Jumurdzsákot.  A 
török aga a legfélelmetesebb 
szereplôje Gárdonyi regényé-
nek, mely Eger 1552-es ostro-
makor játszódik. Jumurdzsák 
most életre kelt és blogot ír.

– Talán hihetetlen, de a 
félszemû dervisbégnek még 
a nagypapája olvasta fel az 
Egri csillagokat gyerekko-
rában – lehet, hogy innen 
tud magyarul –, és mielôtt 
elrabolta volna Vicuskát és 
Gergôt, osztálykiránduláson 
is járt a hevesi fôvárosban – 

olvasható Eger önkormány-
zatának közleményébôl. A 
város egy játékot is hirdetett: 
szüreti hétvégét nyer, aki ki-
találja, ki bújt Jumurdzsák 
bôrébe. – Izgatottan várjuk 
a tippeket, hogy kire gondol-
nak. Annyit segíthetek, hogy 
egy született kisvárosi lúzer, 
mégis egy igazi tréfacsináló 
polihisztor, aki otthonosan 
mozog a zene és az iroda-
lom világában is – mondta el 
lapunknak Zentai László saj-
tóreferens. A Helyi Témának 

még egy pluszinformációt 
sikerült megszerezni a titok-
zatos „törökrôl”, méghozzá, 
hogy a 40-es éveiben jár. Le-
het, hogy Szabó Gyôzôrôl van 
szó, aki 1970-ben született, 
Nyírbátorban, színészként 
bárki bôrébe képes belebúj-
ni, de karaktere miatt elôsze-
retettel osztanak rá rosszfiú 
szerepeket? A Nagy Duett óta 
mindenki tudja, hogy szeret 
és tud is énekelni, ráadásul 
könyvet is írt. Ha tréfacsináló 
polihisztorra gondolunk, el-

sôként Badár Sándorra tip-
pelünk, aki szintén minden 
kritériumnak megfelel, és 
akirôl könnyen elképzelhetô, 
hogy már gyerekként ab-
szurd helyzetekbe kevere-
dett. Jumurdzsák blogjában 
az olvasható, hogy a szerzô 
törött lábbal feküdt otthon, 
mikor nagypapája felolvasta 
neki az Egri csillagokat. „Az 
udvaron hó sehol, a szánkó 
adott, a jég adott, az ötlet 
adott: ha ráállunk a szánkó-
ra mind a ketten és lendítjük 
folyton, a jégen gyorsabban 
fog csúszni, mint a havon. 
A végeredmény adott: nyílt 
törés a combomban.” A 
pechszéria miatt gondolha-
tunk akár Jáksó Lászlóra is, 
de a másik tippünk Kálloy-
Molnár Péter, akire jól illik a 
modern Jumurdzsák minden 
jellemzôje, de szerencsére 
az eredetire nem hasonlít. 

szd

– 2005-ben alakultunk meg. 
Az ötlet onnan jött, hogy né-
hány évvel korábban a férjem-
mel  Salzburgban kávéztunk 
a fôtéren, és XIX. századbeli 
kosztümöket viselô embere-
ket pillantottunk meg magunk 
körül. Elôször azt hittük, hogy 
valamiféle filmforgatásról van 
szó, de aztán kiderült, hogy 
azok az emberek azért öltöz-
tek be, hogy Mozart szellemi 
örökségének adózzanak. 
Aztán késôbb egyszer Mo-
zart zenéjét hallgattam, és 
akkor jutott eszembe, hogy 
Balatonfüreden is létrehoz-
hatnánk egy hasonló csopor-
tot – magyarázta Schindele 
Györgyné, a Balatonfüredi 
Reformkori Hagyományôrzôk 

Társaságának elnöke. – A 
reformkor hagyományait sze-
retnénk felidézni és tovább-
vinni.  Az 1825 és 1848 közötti 
idôszak rendkívül termékeny 
volt. Füreden akkoriban na-
gyon nyüzsgô élet volt, gon-
doljunk csak arra, hogy itt 
volt a Dunántúl elsô magyar 
nyelvû kôszínháza. Az egye-
sületünk hagyományt terem-
tett. Kilenc taggal indultunk, 
és ma már hatvanan vagyunk 
– büszkélkedett az elnök.

– Évente huszonöt-harminc 
fellépésünk van, számos ese-
ményen megjelenünk. Palo-
tást táncolunk vagy éppen 
viselettörténeti bemutatót, 
vagyis egyfajta reformkori 
divatbemutatót tartunk. Na-

gyon szigorú vagyok, ami a 
ruhákat illeti. Csak korabeli 
anyagból, korabeli szabás-
minták alapján készült ru-
hákat szabad viselni, kora-
beli kiegészítôkkel. Wieber 
Mariann jelmeztervezôvel is 
konzultáltunk, sok mindenre 
megtanított minket. Ô készí-
tette az Aranyember és az 
Egy magyar nábob jelmezeit 
is.  Az anyagokat nehéz be-
szerezni, a férfiaknak például 
a megfelelô brokátot Bécsbôl 
hozattuk, de már tisztában 
vagyunk azzal is, itthon hol 
kaphatunk megfelelô szö-
vetet. Van olyan varrónô, aki 
direkt a mi kedvünkért tanul-
ta ki, hogyan kell reformkori 
ruhákat varrni –  magyarázta 
Schindele Györgyné. – Az 
ernyôket direkt nekünk gyárt-
ják, a kis szütyôket magunk 
készítjük és horgolt csipkével 
vagy szalagokkal díszítjük. 

Nem olcsó mulatság egy-egy 
ilyen ruha megvarratása. Egy 
nôi díszmagyar elkészíttetése 
alsó hangon legalább három-
százezer forintba kerül, de in-
kább többe.

Az egyesület tagjai az 
idôsebb korosztályból valók, 
de a hagyományôrzôk által te-
remtett divatot a fiatalok is kö-
vetik, a társaság tagjai pedig 
az iskolásokhoz is gyakran 
ellátogatnak. –  Az esküvôkön 
egyre gyakrabban választa-
nak a fiatalok XIX. századbeli 
ruhákat, divatot teremtettünk, 
sok fiatal követi a példánkat, 
és készíttet díszmagyart a há-
zasságkötésére. Iskolákba is 
ellátogatunk, a gyerekeknek 
rendhagyó történelemórákat 
tartunk, amikbôl kiderül, hogy 
milyen volt az oktatás a XIX. 
században – nyilatkozta la-
punknak az elnök asszony.

Baku György

iiBulvár / Érdekesség

Balatonfüreden a hagyományôrzôk megállították az idôt. A 
reformkor kulturális öröksége elôtt hódoló társaság tagjai 
felidézik a XIX. század Magyarországát. Korabeli ruhákat 
öltenek még akkor is, ha ez bizony igen drága mulatság.

Jumurdzsák él és blogol, 
arról ír, hogyan ismerkedett 
meg az Egri csillagok címû 
regény hôseivel és hogyan 
élte túl a harcokat és ka-
landokat. A félszemû törö-
köt egy népszerû magyar 
mûvész alakítja a világhá-
lón, mi pedig megpróbáltuk 
kitalálni, ki lehet az.

Vissza a reformkorba!

Ki a modern Jumurdzsák?
– Hetente hatszor sporto-

lok, de nincs kifejezetten egy 
sportág, amit ûzök, inkább 
váltogatom ôket. Pilatestôl 
a boxig gyakorlatilag bármi 
jöhet. Küzdök a monotónia 
ellen, szükségem van a vál-
tozatosságra. Ugyanakkor 
azonban a mozgás mellett 
nagyon fontos az is, hogy mi-
lyen táplálékot vesz magához 
az ember. Igaz a mondás: az 
vagy, amit megeszel – ma-
gyarázta Kamarás. –  Van ösz-
szehasonlítási alapom, ezért 
mondhatom: mi, magyarok 
ezen a területen le vagyunk 
maradva. Pedig össze lehetne 
már itthon is rakni megfelelô 
étrendet. Számomra két do-
log a táplálkozás alappillére: 
a testkontroll és az, hogy ha 
fogyókúrázom, akkor a szét-
választó diétát alkalmazom. 

A színmûvésznek szak-
mája gyakorlásához fontos, 
hogy megôrizze fittségét és 
állóképességét.

– Tulajdonképpen a leg-
nehezebb dolog az, hogy az 
ember munka közben talál-
jon olyan helyet, ahol megfe-
lelô táplálékot tud magához 

venni. Tizenöt évig a színházi 
büfékben ettem. Mondanom 
sem kell, ott igazán nehéz 
volt megfelelô ételeket találni. 
A filmforgatásokon külföldön 
már alapfeltétel, hogy az em-
ber egészséges ételekhez is 
hozzájusson, nálunk ez még 
gyerekcipôben jár, de azért 
néhol már tud az ember 
zabkását, gyümölcsöt vagy 
szárnyashúst enni. Jó lenne, 
ha a magyar filmek forgatá-
sakor is alapfeltétel lenne, 
hogy a stáb hozzájuthasson 
az egészséges ételekhez.

Baku

Egy egészséges életmód-kampány arca lett Kamarás Iván. 
A népszerû színész örömmel vállalta a felkérést, hiszen 
maga is folyamatosan azon igyekszik, hogy fitt maradjon. 
Kamarás szerint mindennek az alapja a helyes táplálko-
zás, egy színésznek azonban munka közben nem olyan 
egyszerû hozzájutnia a megfelelô ételekhez.

Kamarás küzd 
a monotónia ellen

Pécsi Tibor, a magyar Kroko-
dil Dundee számos hüllô gaz-
dája. Amióta az eszét tudja, 
vonzódik ezekhez a veszélyes 
állatokhoz.

– Nem tudom megmonda-
ni, honnan ered az életem-
ben a krokodilok iránti vonza-
lom, azt hiszem, egyszerûen 
így születtem. Huszonnégy 
éve tartok ilyen állatokat. Be-
jártam a világot krokodilok 
után kutatva, és mára szép 
gyûjteménnyel rendelke-
zem– magyarázta Pécsi Ti-
bor, aki pontosan tudja: nem 
veszélytelen dolog ezeknek 
az állatoknak a tartása, hi-
szen  történt már vele egy 
súlyos baleset. Amikor mun-
katársunk errôl kérdezte a 
magyar Krokodil Dundee-t, 
szûkszavúan válaszolt. – Egy- 
szer megharapott egy kroko-
dil. Azóta nyilvánvalóan job-
ban figyelek. 

A férfi tíz különbözô krokodil-
fajtát is tart. – Jelenleg több 
krokodilt sajnos nem tudunk 
már befogadni, mert ezeknek 
az állatoknak nagy hely kell, mi 
pedig most már tele vagyunk. 
Fontos, hogy a meglévôket 
jól tartsuk, jól érezzék magu-
kat. Hetente egyszer esznek, 
olyankor halat, csirkét, nyulat  
kapnak. Óriásteknôsöket is 
tartunk, most inkább belôlük 
szeretnénk minél többet be-
szerezni – magyarázta Tibor, 
akinek családja is elfogadta 
különleges vonzalmát.  – Per-
sze, féltett a családom, de 
azt hiszem, ez természetes. 
Az én gyermekem még csak 
kétéves,  még nem tudni, ô 
mennyire vonzódik majd a 
krokodilokhoz – nyilatkozta la-
punknak Tibor, aki a Balatoni 
Nyár címû mûsorban Rátonyi 
Krisztinának is megmutatott 
néhány mini teknôst.

Balatonszárszón tart krokodilokat Pécsi Tibor, a Kro- 
kodilZoo igazgatója. A férfi gyermekkora óta vonzódik a 
hüllôkhöz, és még az sem szegte kedvét, amikor az egyik 
krokodil megtámadta és súlyosan megsebesítette.

A magyar Krokodil Dundee



Szörényi Levente–Bródy János

István, a király
rockopera

Boldizsár Miklós: Ezredforduló címû drámája alapján

Augusztus 20-án 20 órakor Békéscsabán, a Szent István téren
a Zikkurat Színpadi Ügynökség és a Békéscsabai Jókai Színház

koprodukciójában, a Honvéd Táncszínház közremûködésével

Most, 135 év után, büszkén 
jelenthetjük az egykori szín-
házépítôk, kapunyitók mai 
utódainak, a mai békéscsa-
bai polgároknak, hogy az ô 
színházuk, a mi színházunk 
mára olyan színház lett, ahol 
már nyáron sem zárulnak be 
a kapuk, ahol mindig történik 
valami. A MI SZÍNHÁZUNK 
nyitott színház! Ezért idén 
egész nyáron dolgoztunk, 
és munkánk eredményeinek 
híre nyilván el is jutott Önök-
höz, mégis engedtessék 
meg, hogy itt, a város lap-
jának mellékletében beszá-
moljunk a város színházának 
idén nyári munkájáról.

Alig zártuk be a kôszínházi 
szezont, kezdôdött a Csabai 
Sörfesztivál és Csülökpará-
dé, ahol idén nyáron kiemelt 
hangsúlyt kapott a színház: 
10 elôadással voltunk jelen, 
hogy azoknak is megmu-
tassuk magunkat, akik még 
nem jönnek be a színházba, 
de egy részük ezután bizto-
san bérletet vált majd.

A hagyományos Városhá-
zi Esték, Csabai Nyár néven 
egész nyaras fesztivállá ala-
kult, be kívántuk bizonyítani, 
hogy jó Békéscsabán élni, 
és vendégként is érdemes 
Békéscsabára jönni, hiszen 
ez a kultúra városa, itt min-
dennap történik valami. West 
Side Story, Ágnes-koncert, 
Adáshiba, Cseh Tamás-est 
– hogy csak a legnagyobba-
kat említsük, s végül a nagy 
álom: István, a király Békés-
csaba megújult fôterén, a 
Szent István téren. A város 
vezetése és a színház közös 
akciója, hogy több mint tíz-
ezer embernek tegyük méltó 

ünneppé államalapító Szent 
István királyunk ünnepét.

De nemcsak itthon vol-
tunk jelen idén nyáron, a 
szomszédvár színházában, 
Gyulán mesedarabokkal ven-
dégszerepeltünk. Szarvason 

is egész nyáron folyt a mun-
ka, színészeink több mint 
harmincezer nézôt szolgál-
tak ki a Szarvasi Vízi Színház-

ban. A soproni Volt Fesztivál 
a Sinatra – A HANG címû 
elôadásunkkal nyílt meg, 
idén nyáron is kivonultunk 
Erdélybe, a Tusnádfürdôn 
megrendezett Bálványosi 
Szabadegyetemre. Közben 
folyamatosan jelen voltunk a 
tévékben, rádiókban, az in-
ternetes és nyomtatott újsá-
gokban, hirdetve városunk, 
megyénk értékeit.

Nemcsak azt tudjuk, mit 
tettünk idén nyáron, azt is 
tudjuk, hogy a következô 
évad sem a pihenésrôl fog 
szólni. Tartani szeretnénk a 
már megszokott színvonalú 
programokat, de igyekszünk 
a stúdiószínházunkat is job-
ban bevezetni a nézôink 
felé, ezért a bérletsorozat-
ba betettünk egy két mûbôl 
választható lehetôséget. 
Azt szeretnénk, ha minden 
bérletesünk meglátogatná 
az Ibsen Stúdiószínházat, s 
rivaldafény után megismer-
kedne a színházi érintés test-
közelibb megélésével is.

A csabai nézôk kiszolgá-
lása mellett folyamatosan ott 
akarunk lenni az országos 
vérkeringésben is: a Csörte 
címû elôadásunk meghívást 

kapott a Nemzeti Színház-
ba, a Monte Cristo grófja és 
a Sinatra mûsoron marad a 
budapesti RaM Colosseum-
ban, a Lear királyt játsszuk a 
Thália Színházban és felve-
szi a köztévé is.

Ôszre finisébe érkezik 
a bérletházak kialakítása. 
Kedves visszajáró és leendô 
nézôink, ha nem akarnak 
lemaradni a csodákról, sies-
senek és váltsák meg bérle-
teiket! Addig is találkozzunk 
augusztus 20-án, az István, 
a király giga-elôadáson, majd 
szeptember 6-án az évadnyitó 
gálaesten a megújult fôtéren!

A társulatomnak és a kö-
zönségnek egymás munkáját 
megtermékenyítô, jó színházi 
szezont kívánok!

Fekete Péter
igazgató

A CSABAI MÉRLEG SZÍNHÁZI MELLÉKLETE

Az idei nyár
és a jövô évad

2013/2014

A város színháza 
a város lapjában

Ezért dolgoztunk egész nyáron
135 évvel a színháznyitás után nyitott színház

A csabaiak közel 140 évvel ezelôtt összefogtak, hogy 
az addigi ideiglenes megoldások után – az ország-
ban az elsôk között – állandó színházépületet épít-
senek maguknak. A következô 2013-2014-es színhá-
zi évadban ünnepeljük, hogy 135 éve, 1879. március 
8-án megnyitotta kapuit az akkor „Vigardának” vagy 
Vigadónak nevezett mai színház.

Csomós Lajos is énekelt Ágnessel

Fekete Péter

Jelenet a veszprémi Adáshibából

 István PrESItS tAMáS
 Sarolta éDEr ENIKô
 Gizella FEKEtE ZSUZSANNA 
 Asztrik KAtKÓ FErENC
 Vecelin GULyáS AttILA
 Pázmány, Hont német lovagok D. tÓtH SáNDOr, VALACH GáBOr
 Koppány SZOMOr GyÖrGy
 Réka HErCZEG FLÓrA
 Laborc VArGA LAJOS
 Torda GErNEr CSABA
 Táltosasszony FEJES SZANDrA
 Boglárka, Picur, Enikô, Koppány asszonyai: MOLNár SZILVIA,
  PAPP ANCSA, tÖrEKI ANDrEA
 Sur, Solt, Bese KrIStÓF IStVáN,
  MEZô ZOLtáN, MEZô MárIÓ
 Krónikás KrIStÓF IStVáN
 Regôsök APPELSHOFFEr JáNOS, PAPP IStVáN

Közremûködik: A HONVéD táNCSZÍNHáZ

 Ügyelô: tUráNyI ZSUZSA Díszlet-kellék: tÓtH KáZMér
 Mûvészeti fômunkatárs: VINCZE ZSUZSA Jelmez: KOVáCS yVEttE ALIDA

Rendezôasszisztensek: 
réMI tÜNDE, APPELSHOFFEr JáNOS, tOMPA AttILA

Rendezô-koreográfus: 

ZSUráFSZKy ZOLtáN
Kossuth-díjas

Producer:
rOStA MárIA



Színházunk mindig is fontosnak tartotta a határon túli magyar 
színházakkal való együttmûködést. Ennek eddigi jó példái 
voltak többek között a nagyváradi magyar színházzal közös 
Tartuffe elôadás, A kôszívû ember fiai március 15-ei aradi dísz-
elôadása, a gyakori nagyszalontai vendégjátékok, legutóbb a 
Hyppolit, a lakáj, a vajdasági Csörte-turné, most nyáron pedig 
az Újvidéki Színházzal közös West Side Story elôadás, ame-
lyet a békéscsabai közönség is láthatott.

Szintén a nyáron az Aradi Kamaraszínházzal közösen is 
készítettünk egy elôadást, és már be is mutattuk a rangos 
szegedi Thealter Fesztiválon. A Tündéri címû minimál-szürre-
ál musical egyik fôszerepét Tege Antal játssza, akitôl megtud-
tuk, hogy szeptemberben Gyergyószentmiklóson, október-
ben Székelyudvarhelyen, novemberben Aradon mutatják be, 
de hamarosan a békéscsabai közönség is láthatja.

A Jókai színházat különösen 
foglalkoztatja az új irodalmi 
mûvek születése. 2010 óta ad 
otthont a lassan két évtizedes 
múltra visszatekintô Magyar 
Drámaíró Versenynek is, me-
lyet a Körös Irodalmi Társa-
sággal összefogva szervez 
meg. Az alkotók (három ran-
gos szerzô) egyetlen éjszaka 
alatt, péntek este 20 órától 
szombat reggelig írják meg 
a drámát. Ezek után három 
színészcsapat egy-egy meg-
hívott rendezô vezényletével 
áll neki elôadást kovácsolni a 
megszületett munkákból. Va-
sárnap este az elôadásokat a 
színház mûsorára tûzi. A ren-
dezvény minden évben hatal-
mas közönségsikert arat. Idén 
a zsûri is, a közönség is Háy 
János darabját, az Ázsiavíziós 
dalfesztivált ítélte legjobbnak. 

Elôször 2012-ben rendez-
te meg a színház a 24 órás 
Versfolyamot, a költészet 
napja alkalmából. 2013-ra 
ez a versünnep nemzetközi-
vé érett: gyönyörû pillanata 
volt az eseménynek, amikor 
Chris Rolls angol rendezô 
és Kara Tünde Jászai-díjas 
színmûvész Shakespeare-
szonetteket szavalt. 

Hasonlóképpen a magyar 
verset és szépprózát hivatott 
népszerûsíteni, megszeret-
tetni a Vers a víz fölött címû 
programsorozatot a Szarvasi 
Vízi Színház színpadán, mely 
két év alatt hetven este több 
mint 10 000 nézôhöz juttatta 
el versszeretetünket. 

A szintén a színház ke-
retein belül mûködô Bárka 
szerkesztôsége igazi szel-
lemi mûhelyként, irodalmi 

estek és más közösségi al-
kalmak szervezésével gaz-
dagítja és serkenti a helyi 
kulturális életet. A Bárka 
címû folyóirat kéthavonta 
jelenik meg; internetes ma-
gazinja, a Bárkaonline, na-
ponta több értékes kulturális 
anyaggal frissül.

A Könyvolvasó sarok tel-
jesen új kezdeményezés: a 
színház elôtt, a Békés Megyei 
Könyvtárral közösen kihelye-
zett szabadpolc, melyrôl bárki 
leemelhet egy számára érde-
kes könyvet, és ráteheti cse-
rébe azt, amelyet maga ajánl 
fel. Ez a könyvkunyhó jelzés 
is az éjszaka arra járó város-
lakó vagy turista felé: ebben a 
városban bizalom van, nincs 
szükség arra, hogy rácsokkal 
vegyük körbe magunkat vagy 
kultúránkat. 

Túl van a hetvenedik elôa-
dáson a Monte Cristo grófja, 
mellyel fesztivál különdíjjal 
érkeztünk haza az ukrajnai 

Herszonból, Kelet-Európa leg-
nagyobb színházi fesztivál-
járól! 

A Jókai színház 135 éves 
történetében talán nem is 
fordult még elô, hogy egy 
elôadást 50–60-nál többször 
játszott volna a társulat, de 
annyit is csak a múlt század 
hetvenes-nyolcvanas évei-
ben. A Monte Cristo grófja 
ôsztôl ismét folyamatosan 
látható a fôvárosban, a RaM 
Colosseumban, de Békés-
csabán is lesz belôle újabb 
elôadás, úgyhogy hetven 
fölött biztosan rekordot dönt 
majd.

Vidnyánszky Attila, a Nemzeti 
Színház új igazgatója beje-
lentette, a legkiválóbb vidé-
ki elôadásokat meghívja a 
Nemzetibe. Nagy megtisztel-
tetés, hogy a Jókai színház 
kortárs mûve, Brestyánszki 
B. R. Csörte címû darabja 

is meghívást kapott. Nagy 
a kihívás, komoly a megmé-
rettetés. Ha a budapesti kö-
zönség is olyan jól fogadja 
az elôadást, mint a csabai, 
akkor jó eséllyel, folyamato-
san látható lesz a Nemzeti 
Színház mûsorán.

Mára Békéscsabán köztudott, 
hogy a hónap elsô hétfô esté-
jén az Ibsen Stúdiószínházban 
rendhagyó egyetemi elôadás 
vár mindenkit. Az elôadás- 
sorozat célja felhívni a színhá-
zat, a mûvészetet szeretô bé-
késcsabaiak figyelmét azokra 

az értékekre, amelyek képe-
sek kiszakítani az embereket 
a szürke hétköznapokból, ka-
tarzist kiváltva felszabadítani 
ôket a mindennapok szoron-
gásai alól – fogalmazott Ko-
vács Edit színész, esztéta, a 
sorozat ötletgazdája.
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Irodalom a Jókai színházban

Monte Cristo túl van 
a hetvenen

Hétre várjuk 
a Nemzetibe!

Folytatódik a Mindentudás 
Színházi Egyeteme

A kiskakas gyémánt félkrajcárjaFrank Sinatra – A HANG

Lear király

KÖZKÍVÁNATRA
Közkívánatra, az Önök kéréseire a 2013/2014-es évadban 
is tovább játsszuk a következô elôadásokat: Monte Cristo 
grófja, Lear király, Frank Sinatra – A Hang, Hippolyt, a lakáj, 
Csörte, Kapj el, Sóska sültkrumpli, A kolozsvári bíró, A kis-

kakas gyémánt félkrajcárja. Ezen kívül a nyári sikerre való 
tekintettel ôsztôl folytatjuk a Színházi Óhajtó sorozatot, 
az elsô mindjárt szeptember 6-án lesz az évadnyitó gála 
keretében, a Szent István téren.

Határtalan 
együttmûködés

Impresszum: A Csabai Mér-
leg színházi melléklete a Bé-
késcsabai Jókai Színház szer-
kesztésében – Lapszerkesztô: 
Józsa Mihály, telefon: 06 (20) 
390-5566 – Szerkesztôség: 
5600 Békéscsaba, Andrássy  
út 1–3. – Munkatársak: Zalán 
Tibor, Sz. Kovács Viktória, Far-
kas Wellmann Éva, Tege Antal 
– Fotó: Incze László, Csicsely 
Zoltán, Nyári Attila, Ignácz 
Bence, A-TEAM Reklámügy-
nökség, Jókai tv – tördelés: 
Korim Ferenc / A-TEAM

Városházi Esték 
programjának támogatója:

A
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AMErIKAI KLASSZIKUS 
tennessee Williams

ÜVEGFIGURÁK
rendezô: Seregi Zoltán

Fôszerepben: Kovács Edit

Üvegbôl készült kis állatfigurák ragyognak a fényben, egy 
széttört szivárvány apró darabjai ôk. Laura életét a velük való 
foglalatosság tölti be. Anyja legnagyobb gondja, hogy mi lesz 
Laurával és mi lesz Tommal, aki költôi álmainak megvalósí-
tása helyett egy cipôraktár mélyén nyûvi napjait. A remekmû 
lírai megszólalás egy valójában nagyon is költôietlen korról.

OPErEttKEDVELôKNEK
Kálmán Imre–Julius Branner–Alfred Grünwald:

MONTMARTRE-I 
IBOLyA

operett
Fordította: Szenes Andor és Szenes Iván

rendezô: Merô Béla

Florimond, Raoul és Henry, a bohém mûvészek montmartre-i 
padlásszobájukban a világhírnévrôl álmodoznak. Ám ese-
tükben csupán tehetségesen reménytelen kísérlet éhen nem 
halni. Ninon, az énekesnô is elhagyja Raoult, akibe titkon 
szerelmes Violetta, akire viszont egy leánykereskedô vetett 
szemet. A bohémek elhatározzák, hogy megmentik...

NEMZEtI DráMA
Sütô András

ADVENT A HARGITÁN
rendezô: rubold Ödön

Fôbb szerepekben Kara tünde és Szélyes Imre

Sütô András méltán népszerû drámái közül is kiemelke-
dik az Advent a Hargitán címû, balladai sûrûségû színjáték. 
Megrendítô zengésû, költôi nyelven szólal meg a mûben – idé-
zet Sütô Andrástól – „Erdély nagy romlásának valóságos gyá-
sza, az önfeladás, a világgá menekülés közösségi tragédiája”.

OLASZ KOMéDIA
Carlo Goldoni

CHIOGGIAI 
CSETEPATÉ
Öt színésznô jutalomjátéka

A színdarab két szemközti ház teraszán játszódik. Amíg a 
férfiak a tengeren halásznak, addig az asszonyok pletykál-
kodnak és kellemetlenkednek egymással. Mindenki szeret 
valakit, de nem mindenki azt szereti, aki ôt szeretné szeretni. 
A történet végül kibogozhatatlannak tûnô gubanccá formát-
lanodik. Ekkor azonban…

ZENéS MODErN-KLASSZIKUS
Bertolt Brecht–Kurt Weill

KOLDUSOPERA
rendezô: Katkó Ferenc

A rosszhírû londoni Soho legmélyén Bicska Maxi, a sármos rab-
lógyilkos titokban feleségül veszi Jonathan Jeremiah Peachum, 
a koldushálózatot mûködtetô üzletember egyetlen leányát. Az 
elôadás Katkó Ferenc színmûvész vizsgarendezése a kijevi 
színmûvészeti egyetem végzôs rendezô-szakos hallgatójaként.

tANtErVI KLASSZIKUS
Arany János – Zalán tibor

TOLDI 
zenés mesejáték

Címszerepben: Katkó Ferenc

A feldolgozás megkísérli végigkísérni Toldi Miklós férfivá vá-
lását, emberi értékeinek megôrzéséért folytatott küzdelmeit. 
Nagyra törô s önmagát emésztô lélek ô, meleg és mélyen 
érzô szív az övé; az anyját szeretô gyermek, az ereje tudatá-
ra ébredt ifjú, a minden erejével nemzete becsületéért küzdô 
férfiú.

ôSBEMUtAtÓ
Bartus Gyula

LOVAK
musical-táncjáték

A történet fordított világban játszódik, ahol a lovak beszél-
nek, énekelnek, és – tele érzelemmel, szenvedéllyel, küz-
delemmel, kudarccal és sikerélménnyel – átélik mindazt a 
szépet és keservet, amit az ember az ô számukra kijelöl. Az 
elôadásban emberek is szerepelnek, de ôk nem szólalnak 
meg. Csak a lovaknak van arcuk, jellemük és sorsuk.

ôSBEMUtAtÓ
Kulcsár Lajos

ZSERBÓTANGÓ
Szereplôk: Fodor Zsóka, Medgyesi Mária, Nagy Erika

Két idôsödô, nyugdíjas színésznô átmenetileg közös albér-
letbe kényszerül. Együttlétük humoros helyzetek, nosztal-
gikus visszaemlékezések és tragikomikus sorsfordulatok 
forgataga. A magánéletükben is folyton szerepet játszó 
színésznôk hirtelen egy újabb szereplôvel kerülnek szembe, 
akit úgy hívnak: halál…

A LEGKISEBBEKNEK
Weöres Sándor

BÓBITA
mese-táncjáték

A mese Tündér-álomországban, avagy Álom-tündérország-
ban játszódik. Felcsendülnek Weöres Sándor megzenésített 
gyermekversei, miközben a kicsinyek megismerkednek a 
zene, a tánc, a színház világával. Az elôadásban az Ádámok 
és Évák Ünnepéhez hasonló általános iskolás programban 
részt vevô gyerekek is szerepelhetnek.

MESE
Ulrich Hub

NyOLCKOR NOÉ 
BÁRKÁJÁN

Messze-messze, valahol a sarkvidéken három pingvin él-
degél – olykor veszekednek, verekednek. Egyszer csak 
érkezik egy galamb, aki közli velük, hogy hamarosan hatal-
mas özönvíz lesz, ezért két jegyet hozott nekik Noé bárká-
jára, amely nyolckor indul. Igen ám, de a pingvinek hárman 
vannak…

Bérletek
és bérletárak

Tájékoztatjuk kedves közönségünket, hogy bérletük 
idôpontjának módosítására legkésôbb az elôadást 
megelôzô napon 17 óráig nyílik lehetôségük. Az elôre 
lefoglalt jegyeket pedig 30 perccel az elôadás megkez-
dése elôtt szíveskedjenek átvenni.

Köszönjük!

BÉRLETEK VÁLTHATÓK:
a színház szervezôirodájában hétfôtôl péntekig 8.30 és 
16.30 óra között.
telefon: 66/519-550
E-mail: szervezoiroda@jokaiszinhaz.hu
további információ: www.jokaiszinhaz.hu

FELNÔTTBÉRLET
1. Julius Brammer – Alfred 

Grünwald – Kálmán Imre: 
A Montmartre-i ibolya

2. Sütô András: Advent a 
Hargitán vagy Tennessee 
Williams: Üvegfigurák

3. Carlo Goldoni:
Chioggiai csetepaté

4. Porondszínházi produkció

BérLEtárAK:
Felnôttbérlet:
I. rendû: 10 000 Ft
II. rendû: 8 500 Ft
III. rendû: 6 200 Ft

Bemutató bérlet:
I. rendû: 15 000 Ft
II. rendû: 12 700 Ft
III. rendû: 10 400 Ft

Díszbemutató bérlet:
(elôadás után fogadás, talál-
kozás a szereplôkkel)
I. rendû: 20 000 Ft
II. rendû: 17 000 Ft
III. rendû: 12 000 Ft

Pedagógusbérlet:
I. rendû: 6 000 Ft
II. rendû: 5 000 Ft
III. rendû: 4 000 Ft

NYUGDÍJASBÉRLET:
(Nyugdíjasbérlet a pénteki 
és szombati elôadásokra 

nem váltható)

I. rendû: 5 500 Ft
II. rendû: 4 500 Ft
III. rendû: 3 500 Ft

IFJÚSÁGI BÉRLET:
középiskolásoknak

1. Bertolt Brecht:
Koldusopera

2. Carlo Goldoni:
Chioggiai csetepaté

3. Julius Brammer–Alfred 
Grünwald–Kálmán Imre: 
Montmartre-i ibolya

4. Bartus Gyula: Lovak
5. Porondszínház

BérLEtárAK:
I. rendû: 6 500 Ft
II. rendû: 5 400 Ft
III. rendû: 4 200 Ft

Ifjúsági kedvezmény:
1. Ádámok és Évák póló: aki 
a 2013-as (fekete) Ádámok és 
Évák Ünnepe feliratú pólóban 
jön jegyet venni, az 50%-os 
kedvezménnyel hozhatja el az 
egyik szülôjét a színházba.

2. Ha az Ádámok és Évák 
Ünnepe feliratú póló tulajdo-
nosának az egész osztálya 
megveszi a bérletet, akkor 
50%-os kedvezménnyel kap-
ják meg.  A póló tulajdono-
sának pólóban kell eljönnie 
megvenni a bérleteket.

DIÁKBÉRLET 

általános iskolai 5–6. osztá-
lyos diákoknak
1. Bartus Gyula: Lovak
2. Arany János–Zalán Tibor: 

Toldi
3. Ulrich Hub: Nyolckor Noé 

bárkáján 

általános iskolai 7–8. osztá-
lyos diákoknak
1. Carlo Goldoni:

Chioggiai csetepaté
2. Bartus Gyula: Lovak
3. Porondszínház

BérLEtárAK:
I. rendû: 4 200 Ft
II. rendû: 3 700 Ft
III. rendû: 2 900 Ft

MESEBÉRLET
óvodásoknak,

általános iskolai 1–4.
osztályos diákoknak

1. Ulrich Hub:
Nyolckor Noé bárkáján

2. Arany János–Zalán Tibor: 
Toldi

3. Weöres Sándor: Bóbita

BérLEtár:
egységesen: 3300 Ft

BÉRLETEN
KÍVÜL:

Kulcsár Lajos:
Zserbótangó 

A Békéscsabai Jókai Színház 
az elmúlt évadok során olyan 
találkozási pont volt, s a jö-
vôben is az kíván lenni, ahol 
városunk, a megye, valamint 
a szakmai élet prominens 
személyei egy tartalmas ki-
kapcsolódás, egy felemelô, 
ünnepi élmény után gondo-
latokat cserélhetnek egymás-
sal. Azt szeretnénk, ha min-

denki ott lenne, „aki számít”, 
akinek számít a mûvészetünk. 
Megtisztelô lenne, ha Ön is 
csatlakozna ehhez a körhöz 
színházunk díszbemutatóját 
követôen a fogadáson, amely 
teret nyújt a találkozáshoz 
egymással, valamint a szín-
ház mûvészeivel. További 
információkért forduljon jegy-
irodánkhoz!

Színházunk szeptember 10-
én a Thália Színházban, a Vi-
déki Színházak Fesztiválján 
szerepel a Lear király elô-
adással. Elôtte, szeptember 
5-én itthon is megnézhetik 
Shakespeare remekmûvét. 
Sôt! Új bérleteseinket belé-
pôdíj nélkül hívjuk meg erre 
az estére.

Most váltson bérletet!
Meghívjuk a Lear királyra!



Babócsai réka 
színmûvész

Czitor Attila 
színmûvész

Bartus Gyula 
színmûvész, Jászai-díjas, 

Gálfy gyûrû-díjas

Dobó Kata 
színmûvész

Balogh Anna 
színmûvész

Csomós Lajos 
színmûvész, 

Gálfy gyûrû-díjas

Chris rolls 
rendezô

Egyed Zoltán 
díszlet- és jelmeztervezô

Gulyás Levente 
zenei vezetô

Kara tünde 
színmûvész, Jászai-díjas, 

Gálfy gyûrû-díjas

Howard Lloyd 
díszlet- és jelmeztervezô, 

Lord Williams-díjas

Kerekes Judit 
koreográfus

Hodu József 
színmûvész

Katkó Ferenc 
színmûvész

Jancsik Ferenc 
színmûvész

Kisfaludy Zsófia 
MMTI. szh.

Merô Béla 
rendezô, 

Fehér Rózsa-díjas

Nagy róbert 
színmûvész

Mira János 
díszlettervezô, 

Jászai-díjas

Presits tamás 
színmûvész

Mészáros Mihály 
színmûvész

Papp Janó 
jelmeztervezô

Nagy Erika 
színmûvész

rátkai Erzsébet 
jelmeztervezô, 

Ferenczy Noémi-díjas

Eperjes Károly 
rendezô 

Kossuth-díjas

Gerner Csaba 
színmûvész

Fekete Péter 
rendezô, igazgató

Gubik Petra 
színmûvész

Fehér tímea 
színmûvész

Greifenstein János 
rendezô

Fodor Zsóka 
színmûvész

Gulyás Attila 
színmûvész, 

Junior Príma-díjas

Kiss Jenô 
színmûvész, 
Jászai-díjas

Kovács Frigyes 
színmûvész, 
Jászai-díjas

Komáromi Anett 
színmûvész, 

Gálfy gyûrû-díjas

Liszi Melinda 
színmûvész

Koleszár Bazil Péter 
rendezô

Lapis Erika 
színmûvész

Kovács Edit 
színmûvész, Domján Edit-
díjas, Gálfy gyûrû-díjas

Medgyesi Mária 
színmûvész, 
Jászai-díjas

reviczky Gábor 
színmûvész, 

Kossuth-díjas

Steinkohl Erika 
színmûvész

Sean Crowley 
díszlet- és jelmeztervezô

Szélyes Imre 
színmûvész, 
Jászai-díjas

rubold Ödön 
színmûvész, 
Jászai-díjas

Szabó Lajos 
színmûvész

Seregi Zoltán 
rendezô, 

igazgatóhelyettes

Szomor György 
színmûvész, 

Gálfy gyûrû-díjas

Szôke Pál 
színmûvész

Vastag tamástege Antal 
színmûvész

Vesztergombi Anikó 
jelmeztervezô

tarsoly Krisztina 
színmûvész

Vasvári Csaba 
színmûvész

Vadász Gábor 
színmûvész

Zalán tibor 
dramaturg, 

József Attila-díjas

A Jókai színházban alkotó mûvészek a 2013/2014-es évadban
4 A Csabai Mérleg színházi melléklete



Nagyon várják már a Linda-
rajongók, hogy újra sikít-
son az egykori rendôrlány. 
Ha minden jól megy, ta-
vaszra elkészülhet a játék-
film, igaz, David Hasselhoff 
nélkül.

– Ha egy sima kis pesti 
sztorit csinálunk, bevált kli-
sékkel, szexi fiatal model-
lekkel, akkor már dobozban 
lenne a film. Viszont mi  tisz-
teljük annyira a nézôket és 
az életmûvet, hogy vagy na-
gyot durranva tér vissza Lin-
da, vagy sehogy – jelentette 
ki a Helyi Témának Martin 
Csaba forgatókönyvíró. 

– Lassan két éve érlelôdik 
a gondolat, hogy új sztoriban 
térjenek vissza a régi szerep-
lôk, természetesen a fôhôs 
Görbe Nóra is. Most egy bô 
kétórás játékfilmet tervezünk, 
de utána akár sorozat vagy 
mozifilm is szóba jöhet – me-
sélte Martin Csaba. Az elmúlt 
idôkben sok ötlet összegyûlt, 
de a költségvetéssel még 
gondok vannak. Az összegrôl 
azonban nem akart részlete-
ket elárulni.

– Egyelôre azért küzdünk, 
hogy a film úgy valósulhas-
son meg, ahogy Nórával el-
képzeltük. Nagyon radikális 
változásokkal már zöld lám-
pát kaptunk volna, de mi nem 
az egyszerûbb megoldásra 
törekszünk. Több külföldi 
helyszínnel, akciójelenetek-
kel és rengeteg szereplôvel 
számolunk, de nem kerülne 
többe a film, mint egy átlagos 
romantikus komédia. Próbá-
lunk helyszíneket, kellékeket 

barterbe elhozni, hogy minél 
alacsonyabban tartsuk a 
költségvetést. Hosszú távra 
tervezünk – sorolta a forga-
tókönyvíró.

Martin Csaba  internetes 
naplójában tette közzé a 
hírt, hogy David Hasselhoff 
is szerepet kapna a végsô 
nagyjelenetben. Idôközben 

azonban meggondolta ma-
gát a Baywatch sztárja.

– Az ügynöksége elkérte 
a film bemutatkozó anyagát, 
de amikor kiderült, hogy a 
munkához még nincs meg 
a pénz, David „passzolta a 
projektet” – idézte az ame-
rikai színész szavait Martin 
Csaba.

Görbe Nóra viszont nem 
passzolná, sôt, örömmel 
vállalná a munkát. A színész-
nô lapunknak elárulta: nem 
bánja, hogy még mindig 
Lindával azonosítják és szí-
vesen visszajönne a fiatalok 
közé a szolgálatba a „kor-
kedvezményes nyugdíjból”. 
Egy tapasztalt, öreg  zsaru 
és  a régi-új címszereplô ma 
is vállalna komoly akciójele-
neteket, bár hozzátette: azt 
szeretné, ha a nézôk velük 
és nem rajtuk nevetnének. 

– Martin Csabával egy 
reklámfilm forgatásán talál-
koztam elôször – idézte fel 
Görbe Nóra. – Amikor ren-
dezôként látta, hogy még 
mindig fel tudom emelni a 
lábamat, végig azon gondol-
kodott, miért nem jutott még 
eszébe senkinek a Linda 
folytatása. Tavaly év végén 
egy retró rövidfilmet készí-
tettünk, ami az internetre is 
felkerült. Ebben a robogó 
a régi, csak a körülmények 
mások. A magánbefektetô 
visszalépett, most nekünk 
kell összeszednünk a pénzt 
a produkcióhoz – magyaráz-
ta Görbe Nóra, aki abban 
bízik, hogy talán a Nemzeti 
Filmalap támogatását meg-
szerezhetik.

– Régóta ismerem Alföldi Ró-
bertet, de ez az elsô alkalom, 
hogy színházban együtt dol-
gozunk. Akkor találkoztunk 
elôször, amikor még reggeli 
mûsort vezetett. Nagyon ér-
dekes a közös munka – nyilat-
kozta lapunknak Nagy Feró. 

– Az embernek van egy 
sztereotip képe az István a 
királyról. Amit ehhez képest 
Alföldi mutatni fog, az egé-
szen megdöbbentô lesz. 
Én egyébként fegyelmezett 
mûvész vagyok, teszem, amit 
a rendezô mond. Azt gondo-
lom, kiváló dolog, hogy Robi 
nem a régi, klasszikus, hero-
ikus módon akarja bemutatni 
ezt a darabot, hanem egé-
szen máshonnan közelít. Al-
földi Róbert személye garan-

tálja, hogy élénk érdeklôdés 
mutatkozik majd a rendezés 
iránt.

– Biztos vagyok benne, 
hogy vitákat fog kiváltani ez 
az elôadás, de nagyon fon-
tos, hogy a mai fiatalokkal is 
megszerettetheti ezt a dara-
bot. Nem arról szól, hogy mi 
volt, hanem arról, mi van ve-
lünk már kétezer éve – mond-
ta a rocker.

Feró helyett egyébként 
éppen Alföldi ül majd be az 
X-Faktor mentori székébe. 
– Én már tettem neki néhány 
megjegyzést, mondtam, 
hogy hallottam, te vagy az 
X-Faktorban az új megmon- 
dóember. Én mindig egyéni-
ségeket kerestem, szerintem 
ô is így fog tenni. Biztos va-
gyok benne, hogy Robi sze-
mélye okoz majd némi meg-
osztottságot az X-Faktorban 
is és az István a királyban 
is. Végre nem én leszek a 
megmondóember, hanem 
széttehetem a kezem, és azt 
mondhatom: mindenrôl Robi 
tehet. Persze ez csak tréfa, 
ha most ezt ô is hallaná, biz-
tosan nagyot nevetne.

iii Bulvár / Érdekesség

Kautzky Armand, Magyaror-
szág egyik legsármosabb 
színésze új szerepben bizo-
nyít: ô a Balatoni Nyár egyik 
mûsorvezetôje. – Tulajdon-
képpen a nagy meleg az 
egyetlen dolog, ami negatív, 
egyébként pompásan érzem 
magam. Elôször izgultam, 
de alig negyedóra alatt meg-
nyugodtam, és úgy éreztem, 
mintha már legalább öt éve 
csinálnám ezt a dolgot – 
magyarázta a színmûvész. 
– Balatongyörökön töltjük 
a nyarat a gyerekekkel, így 
könnyen átérek reggel a 
mûsor kezdésére. Itt pihenek 
nyáron, strandolok. Néha 
azért akad egy-egy sza-
badtéri színházi fellépésem, 
akkor beülök a kocsiba, és 
elmegyek játszani.

A színésznek szüksége 
is van a feltöltôdésre. – So-
kat kell most pihennem, 
mert rengeteg dolgom lesz 
ôsztôl. A Katyi címû színhá-
zi elôadásban és A kaktusz 
virágában is játszom majd, 
illetve az Újszínházban is 
lesz egy vígjáték-bemuta-
tóm. Emellett folyamatosan 
eleget teszek szinkronfelké-
réseknek is – magyarázta 

Kautzky. – Rengeteget válto-
zott a szinkronszakma azóta, 
amióta elkezdtem. Régen a 
magyar szinkron attól volt 
világszínvonalú, hogy nem 
specifikálódott szinkronszí-
nészek, hanem a kor leg-
nagyobb mûvészei kölcsö-
nözték a hangjukat egy-egy 
külföldi filmhez. Ha például a 
kôkorszaki szakikra gondo-
lunk, Váradi Hédi, Psota Irén, 
Márkus László és Csákányi 
László hangján szólaltak meg 
a rajzfilmfigurák. Ma már spó-
rolás és tömeggyártás van, 
és ez sajnos néhol a szinkron 
minôségén is meglátszik.

Baku György

Zoltán Erikát minden hétvé-
gén fellépések és rajongók 
hada várja. Ôsszel  új le-
mezzel jelentkezik, amirôl az 
elengedhetetlen retro remix 
sem hiányozhat. Erikát egy-
általán nem zavarja, hogy a 
retro mûfajba sorolják mun-
kásságát, mivel közel 30 év 
után is úgyanúgy buliznak a 
számaira. 

– Koromnál fogva a retro 
stílusba tartozom, de nem 
érdekel, hiszen el kell tud-
nom fogadni az idô múlását. 
A megújulás sose árt, ebben 
sokat segít  a férjem, illetve a 
lányom. Nagyon jó ötletekkel 
látnak el, fôleg Zoé, hiszen ô 
az ifjú szem az életemben. 
Kezdetben minden nehe-
zebb volt, mindenbe bele kel-
lett tanulnunk. Mára könnyen 
szót értünk egymással, sôt, 
igazából ô tart engem frissen 
Robival együtt, hiszen már 

nem vagyok az a „túl szexi 
lány” – viccelôdött az éne-
kesnô.

Idén az egész család 
együtt utazik el a számukra 
legkedvesebb magyar tájak-
ra, a nyaralásra Zoé legjobb 
barátnôje is velük tart. Erika 
szerint fontos, hogy lányának 
megfelelô társasága legyen 
az út során, hiszen anyaként 
csak bizonyos mértékig akar 
beleszólni az életébe. 

– Nem akartam soha a 
legjobb barátnôje lenni, arra 
ott vannak a barátai. Az én 
dolgom anyaként, hogy min-
denben a támasza legyek, 
ha valami baj történik, akkor 
a vállamon kisírhassa magát.  
Próbálom a  tapasztalataim-
mal segíteni, hiszen most 
egy nehéz korban van.  

Kovács Szilárd

Kautzky visszasírja 
a szinkron hôskorát

Zoltán Erika már nem  
„túl szexi lány”

Mikor sikít újra Linda?

Kautzky Armand Magyarország egyik legismertebb 
szinkronszínésze, és azt mondja, a mai szinkron már rég 
nem olyan, mint pályája kezdetén.  A színész most új sze-
repben próbálja ki magát: mûsorvezetôként jelentkezik a 
Balaton partjáról.

A retro királynôje, Zoltán 
Erika az egyik kereskedelmi 
csatorna reggeli mûsorában 
nyíltan beszélt arról, hogy 
bizony ô is átesett a szü-
lés utáni depresszió rö-
vid, ámde viszontagságos 
idôszakán. Azóta eltelt 16 
év, lánya, Zoé lassan túl van 
a kamaszkoron.

Nagy Feró: Végre más lesz 
a megmondóember!

Nagy Feró is színpadra áll 
az István a király jubileumi 
elôadásán. A darabot Alföldi 
Róbert rendezi, aki egyéb-
ként éppen Ferót váltja az 
X-Faktor mentori székében. 
A rocker örül neki, hogy 
végre más lesz a közönsé-
get megosztó, megmondó- 
mentor.



Javában zajlik az X-Faktor 
negyedik szériájának a vá-
logatása. A korábbi gyôz-
teseket kértük meg, hogy 
mondjanak három olyan 
dolgot, ami hozzájárult sa-
ját sikereikhez és segíthetik 
a mostani énekesjelölteket 
az elôttük álló hosszú úton. 

A tavalyi nyertes a kétgyer-
mekes Oláh Gergô, egy évvel 
ezelôtt még közmunkásként 
dolgozott, szerény természe-
tével és tehetségével egybôl 
lenyûgözte a mentorokat. 

tippjei: 
1. Elszántság, tenni akarás 

és szorgalom!
2. Mindig add önmagad, és 

fogadd meg a mentorod 
tanácsát!

3. Erôsítsd meg magad lelki-
leg és fizikailag is, és figyelj 
minden kis apróságra!

Korábban a Csillag Születik-
ben már feltûnt sorsolási me-

nedzser, Kocsis Tibor nem 
adta fel az álmait, mikor az 
X-Faktorban újból megpró-
bálta. Az énekes azt vallja, 
hogy soha nem szabad fel-
adni, mindig fel kell állni és 
menni tovább a céljai felé. 

tippjei: 
1. Adj minél többet a szemé-

lyiségedbôl, mutasd ki az 

érzéseidet és azt, meny-
nyire élvezed, hogy ott 
állhatsz a színpadon és 
annyi embernek énekel-
hetsz!

2. Énekelj mindig szívbôl, 
ôszintén, természetesen. 

3. Eljön egy pont, amikor 
elfogy az erô. Olyankor 
jusson eszedbe: mióta is 
készülök arra, hogy itt le-
hessek és énekelhessek? 

Vastag Csaba, az elsô széria 
gyôztese véletlenül került a 
mûsor válogatására, testvé- 
rét, Tamást kísérte el, ahol 
azt mondták neki: próbál-
ja meg ô is. A próbálkozás 
olyan jól sikerült, hogy nem-
csak a testvérével együtt ke-
rült a mûsorba, hanem a kö-
zönség  nagyobb része ôrá 
szavazott a végsô fináléban. 

tippjei: 
1.Munka
2.Munka
3.Munka

Jön az újabb Szepesi-
könyv. A volt úszónak ma-
radt még elmeséletlen tör-
ténete. Az új könyv viszont 
valóságalapon nyugvó re-
gény lesz.

Szepesi Niki rákapott az írás  
ízére. Elsô, Én a szexmániás 
c. könyve után már írja a 
következôt. Szex ebben is 
lesz. Ígéri, senki sem fog 
csalódni a debütálás utáni 
kötetben, szabadjára engedi 
a fantáziáját.

Szigorúan munkaidô után 
vehettük fel a kapcsolatot 
Szepesi Nikivel, akit már nem 
a sporteredményei miatt em-
legetnek, hanem azért, hogy 
megírta életének szaftos és 
megrázó részleteit. Sokan 
tudni vélik, hogy nyolcmillió 
forintot hozott a konyhára 
az Én, a szexmániás, de az 
írónô a szerzôdésre hivat-
kozva semmilyen részletet 
nem árult el az anyagiakkal 
kapcsolatban. 

– Annyit mondhatok, hogy 
kellett már újranyomni belôle 
– nyilatkozta sejtelmesen. 
Azt is elárulta, kevesebb a 
negatív kritika, mint a pozitív 
hangvételû, köszönô levél.

– Szerettem volna meg-
mutatni, hová lehet eljutni 
egy kis szobából rengeteg 

munka árán. De közben azt 
is, hogy mi, sportolók is em-
berek vagyunk, szükségle-
tekkel. Ôszintén megírtam 
mindent, és magamat is le-
buktattam, hiszen én is pár-
kapcsolatban cselekedtem 
úgy, ahogy mások velem. Az 
átlagosnál nagyobb feszült-
séget, munkatempót nekünk 
is le kell vezetni.

Van ott még, ahonnan ez 
jött. Niki ugyanis ismét pa-
pírra veti élményeit. Ezúttal 
azonban több színes ceruzát 
használ. – Valóban maradt 
még rengeteg sztorim abból 
az idôszakból. Az elsôhöz 
képest jobban használtam 
a fantáziámat. Már nem lesz 
minden szava igaz. Az ol-
vasónak kell találgatnia, mi 
lehet valós és mi a kitaláció. 
De szex és orgiák lesznek 
benne, ezt garantálom.

Niki egyelôre még piacra 
sem dobta a második dara-
bot, de nem tartja kizártnak, 
hogy trilógia lesz belôle. 

Akadnak az ismert emberek 
között is olyanok, akik kü-
lönmunkát vállalnak. Egye-
sek jövedelemkiegészítésre 
vágynak, mások az anyagi 
biztonságot szeretnék meg-
teremteni maguk és család-
juk számára, de van olyan is, 
aki régi vágyait valósítja meg 
egy üzleti vállalkozás kerete-
in belül.

Kembe Sorel egy igazi 
polihisztor, számos területen 
kipróbálta magát, jelenleg a 
Jóban Rosszban címû soro-
zatban játszik. Viszont a nyá-
ri szünet hosszúra nyúlt, és  
újdonsült apaként nem en-
gedheti meg magának a be-
vételkiesést, ezért beállt pin-
cérnek a Kopaszi-gát egyik 
vendéglátóegységében.

– Kényszermegoldásként 
álltam be pincérnek. Túl 
hosszúra nyúlik a nyári sza-
badság rajtam kívülálló dol-
gok miatt, ezért be kellett 
vállalnom a pluszmunkát 
nyaralás helyett – magyaráz-
ta Sorel, aki szerint színész-
ként nyáron már jól kiala-
kított kapcsolatokkal lehet 
elmenni dolgozni, de ô nem 
tartja magát színésznek. 
– Az egyik ismerôsömnek 
van egy bárja és megkér-
deztem, hogy nincs-e nála 
lehetôség. Mondta, hogy 
kössük össze a kellemest a 
hasznossal, neki jó a reklám, 
én pedig pénzt keresek. Így 
belevágtam. A vendégek 
harmada ismer csak meg, 
nem mindenki néz tévét, és 

nem mindenki olvassa a bul-
várt, aki pedig felismer, azt 
hiszi, hogy enyém a hely. 
Sokan hiszik, hogy egy so-

rozatsztár milliókat keres, és 
mikor elmondom, hogy nem 
így van, akkor meglepôdnek. 
Persze így is jönnek a be-

szólások, hogy biztos, hogy 
nem minimálbérért dolgo-
zom – mondta el Sorel.

Kökény Attila az énekes-
karrierje mellett be akarta 
biztosítani családja megél-
hetését, ezért elôször  Buda-
pesten nyitottak egy Gyros 
büfét, ám az üzlet nem 
váltotta be a reményeiket, 
ezért bezárták és Miskolc-
ra költöztették. A büfében 
nemcsak a görög nemzeti 
ételt árulják, a választékban 
található szendvics, hot dog 
és hamburger is. Az énekes 
egy olyan helyet választott, 
ahol számos vendéglátóegy-
ség megtalálható, de gyors-
büfé még nincs. Mészáros 
Árpád Zsolt egy nagyobb 
volumenû üzletbe vágott 
bele: Budapest belvárosá-
ban egy felkapott éttermet 
nyitott, ahol zenei esteket 
is tartanak a vendégeknek. 
Külföldön is népszerû a 
sztárok körében az étterem-
üzemeltetés, például Robert 
De Niro még hazánkban is 
nyitott egy étteremet Andy 
Vajnával közösen. Péter 
Szabó Szilvi amerikai gyors-
éttermet nyitott, fô profilja 
a hot dog-árusítás volt, de 
természetesen megtalálha-
tó volt benne minden, ami 
amerikai. Kosárlabdacsapa-
tokról nevezték el a szend-
vicseket. Az ötlet jó volt, a 
megvalósítás egyedi, a si-
ker mégis elmaradt és be-
zárták az éttermet. Judy, a 
Groovehouse énekesnôje is 
hamburgerárusítással pró-
bálja kiegészíteni keresetét. 
Elsô üzletüket bezárták, a 
második viszont azóta is 
üzemel, az énekesnô oly-
kor saját maga osztogatja a 
hamburgerezô szorólapjait.

Kembe Sorel

Meggyászolják a gazdák 
macskájukat és kutyájukat az 
állat halála után. – Ha egy házi 
kedvenc bevégzi földi külde-
tését, gazdája elôször sokkos 
állapotba kerül. Ez napokig, 
ritkábban hetekig is eltarthat. 
Ezt az állapotot a befelé for-
dulás követi. A gyászoló nem 
szívesen kommunikál a külvi-
lággal. Végül az ember a tra-
uma feldolgozása után nyit a 
társadalom felé – magyarázta 
Makai Gábor klinikai szak-
pszichológus. A szakember 

maga is kutyatartó, aki ráadá-
sul Növényi Norbert almából 
szerezte saját kutyáját.

– Ebtartóként is tudom, 
hogy az állat bújik az ember-
hez és játszik vele. Várja haza, 
amitôl a gazda úgy érzi, hogy 
az állattól szeretetet kap. 
Ugyanez vonatkozik a macs-
kákra is.

Hogy a tulajdonos mennyi-
re kötôdik az állathoz, attól is 
függ, hogy az adott faj milyen 
szintû kapcsolat kialakítására 
képes.

iVBulvár / Érdekesség

Növényi Norbert és Varnus Xaver is elveszítette házi 
kedvencét a közelmúltban. A klinikai szakpszicholó-
gus szerint, ha egy négylábú végleg távozik életünkbôl, 
ugyanazokon a fázisokon megyünk keresztül, mint ami-
kor egy családtagunk hal meg.

Nemcsak az átlagember 
szeretne több lábon állni. Az 
ismert emberek is jól tudják, 
hogy ôk is kerülhetnek olyan 
helyzetbe, mikor jól jön egy 
kis „mellékes”.

Nemcsak az átlagemberek, a sztárok 
is vállalnak másodállást

Meggyászoljuk a szívünkhöz 
nôtt állatokat

Szex és orgia garantált! Így lehetsz az X-Faktor gyôztese



A rendezvény moderátora 
Szujó Zoltán, az MTVA mû- 
sorvezetôje volt, aki felveze-
tôjében jócskán nosztalgiá-
zott, pályáját ugyanis a Csa-
ba Televíziónál kezdte, s mint 
elárulta, elsô telesportos 
anyagát is innen küldték a 
fôvárosba.

Városunk alpolgármeste-
re, Hanó Miklós gratulált a 
televízió vezetôinek, munka-
társainak, s elmondta, hogy 
a város jó kapcsolatot ápol 
a médiummal a közgyûlési 
közvetítések révén, s a rend-
szeres híradások útján jut-
nak el fontos információk a 

lakossághoz. A most zajló, 
jelentôs fejlesztésekrôl is fo-
lyamatosan tudósít a Csaba 
Televízió. 

Ezt követôen Tóth András, 
az Antenna Hugaria kom-
munikációs igazgatója, Vári 
Péter, a Nemzeti Média és 
Hírközlési Hatóság (NMHH) 
mûszaki igazgatója és Zsup-
pán Attila, az NMHH kommu-
nikációs igazgatója is a digi-
tális átállás korszakalkotó 
jelentôségérôl beszélt. Mint 
megtudtuk, a szociálisan rá-
szorultak közül megyénkben 
közel hatezer, Békéscsabán 
pedig mintegy ötszáz ház-

tartásba vitték el és sze-
relték be ingyen a digitális 
adás vételéhez szükséges 
berendezéseket.

Végezetül Szudár László 
ügyvezetô, a Csaba Televí-
zió producere mondott kö-
szönetet mindazoknak, akik 
közremûködtek a rádióen-
gedély megszerzésében, s a 
televízió eddigi sikeres mû- 
ködtetésében.

 – Több mint 19 éve indult 
az elsô adás, azóta hétezer 
nap sugárzás van mögöt-
tünk, tizenhétezer mûsorórát 
és huszonnégyezer órányi 
archív felvételt rögzítettünk. 
Munkatársaink közül sokan 
komoly karriert futottak be, s 
nézôink száma is egyre gya-
rapszik – hallhattuk Szudár 
Lászlótól, aki a rádióenge-
délyt Vári Pétertôl vehette át.

Gajdács Emese
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Digitális a Csaba tévé
A helyi tévék közül a csabai állt át elsôként

Ünnepélyes keretek között, a Szarvasi úti tévétorony lá-
bánál vehette át a közelmúltban Szudár László, a Csa-
ba Televízió producere, ügyvezetôje azt a rádióenge-
délyt, melynek birtokában immár digitálisan sugározzák 
mûsoraikat. A helyi tévék közül a Csaba TV állt át elsô-
ként az új rendszerre.

A Szarvasi úti tévétorony lábánál vették át az engedélyt

Fiatalon érdeklôdése a mû- 
szaki pályák felé orientálta, 
elôször szakmunkásvizsgát 
szerzett, majd villamosmér-
nök diplomával került az ok-
tatási ágazatba. A gyerekek 
szeretete, a tudás átadásá-
nak vágya végigkísérte életét. 
Pedagógusként is mindvégig 
kitartott. Munkatársai kitar-
tó, lelkiismeretes, segítôkész 
embernek ismerték.

Fogékony volt a mûvésze- 
tek iránt, élete legnagyobb 
élménye a zene volt. Orszá-
gos és nemzetközi szinten is 
ismertek voltak zenekarai (a 7 
fô, Hat Szív, Hulin Jazz Együt-
tes, Hobby Art, Névtelen Nul-
la, Jazz Mine), amelyek mel-
lett szólókarriert is magáénak 
tudhatott. 

A rendszerváltás már a Fi-
desz soraiban találta. 1994-tôl 
tagja volt az oktatási bizott-
ságnak, 1998-ban a kulturális 
bizottság elnökévé választot-
ták. Fontos volt számára vala-
mennyi mûvészeti ág, egyfor-
ma odaadással támogatta a 
színházi, közmûvelôdési, ze-
nei, képzômûvészeti ágaza-
tok fejlôdésének lehetôségét, 
rendezvényeinek megvalósu-
lását.

Emellett mindvégig kitartó-
an folytatta a Trefort Ágoston 

Szakközépiskolában szakta- 
nárként végzett oktató tevé-
kenységét is. Ezeket az isme-
reteket, tapasztalatokat ka-
matoztatta 2006–2010 között, 
amikor a város oktatásáért is 
felelôs alpolgármesteri tisz-
tét töltötte be. Ebben az idô-
szakban teremtették meg a 
mûszaki képzés indításának 
feltételeit a megyeszékhelyen 
mûködô felsôoktatási intéz-
ményben. 

Igazi lokálpatrióta volt: vá-
rosát, Békéscsabát haláláig 
szolgálta. Intelligens prob-
lémakezelése, mûveltsége, 
sajátos humora, életszeretete 
hiányozni fog valamennyi ôt 
kedvelô csabai embernek. 

Nélküle sokkal szürkébben 
forog tovább a Föld. 

Búcsú Köles Istvántól
Békéscsaba közélete gyászol

Elhunyt Köles István. Mértéktartó, csendes, mély érzésû 
politikus távozott közülünk, aki évtizedek óta meghatáro-
zó szerepet töltött be Békéscsaba közéletében. 

Kerékpárút 
Csabáig

Egy év múlva már a Kétsop-
ronytól Békéscsaba határá- 
ig tartó szakaszon is biz-
tonságosabban hajthatnak 
a biciklisek, ugyanis kerék-
párút épül itt uniós támoga-
tással. 

Az errôl tartott tájékoztatón a 
közelmúltban Völgyi Sándor, 
Kétsoprony polgármestere 
elmondta: – Munkatársaim-
mal együtt azon dolgozunk, 
hogy községünk és a megye-
székhely között kerékpárút 
épüljön. Korábban nyertünk 
már az elôkészítésre, most 
pedig sikerült elérni, hogy a 
beruházás 100 százalékos 
támogatást kapjon. Az uniós 
pályázatnak köszönhetôen 
így közel 500 millió forintból 
épülhet meg a 12 kilométeres 
szakasz, mely a munkába já-
rókat éppúgy szolgálja majd, 
mint a tanyán élôket.

Banadics Attila projektme-
nedzser elmondta, a munká-
latok a tervek szerint jövô év 
augusztusában fejezôdnek 
be. Pelleg József, a megyei 
rendôr-fôkapitányság közle-
kedésrendészeti osztályának 
vezetôje érdeklôdésünkre 
megerôsítette, hogy a 44-es 
fôút szóban forgó szakasza 
balesetveszélyes, ezért hasz-
nos, hogy a kerékpárosok 
„lekerülnek” a kamionoktól, 
személyautóktól zsúfolt útról.

 Gajdács E.
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„Békéscsabán 150 éve épült ki a vasútvonal, rajta vol-
tunk az Orient Expressz vonalán, s a Nagyvárad–Fiumei 
vonal keresztezôdésén is. Az elôttünk álló, közel 40 mil-
liárd forintos vasútfejlesztés jelentôsen érinti a várost, 
nagy várakozással tekintünk elé” – mondta Vantara Gyu-
la polgármester a régiós vasutasnapon

Júliusban Csontváry reprodukciós kiállítás volt a Csa-
bagyöngye Kulturális Központban. Több mint harminc 
Csontváry-festmény reprodukcióját mutatták be, a Vá-
roska a domboldalon címû festményt viszont eredetiben 
láthattuk. Az alkotó születésének százhatvanadik évfor-
dulója alkalmából Csontváry-napot is rendeztek

A Városházi Esték keretében tekinthették meg az érdek-
lôdôk Szakonyi Károly Adáshiba címû darabját a Veszp-
rémi Petôfi Színház elôadásában, június végén. Mivel az 
idôjárás éppen akkor változékonyra fordult, a városháza 
díszudvara helyett a Békéscsabai Jókai Színház színház-
termében mutatták be a darabot 

A Csabai Nyár keretében szabadtéri orgonahangversenyt 
hallhattunk Alföldi Csaba elôadásában a Szent István té-
ren. Az orgonamûvész orgonatanár Pécsrôl származik, 
2004 óta él Békéscsabán, a csabai evangélikus egyház-
község kántora, tagja, illetve kísérôje a Calandrella kó-
rusnak és a Békéscsabai Evangélikus Vegyeskarnak

A TeÁtrium Traccspartija  keretében Vikidál Gyulával, a 
sokoldalú mûvésszel, rockénekessel beszélgetett Bartus 
Gyula. Vikidál néhány dal erejéig megidézte az MHV 
együttest, de a Twist Olivér, a József és a színes széles-
vásznú álomkabát, az Egri csillagok, valamint a Légy jó 
mindhalálig! címû musicalekbôl is részleteket adott elô

Jevgenyij Griskovec Vodkapolka címû darabját a TeÁtri- 
umban mutatta be az Aradi Kamaraszínház júliusban. Ara-
di Tibornak és a tangóharmonikán kísérô Borsos Pálnak, 
valamint a rendezô Tapasztó Ernônek köszönhetôen is-
mert dalok és dallamok paródiái hangzottak el, igazi nyár-
esti színházi csemegét ajándékozva a nézôknek

A városháza díszudvarán, a vendégként Malek Andreával 
kiegészült, Balogh Kálmán vezetésével mûködô Gipsy 
Cimbalom Band ékes bizonyítékát adta annak, hogy mûfaji 
határok nélkül, kiválóan megférnek egymás mellett a nép-
dalfeldolgozások, a balkáni népek zenéi, a román, a ma-
gyar és a cigány dalok, valamint a régi magyar slágerek

Száznegyven fiatal, német zenész, a Lipcse környéki zeneiskolásokból alakult Happy 
Junior Band tagjai népesítették be a csabai fôteret és teremtettek igazi fesztiválhan-
gulatot július közepén. A szépszámú közönség vastapssal jutalmazta az énekesek-
kel és más hangszeresekkel kiegészült harmonikazenekar tagjait. Az esten mindenki 
meggyôzôdhetett arról is, hogy jó programokkal bizony több száz embert ki lehet csa-
logatni a megszépült belvárosba 

„Józsika, Józsika csápol,/ frászkarikán hegedülget,/ répapüré dala csendül,/ fancsa-
li dob hasa dülled./ Józsika, Józsika bokszol/ hasba püfölve a Holdat,/ az heherész, 
puha gombóc,/ fény-keze visszapofozgat… – hangzottak a Lackfi János által „átfordí-
tott” verssorok Komáromi Anett és Tarsoly Kriszta színmûvészek elôadásában az egyik 
nyári gyermekprogramon, a TeÁtriumban. Naná, hogy a gyerekek kitalálták, Weöres 
Sándor tündérversét rejtik az átfordított sorok: Bóbita, bóbita táncol…

Életre kelt a fôtér
Észrevették, mennyivel más 
arcát mutatja a belváros 
délelôtt és az esti órákban? 
Napközben amolyan „hivatali 
negyed”, munkába sietô vagy 
ügyeiket intézô emberekkel, 
délután és este viszont tele 
van gyermekeikkel nézelôdô 
kismamákkal, nagymamák-
kal, szerelmes párokkal, kva-
terkázó, fröccsözgetô, sé-
tálgató, a Szent István tér új 
arcában, a fák megnyúlt ár-
nyékában és az épületekben 
gyönyörködô emberekkel 
– tele van élettel. Ráadásul 
esténként többnyire szól a 
zene, mindig érdemes oda-
menni valamiért. 

Ez a nyár más, mint a töb-
bi. Korábban a Városházi 
Esték programsorozatát kö-
vetôen, egészen az augusz-
tusi Zenitig, szinte csak a 
különbözô szórakozóhelyek 
koncertjei vittek színt az es-
tékbe. Tavaly nyáron már a 
TeÁtrium is nyitott kapukkal 
várta az irodalom- és zene-
kedvelôket, idén pedig a 
Csabai Nyár rendezvényei 
naponta nyújtottak és nyúj-
tanak élményeket. Június-
ban és július elsô felében 
most is a Városházi Esték 
és a TeÁtrium elôadásai 

vonzották a nézôket, július 
közepétôl viszont az újdon-
ság erejével hatott, hogy 
mindennap zenés, táncos 
szórakoztató programok zaj-
lanak a fôtéren.  Eleinte szo-
katlannak tûnt a fröccsház, 
a hol itt, hol ott felbukkanó 
színpad, de mindez csak 
napközben hatott furcsán. 
Esténként, amikor sétatérré, 
találka- és szórakozóhellyé 
alakult a tér, már minden tel-
jesen természetesnek tûnt.  

Lassan hozzászoktunk, 
hogy a téren mindig törté-
nik valami. Az esti ingye-
nes programokon megtelt a 
nézôtér, az arra járók is meg-
megálltak egy-egy produk-
ció kedvéért. Párok húzód-
tak közelebb egymáshoz a 
padokon, gyerekek szalad-
gáltak vattacukorpamacsok 
mögül figyelve a színpadot. 
Észrevétlenül, szinte magá-
tól értetôdôen ezen a nyáron 
életre kelt a fôtér. 

Képes összeállításunk-
ban visszatekintünk erre a 
nyüzsgésre, amelynek nincs 
még vége: szeptember ele-
jéig zenés és szórakoztató 
programokkal várja Önöket 
is a Csabai Nyár!

Mikóczy Erika
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Nyolcadik éve jelentkezik a Békéscsabai Irodalmi Estek, 
amelynek programjaira nyáron – a városháza helyett – a 
Csabagyöngye stégszínpadán várták az érdeklôdôket. 
Júliusban Békés megyei kortárs költôk és klasszikusok 
verseit olvasta fel Tomanek Gábor és Nagy Róbert, de 
Szécsi Pál dalaiból is hallhattak párat az érdeklôdôk 

Volt, aki hangos örömujjongásban tört ki, más szárny-
szegetten hívta fel az ismerôseit… Július huszonnegye-
dikén országszerte több mint kilencvenötezer diák várta 
a felvételi ponthatárokat. Idén elôször, Békéscsabán, a 
fôtéren is együtt izgulhattak, örülhettek és kapcsolód-
hattak ki a fiatalok ezen az estén

Július közepétôl csütörtök esténként musicaldallamok-
ra andalodhatott el és pezsdülhetett fel a közönség a 
Szent István téren. Ez a Csabagyöngye Kulturális Köz-
pont szervezésében zajlott program fôként a közép- és 
idôsebb korosztályt vonzotta. Képünkön Rácz Zsuzsi 
énekel  

A Békéscsabai Kosárlabda Klub szervezésében múlt év-
ben a streetball volt a felújítás elôtti utolsó sportrendez-
vény a Szent István téren, idén, az új környezetben, szin-
tén az utcai kosár volt az elsô nagyobb, sporthoz kötôdô 
megmozdulás. A tizenhatodik alkalommal megrendezett 
fesztiválon hetvenhárom csapat vett részt 

Augusztus elsô szombat estéjén Szabó Eszter és Kontor 
Tamás koncertezett a csabai fôtéren. Ahogy jöttek a da-
lok sorra egymás után, úgy szaporodott a hallgatóság, 
még azok is megálltak egy-két szám erejéig, akik éppen 
csak arra jártak. A nézôtér megtelt, a padokon a virág-
ágyások szélén, sôt, még a földön is ültek páran

A nyár közepén háromnapos Rom Fesztivált rendeztek 
Pósteleken. A fesztiválokkal tûzdelt nyáron itt a látogatott-
ság elmaradt a várttól, de aki ott volt, a legkülönbözôbb 
zenei stílusokban merülhetett el. Fellépett például az 
ÉdesKeserû, a Randy Marsh Fusion Project (képünkön), 
a Dirty Slippers és a Borsodi Blue is

A városháza elôtt betyárok lövöldöztek és szabadították ki rabláncra vert társukat a zsan-
dárok karmai közül egyik vasárnap délután a csabai közönség szeme láttára. Szerencsére 
a nézôk nem egy bûntény tanúi voltak, hanem a Mezômegyeren, három éve alakult Körö-
sök Völgye Vitézi Bandérium betyár harcmûvészeti bemutatóját jöttek megnézni 

A szakemberek június elején azt állították, hetven százalék esély van arra, hogy az utóbbi 
kétszáz év leghidegebb nyara köszönt ránk. Úgy tûnik, tévedtek.  A hômérô higanyszála – 
szerencsére – valóban csak ritkán kúszott fel negyven fok körüli magasságokba, de panasz-
ra igazán nem lehet okunk. Napsütéses, meleg, igazán nyárias idô volt, tehát nyugodtan 
sétálgathattunk, kirándulhattunk vagy mártózhattunk meg az Árpád fürdô medencéiben

„Lásd, szimatold a csodát, ott, ahol éppen van. Mindig a közeledben van, legtöbbször 
olyan közel, annyira a kezed ügyében, hogy egy életen át eszedbe sem jut kinyújtani 
utána a kezed” – idézte Márai Sándor szavait a Bihar élô népmûvészete címû kiállítás 
megnyitóján a Munkácsy múzeumban Muraközi István, Berettyóújfalu polgármestere 

A Szent István téren járók egyik délután nem kis meglepetéssel nézték, amint tüll-
szoknyás lányok perdültek, fordultak, balettoztak a fôtéren, a szökôkutak környékén, 
miközben egy kis csapat filmezte ôket. Mint megtudtuk, a Csabagyöngye Kulturális 
Központ multimédiás mûhelye, az MKÖB tagjai készítettek egy kisfilmet a belvárosról, 
és ebben a Marianna Balettiskola növendékei segítettek nekik
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Az Elôre 1983-’84-es szezon-
ban országos bajnokságot, 
1985-ben serdülôbajnok-
ságot nyert utánpótláscsa-
patának tagjai évtizedekkel 
ezelôtt szétszéledtek, so-
káig nem is látták egymást, 
de Frankó Attila harmadszor 
is összehozta ôket, hogy 
beszélgessenek, találkozza-
nak. Mindkét csapat edzôje 
Szombati György, technikai 
vezetôje Such Sándor volt. A 
nyolcvanas évek közepének 
csabai serdülôcsapatából 
többen a megyei csapatokba 
és az NB I-be kerültek, sokan 
megismerhették Kasik Zsolt, 
Belvon Attila, Kanál Zoltán, 

Marik László, Miklya Zoltán 
vagy Bánfi János nevét, aki a 
magyar válogatottban is hu-
szonötször kapott helyet. 

A régi idôk emlékére szer-
vezett focigálán Kiss Nor-
bert helyettes államtitkáré 
volt a kezdôrúgás, ezután 
ugyanolyan lelkesedéssel 
kergették a labdát a részt-
vevôk, mint annak idején 
serdülôbajnokként. Kiss Nor-
bert megjegyezte, hogy az 
Elôrétôl korábban mindig ki-
csit tartott a többi csapat, re-
ményét fejezte ki, hogy ez a 
tündöklô idôszak hamarosan 
visszatér. 

Mikóczy Erika

Szarvas Péter, a társaság ve-
zérigazgatója elmondta, uni-
ós forrásból több mint 443 
milliós támogatást kaptak, 
az önerô mintegy 23 millió fo-
rint. Ebbôl az összegbôl épí-
tik ki az új rendszert, mely a 
buszokról érkezô információ 
és a menetrend összeveté-
sével, automatikusan vezérli 
a tájékoztató eszközöket. 

Ilyeneket telepítenek Bé-
késcsabán és Gyulán külsô 
megállókban is.  A kiépítésre 
négy és fél hónap áll ren-
delkezésre. A konzorciumi 
szerzôdést Szûcs Norbert, 
a Delta Systems Kft. ügyve-
zetôje, Gerencsér Zoltán, az 
Innotrend Kft. ügyvezetôje 
és Szarvas Péter  írta alá.

Gajdács Emese 

– Az önök elkötelezett 
munkájának alapja a köteles-
ségtudat és hit. Engem, mint 
békéscsabai lakost is meg-
nyugtat, hogy mindig számít-
hatunk a tûzoltók munkájára. 
Minden bajban önöket hívják 
elsônek, ha segítségre van 
szükség, önök mindig meg-
teszik, amit kell – méltatta vá-
rosunk lánglovagjait Vantara 
Gyula a megyei katasztrófa-
védelmi igazgatóság Kazin-
czy utca bázisán.

A polgármester ezt köve-
tôen emlékeztetett arra, hogy 
a dunai árvíznél a békés-
csabai, hivatásos tûzoltóság 
munkatársai is segítették a 
mentést, kárelhárítást. A vá-
rosvezetés nevében Vantara 
Gyula légkondicionáló be-
rendezést, hûtôszekrényt és 
egy edzôgépet adott át az 
állománynak.

Az ajándékot és az elis-
merést Baráth János tûzoltó 
százados, békéscsabai pa-
rancsnokhelyettes köszönte 
meg. Mint mondta, az árvíz-
nél a hivatásos tûzoltók közül 
harmincöten dolgoztak Gyôr-
Moson-Sopron, Bács-Kis-
kun, Komárom és Baranya 
megyében. Eközben társaik 
itthon látták el a készenléti 
szolgálatot, amiért ôket is kö-
szönet illeti. 

Gajdács Emese
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Vantara Gyula: Megnyugtat, hogy számíthatunk a tûzoltókra

A lelkesedés, a kitartás a régi idôket idézte A konzorciumi szerzôdés aláírása után

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

A polgármester köszönete
a lánglovagoknak

A kánikula sem tántoríthatta el az „aranyos öregfi úkat” – a 
28 és 29 évvel ezelôtt serdülô bajnokságot nyert egyko-
ri elôréseket – attól, hogy július végén, a régi gyôzelmek 
és barátságok emlékére ismét mezt húzzanak és meg-
mérkôzzenek az ellenfél szerepét vállaló Békés megyei 
játékvezetôk csapatával. A Kórház utcai stadionban tar-
tott mérkôzésen a lelkesedés, a kitartás és a labdarúgás 
szeretete a régi idôket idézte a focigálán.

Összesen mintegy 467 millió forintos beruházással az 
utastájékoztatási és forgalomirányítási rendszer megújí-
tása zajlik a Körös Volán Zrt.-nél. 

A köszönet mellé ajándék 
is járt azoknak a békéscsa-
bai tûzoltóknak, akik a du-
nai árvíznél segítettek ön-
zetlenül és eredményesen. 
Vantara Gyula polgármes-
ter nemrégiben kereste fel 
az állományt, s adta át a 
kényelmüket, rekreációju-
kat szolgáló eszközöket. 

Az Esély Erdélyben
Határtalan barátságok

Helytálltak az „öregfi úk”
Focigála egykori bajnokokkal  

Utastájékoztatás
Megújul a Volán rendszere 

Erdélyben, Sepsiszentgyör-
gyön jártak az Esély Peda-
gógiai Központ – Speciális 
Szakiskola diákjai, majd vi-
szontlátogatás keretében a 
sepsiszentgyörgyi Kós Károly 
szakképzô líceum tanulói lá-
togattak el Békéscsabára.

A találkozás még május 
6. és 10., valamint május 27. 
és 31. között zajlott, a tá-
mogatást a Bethlen Gábor 
Alapkezelô Zrt. Biztosította 
a „Határtalanul” BGA-12-
HA-02-0932 elnevezésû pá-
lyázati programban. Az EPK 
– Speciális Szakiskola a két 
utazásra és a közös termék 
elôállítására 3 264 540 forint 

támogatásban részesült. A 
szakiskola részérôl 36 diák 
és 6 kísérô utazott, míg a 
sepsiszentgyörgyi iskola 
32 diák és 4 kísérô tanárral 
képviseltette magát. Mindkét 
helyszínen változatos prog-
ramban volt részük a diákok-
nak, zárásként egy közös bu-
dapesti kiránduláson vettek 
részt a tanulók és kísérôik. A 
közös munka és kirándulás 
nagyon jó hangulatban telt, 
számos barátság alakult ki, 
amely a nyáron is folytatódik. 
A résztvevôk bíznak abban, 
hogy jövôre is lesz alkalmuk 
találkozni barátaikkal.

Kolcsár Attila 

Egy demonstráció margójára
Az MSZP és a Fidesz álláspontja

Az MSZP Békés Megyei Nôtagozata a közelmúltban ke-
rékpáros demonstrációt szervezett. A megye településeit 
járták, hogy felhívják a fi gyelmet a szegénységre, és mert 
úgy látták, a kormány elfeledkezett a vidéki emberekrôl. 
A Fidesz Békéscsabai Szervezete úgy véli, az MSZP-nek 
nem biciklizgetnie, hanem kormányoznia kellett volna a 
szegénység ellen, ehelyett azonban veszélybe sodorták 
az emberek megélhetését. Az alábbiakban az MSZP és a 
Fidesz álláspontját olvashatják a témáról.

MSZP: A visszapillantó 
tükör helyett jó lenne elôre, 
de legalábbis körbenézni

Suchné Szabó Edit, az MSZP 
megyei nôtagozatának alel-
nöke: Több mint három éve 
mûködik a második Orbán-
kormány. Kormányzása alap-
vetôen a kommunikációra 
épül, megoldások helyett 
csak magyarázatokkal tud 
szolgálni. A tények azonban 
makacs dolgok.

A munkanélküliség maga-
sabb, mint a kormányváltás-
kor volt. Egymillió új munka-
hely helyett több százezer új 
munkanélküli keres munkát. 
Magyar fiatalok, és már idô-
sebbek százezrei is külföldre 
menekülnek. A devizahitelek 
kapcsán próbálják elfeledtet-
ni, hogy azokat az elsô Orbán-
kormány vezette be és támo-
gatta. Az egykulcsos adó-
rendszerrel és a rezsicsök-
kentéssel is csak a gazdagok 
járnak jól. Az ország állam-
adóssága tovább nô, az állami 
beruházásokat kisajátították. 

Nézzük a további tényeket: 
az MSZP a kormányzása kez-
detén 50 százalékkal emelte 
meg a pedagógusok és min-
den közalkalmazott fizetését, 
majd folyamatosan az inflá-
ció mértékével. Orbán Viktor 
kormánya az elmúlt 3 évben 
csak elvett a pedagógusok-
tól. Az MSZP-kormány idején 
évekig volt 13. havi nyugdíj, 
míg a Fidesz ezt sem adja 
meg. Az MSZP kormányzása 
idején csökkent a különbség 
a gazdagok és a szegények 
között, az elmúlt 3 évben csak 
nyílt az olló. Az MSZP-kormá-
nyok idején mûködött a gaz-
daság, míg az Orbán-rezsim 
alatt egyre több cég megy 
tönkre. A földmutyi miatt csak 
a Fidesz-oligarchák és va-
zallusaik juthatnak földhöz a 
helyben élô és dolgozó gaz-
dák helyett. A trafikmutyival 
35 ezer család megélhetését 
lehetetlenítették el, hogy Fi-
desz-közeli személyek kapják 
ezt a piacot is. 

A szövegelés ideje lejárt, 
a visszapillantó tükör helyett 

jó lenne elôre, de legalábbis 
körbenézni! Ideje lenne elôre 
nézni! Ideje lenne kormányoz-
ni!

Fidesz: Az MSZP-nek nem 
biciklizgetnie, hanem kor-
mányoznia kellett volna a 
szegénység ellen

A Fidesz Békéscsabai Szer-
vezete: A Gyurcsány–Bajnai-
kormány szélsôséges politiká-
ja tömegek elszegényedését 
okozta. Kormányzásuk alatt 
tönkretették az országot és a 
magyar embereket. Az MSZP-
nek nem biciklizgetnie, hanem 
kormányoznia kellett volna a 
szegénység ellen, ehelyett 
csak elmélyítette azt. Meg-
duplázták a munkanélkülisé-
get, az ország, a települések 
és a családok is eladósodtak. 
Százezreket taszítottak de-
vizahitelekbe, uzsorakölcsö-
nökbe. A baloldal veszélybe 
sodorta több százezer család 
otthonát és megélhetését. 

Sorozatos megszorítások-
kal sújtották a magyar embe-
reket: a fizetés felét elvitte a 
magas adó, a másik felét a 
rezsi. A Gyurcsány–Bajnai-
szövetség a gáz árát há-
romszorosára, az áramét 
kétszeresére emelte, a nyug-
díjasoktól egyhavi nyugdíjat 
vett el, csökkentették a bé-
reket és a családtámogatá-
sokat. Amikor a baloldal sze-

gény embereket és nyomort 
lát, akkor saját szélsôséges 
kormányzásának következ-
ményeit láthatja. 

Ma is ugyanazok ugyan-
azt a szélsôséges és veszé-
lyes gazdaságpolitikát erôl-
tetik, amivel egyszer már 
tönkretették az országot.  A 
magyar emberek helyett  ma 
is a külföldi nagytôke és a 
bankok érdekeit szolgálják. 
Ha rajtuk múlna, eltörölnék 
a rezsicsökkentést, elvennék 
a pedagógus-béremelést, a 
magyar földet kiszolgáltat-
nák a spekulánsoknak, újra 
magas adókkal terhelnék a 
fizetéseket. Újra paktumot 
kötnének a bankokkal, csök-
kentenék a bankadót és újra 
a lakosságot terhelnék: csök-
kentenék a családi adóked-
vezményt, a minimálbért és a 
fizetéseket. 

A Fidesz elkötelezett amel-
lett, hogy folytassa a csalá-
dok segítését; a rezsicsök-
kentéssel, a családi adó-
rendszer bôvítésével és a 
devizahitelesek segítésével. 
Magyarország az elmúlt 3 
évben talpra állt, pénzügyi-
leg megerôsödött, önerôbôl 
törleszti a baloldal által fel-
halmozott brutális állam-
adósságot. Ma az ország 
vezetése a magyar családok 
és vállalkozások mellett és 
nem a bankok és külföldi 
spekulánsok oldalán áll.



A csabai 101-es gyalogezred 
hôseinek emlékére Belanka 
Mihály 101-es tartalékos 
zászlós állított emlékoszlo-
pot 1923 augusztusában. A 
Békéscsabai Városvédô és 
Városszépítô Egyesület, va-
lamint a Békéscsabai Fegy-
veres Erôk és Testületek, 
Nyugállományúak Klubja, az 
obeliszk avatásának kilenc-
venedik évfordulóján ünnep-
séggel tisztelgett a százegye-
sek emléke elôtt. A Fegyveres 
Erôk Klubjában Siposné prof. 

dr. Kecskeméthy Klára ezre-
des, az emlékmûnél Komá-
romi István emlékezett a gya-
logezredre, amelynek tagjai 
közül mintegy ötezren már 
soha nem térhettek haza; öt-
száz békéscsabai katona is a 
csatamezôkön lelte halálát. 

– A háborúban elesett, 
a hazáért életüket áldozó 
katonák közül sokan az ott-
honuktól távol, egy sírban 
fekszenek az ellenséggel, 
a halálban megbékülve. A 
hôsök emlékét kötelessé-

günk megôrizni! A nekik 
szóló tisztelgéssel egyben 
azt üzenjük, hogy legyen 

béke a sírok felett – hangzott 
el az ünnepségen. 

Mikóczy Erika

A hôsök emlékét kötelességünk megôrizni
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Kétszáznegyvenötmillió fo-
rintot csoportosít át a kor-
mány a rendkívüli kormány-
zati intézkedésekre szolgáló 
tartalékból két magyarorszá-
gi szlovák tanítási nyelvû ok-
tatási intézmény felújítására.

A két támogatott intéz-
mény közül az egyik az Or-
szágos Szlovák Önkormány-
zat fenntartásában mûködô 
békéscsabai Szlovák Gim-
názium, Általános Iskola, 
Óvoda és Kollégium. Mint 
azt Pecsenya Edit igazga-
tótól megtudtuk, a Magyar 
Közlönyben is megjelent 
kormányhatározat szerint 
a pénzt az iskola épülete 
felújításának befejezésére, 
valamint a sátoraljaújhelyi 
szlovák–magyar két tanítási 
nyelvû iskola felújítására for-
díthatják.

Az elôirányzat-átcsopor-
tosítás nyomán befejezôd-
het a csabai szlovák iskola 
több ütemben, nyolc éve 
folyó rekonstrukciója. Eddig 
18 üteme valósult meg a fel-
újításnak 2005 óta, s közben 
a tanítás zavartalanul folyt. 
Köszönhetô mindez a peda-
gógusok és a szülôk türelmé-
nek, megértésének, valamint 
a fenntartó támogatásának, 
hisz az országos önkormány-
zat az eltelt idôszakban folya-
matosan kereste a pályázati 
lehetôségeket és anyagi for-
rásokat – mondta Pecsenya 
Edit. Az iskola igazgatója 
azt is kiemelte, hogy mind-
ez valóban siker és öröm az 
intézmény 385 tanulójának, 
valamint az 54 tagú közalkal-
mazotti testületnek, hiszen 
a jelenlegi nehéz gazdasági 

környezetben nem könnyû 
feladat egy több éven át folyó 
rekonstrukció anyagi hátteré-
nek a megteremtése.  

Vándor Andrea

Vláda vymedzila dvestošty-
ridsaťpäť miliónov forintov z 
fi nančných rezerv pre výni-
močné vládne nariadenia na 
obnovu dvoch slovenských 

výchovno-vzdelávacích inšti-
túcií v Maďarsku.

Z dvoch podporovaných 
inštitúcií jedna je Slovenské 
gymnázium, základná škola, 
materská škola a kolégium v 
Békešskej Čabe, ktorú pre-
vádzkuje Celoštátna sloven-
ská samospráva v Maďarsku. 
Ako sme sa dozvedeli od ria-
diteľky, Edity Pečeňovej, podľa 
uznesenia vlády č. 1482/2013. 
(z 26. júla) – ktoré bolo zverej-
nené už aj v Maďarskom vest-
níku – fi nancie môžu použiť 
na dokončenie rekonštrukcie 
ich inštitúcie, ako aj na obno-
vu budovy slovenskej školy v 
Novom Meste pod Šiatrom....

Pomocou vymedzenia roz-
počtovej čiastky sa môžu do-
končiť rekonštrukčné práce 
čabianskej slovenskej školy, 
ktoré prebiehajú už osem ro-

kov vo viacerých fázach. Zatiaľ 
sa od roku 2005 zrealizovalo 
18 fáz, medzitým vyučovanie 
nepretržite prebiehalo. Vďaka 
patrí za to predovšetkým trpez-
livosti a pochopeniu pedagó-
gov a rodičov, ako aj podpore 
prevádzkovateľa, veď celoštát-
na samospráva v uplynulom 
období neustále hľadala mož-
nosti získania ďalších fi nanč-
ných zdrojov a podpôr – uvie-
dla Edita Pečeňová. Riaditeľka 
školy ďalej vyzdvihla: znamená 
to skutočne úspech a radosť 
pre 385 žiakov školy,  ako aj 
pre 54 štátnych zamestnancov 
pedagogického zboru, veď v 
súčasnej ťažkej hospodárskej 
situácii nie je ľahkou úlohou vy-
tvorenie fi nančného zázemia 
rekonštrukcie, ktorá prebieha 
počas viacerých rokov.

Andrea Vándorová 

Támogatás a szlovák 
iskolának

Podpora slovenskej
škole

INGAtLAN

Sürgôsen eladó 1 + 2 fél szobás, 60 
m2-es, központi fûtéses, napkollekto-
ros, erkélyes, 1. emeleti panellakás a 
Galamb közelében. Tel.: 30/354-2563.

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

Békéscsabán, városközponthoz kö-
zeli csendes utcában kertes családi 
ház azonnal beköltözhetôen, teher-
mentesen eladó.
Irányár: 9,8 M Ft. Tel.: 30/325-7751.

Békéscsaba külterületén tanya el-
adó. Tel.: 20/980-6008.

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! 
20/343-3755. Diszkrét, megbízható!

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

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

Klímák telepítése, forgalmazása, 
hûtôk javítása, villanyszerelés ga-
ranciával. Tel.: 70/316-8540. 

Automata mosógépek javítása. 
Tel.: 06-30/304-4622, 06-66/454-561.

Cserépkályhák, téglakályhák építé-
sét, javítását vállalom.
Tel.: 30/340-9815.

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

On-line pénztárgépek értékesítésé-
hez számlaképes üzletkötôket kere-
sünk!
Érd.: onlinecassakft@gmail.com

OKtAtáS

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

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

Matematika pótvizsgára, pótérettsé-
gire felkészítés. Tel.: 70/392-0459.

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

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

Angoltanítás. 70/450-3228.

Angol-, német-, olasznyelv-oktatás 
ovitól felsôfokig szakmai nyelvvizsgá-
hoz, külföldi munkavállaláshoz. 
Tel.: 20/933-6828. 

Fedezd fel magadban az atlétát! Já-
tékos foglalkozások 6–12 éveseknek 
a Buda-Cash Békéscsabai Atlétikai 
Club pályáján.
Érdeklôdni: 20/238-1620.

www.csabacenter.hu

   2013. augusztus 15–21.

Repcsik (szinkr. amerikai animáció) PREMIER! 3D!• 
Percy Jackson: Szörnyek tengere (szinkr. am. fant.) • 
PREMIER! 3D!
Hupikék törpikék 2 (szinkr. amerikai animáció) 3D!• 
Elysium – zárt világ (szinkr. amerikai sci-fi) PREMIER!• 
Red 2 (szinkr. amerikai akció-vígjáték)• 
Pain & Gain (szinkr. amerikai akció-vígjáték)• 
Volt egyszer egy család (olasz játékfilm) ART!• 

   2013. augusztus 22–28.

Repcsik (szinkr. amerikai animáció)  3D!• 
Percy Jackson: Szörnyek tengere (szinkr. am. fant.)  3D!• 
Hupikék törpikék 2 (szinkr. amerikai animáció) 3D!• 
Családi üzelmek (szinkr. amerikai vígjáték) PREMIER!• 
Elysium – zárt világ (szinkr. amerikai sci-fi) • 
Red 2 (szinkr. amerikai akció-vígjáték)• 
A háború sámánja (kanadai dráma) ART!• 

Legyen béke a sírok felett!
A 101. gyalogezred katonáira emlékeztünk

Az elsô világháborúban hôsiesen harcolt a mintegy 
harmincezres létszámú 101. Császári és Királyi Gyalog-
ezred. Amikor a katonák 1914-ben háborúba indultak, 
nem gondolták, hogy csak 52 hónap után, és igen nagy 
veszteségekkel térnek haza. 

Egészségügyi ellátások 
külföldi nyaralás alatt
Mielôtt hazájából rövid 

idôre egy másik uniós ország-
ba utazik, érdemes kiváltani 
az európai egészségbiztosí-
tási kártyát a lakóhely szerint 
illetékes egészségbiztosítótól. 
A kártya révén részesülhetünk 
minden olyan egészségügyi el-
látásban, amelyre szükségünk 
lehet a külföldi tartózkodás 
során. Fontos tudnivaló, hogy 
a kártyával külföldön csak az 
egészségbiztosítás illetékes 
szerveivel szerzôdésben lévô 
szolgáltatóktól, állami egész-
ségügyi intézményektôl lehet 
ellátást igénybe venni. Ha 
valaki hosszabban kinn tar-
tózkodik, érdemes utasbizto-
sítást is kötni, mert az európai 
egészségbiztosítási kártya, 

illetve az utasbiztosítás által 
fedezett egészségügyi szol-
gáltatások köre részben eltér.

További információkért ke-
resse fel a http://europa.eu/
youreurope/citizens/health/
unforeseen-treatments/short-
visit/index_hu.htm, www.oep.
hu weboldalakat vagy fordul-
jon irodánk munkatársaihoz.

Europe Direct tájékoztató 
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: www.facebook.com/
EuropeDirectBekescsaba
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Kilencven éve, 1923. augusz-
tus 2-án, vasárnap délelôtt 
népes csabai közönség elôtt 
leplezték le az elsô világhábo-
rús 101-es hôsök emlékmûvét. 
Az ünnepségen részt vettek a 
volt százegyes katonák és a 
vitéz Berthy János százados 
által vezényelt honvéd dísz-
század fegyelmezett, daliás 
legénysége. Hévey Gyula 
volt 101-es tábori lelkész mi-
séje után a vasutas dalárda 
egyházi éneket, a katonaze-
nekar indulókat adott elô.

Ezután a 101-es bajtársak 
nevében dr. Cselényi Pál volt 
101-es fôhadnagy mondott 
beszédet, felidézve benne a 
vitéz ezred dicsôséges harc-
téri napjait, a vérüket hulla-
tott hôs bajtársak emlékét. 

Majd Krusina Manó tábor-
nok, a honvédelmi minisz-
ter képviselôje megadta az 
engedélyt a leleplezésre. Az 
emlékmûvet a csabai Belanka 
Mihály volt 101-es zászlós 
tervezte és helyi vállalata ké-
szítette mûkôbôl, oldalán az 
aranyozott felirattal, a vitézi 
ezred hôs harcainak helyszí-
nével. Majd Berthóty István 
polgármester a város nevé-
ben átvette a tíz méter magas 
emlékoszlopot, amelynek 
feladata, hogy a hazafiúi ál-
dozatkészséget, a kegyeletet 
és a küzdelmekben az ösz-
szetartozást hirdesse a város 
minden nemzedékének. Ezt 
követôen a koszorúzások 
hosszú sora következett. Leg-
meghatóbb volt, mikor a volt 

101-es bajtársak, a veteránok 
ezredesük, Panwitz Vilmos 
vezetésével vonultak el a tá-
bornok elôtt.

A második világháború 
után az emlékmûvet ledöntet-
ték és elföldelték. Az 1956-os 
események hatására, Fekete 
Pál vezetésével a fiatalok ki-
hantolták a három darabra 
tört 101-es obeliszket. Az idô-
közben helyreállított és újra-
avatott 101-es obeliszk 1970-
ben újra veszélybe került, 
mert a Lenin-centenárium 
jegyében Csabán is szobrot 
kellett állítani, és azt éppen 
ennek helyére „álmodta” a 
tervezô, de végül akkor a Le-
nin-szobor a Szabadság tér 
másik felére került. 

Gécs Béla

Békéscsaba anno
A 101-esek emlékmûavatása

Az emlékmû leleplezése 1923. augusztus 2-án, 90 évvel ezelôtt


