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– Függetlenül az oktatási 
rendszer átalakításától, ön-
kormányzatunk a jövôben 
sem fog megfeledkezni a 
Békéscsabán tevékenyke-
dô, békéscsabai gyerekekért 
dolgozó pedagógusokról. Az 
eddigiekhez hasonlóan most 
is köszöntjük a díszdiplomá-
sokat, és közös emlékezésre, 
beszélgetésre hívtuk az aktív 
és nyugalmazott intézmény-
vezetôket – mondta Kiss Ti-
bor, és hozzátette: mindig 
szívmelengetô összetalál-
kozni az elôdökkel, össze-
kapcsolni a jelent a múlttal, 

érezni a folytonosságot, az 
idô végtelenségét.

A következô díszdiplomá-
sok Vantara Gyula polgár-
mestertôl és Kiss Tibor al-
polgármestertôl vehették át a 
város ajándékát: rubindiplo-
más (70 éve végzett) Nagy 
Jánosné. Vasdiplomás (65 
éve végzett): dr. Faluhelyi 
Lászlóné, Endrész Lászlóné, 
dr. Antal Adrienne, dr. Kaba 
Tivadarné, Maczák András, 
Maczák János, Pelle Ferenc, 
Szentirmay Éva.

A szavazás ideje
Szavazni 2013. november 
10. napján reggel 6.00 órától 
19.00 óráig lehet. 19.00 órakor 
a szavazatszámláló bizottság 
elnöke lezárja a szavazóhe-
lyiséget, ezt követôen már 
csak azok szavazhatnak, akik 
a helyiségben vagy annak 
elôterében tartózkodnak.

A kampánycsend
A választás napján 0.00 órá-

tól 19.00 óráig választási kam-
pányt folytatni tilos (kampány-
csend). A kampánycsend 
megsértésének minôsül a 
választópolgárok választói 
akaratának befolyásolása, 
így különösen: a választópol-
gárok számára a kampány-

tevékenységet folytatók által 
ingyenesen juttatott szolgál-
tatás, pártjelvények, zászlók, 
pártszimbólumok, a jelölt 
fényképét vagy nevét tartal-
mazó tárgyak osztogatása, 
választási plakát elhelyezése, 
a választói akarat befolyáso-
lására alkalmas információk 
szolgáltatása elektronikus 
vagy más úton.

A szavazókörök
Minden választópolgár csak 
a számára kijelölt szavazó-
körben adhatja le szavaza-
tát. Az ajánlószelvényekkel 
együtt kipostázott értesítôn 
feltüntetésre került a választó-
polgár szavazókörének pon-
tos címe. Kérjük, figyelmesen 

olvassák el az értesítést, aki 
ugyanis nem a számára kije-
lölt szavazókört keresi fel, azt 
a szavazatszámláló bizottság 
visszautasítja a szavazástól. A 
szavazóhelyiségben a válasz-
tópolgárok csak a választó-
joguk gyakorlásához szüksé-
ges ideig tartózkodhatnak.

A választópolgár 
azonosítása

A szavazást megelôzôen a 
választópolgárt a szavazat-
számláló bizottság azono-
sítja. A választópolgárnak 
ehhez az alábbi okmányokat 
kell bemutatnia:
a) lakcím igazolására is alkal-

mas személyazonosító iga-
zolvány (olyan régi típusú 
személyazonosító igazol-
vány, amely érvényes lak-
címbejegyzést is tartalmaz) 
vagy

b) lakcímigazolvány és
• személyazonosító igazol-

vány,

• útlevél vagy
• 2001. január 1-jét követô-

en kiállított (kártya formá-
tumú) vezetôi engedély.

Felhívjuk a válaszpolgárok fi-
gyelmét, hogy az okmányok 
a választópolgárok azonosí-
tására kizárólag akkor alkal-
masak, ha azok érvényesek 
(érvényességi idejük nem 
járt le, olvasható bejegyzést 
tartalmaznak). Amennyiben a 
választópolgár felhívásra sem 
mutat be érvényes okmá-
nyokat, a szavazatszámláló 
bizottság visszautasítja a vá-
lasztójoga gyakorlásától.

A szavazás
A választópolgár azonosí-
tását követôen a szavazat-
számláló bizottság lebélyegzi 
a szavazólapot és átadja a vá-
lasztópolgárnak. Ennek meg-
történtét a választópolgár a 
névjegyzékben saját kezû 
aláírásával igazolja. A szava-

zólap betûrendben tartalmaz-
za a jelöltek nevét. Szavazni 
kizárólag személyesen lehet. 
A szavazáshoz – titkosságá-
nak biztosítása érdekében – 
szavazófülke áll rendelkezés-
re, de annak használata nem 
kötelezô. Aki nem tud olvasni, 
testi fogyatékossága van, 
vagy egyéb ok akadályozza 
a szavazásban, más válasz-
tópolgár – ennek hiányában 
a szavazatszámláló bizottság 
két tagjának együttes – segít-
ségét igénybe veheti. Érvé-
nyesen szavazni a jelölt neve 
melletti körbe tollal írt két, 
egymással metszô vonallal 
lehet. Ha a választópolgár a 
szavazólap kitöltését elron-
totta, és ezt annak az urnába 
helyezése elôtt jelzi, a bizott-
ság kérésre egy alkalommal 
kicseréli azt. A szavazólapot 
az urnába kell dobni. A szava-
zólaphoz kapott boríték hasz-
nálata nem kötelezô.

A mozgóurnás szavazás
A mozgásában gátolt válasz-
tópolgár a szavazást megelô-
zôen a Helyi Választási Irodá-
nál, a szavazás napján pedig 
az illetékes szavazatszámláló 
bizottságnál írásban jelezheti 
igényét mozgóurnás szava-
zásra. A választópolgár kizá-
rólag saját szavazókörének 
illetékességi területére kérhet 
mozgóurnát.

Információk az interneten
A választással kapcsolatos 
legfontosabb információk 
(szavazókörök területi beosz-
tása, jelöltek, részvételi ada-
tok, szavazóköri eredmények, 
a választási szervek elérhetô-
ségei és döntései) megtalál-
hatók a folyamatosan frissülô 
http://valasztas.bekescsaba.
hu oldalon.

Dr. Szvercsák Szilvia
a Helyi Választási Iroda 

vezetôje
(Jelöltek az 5. oldalon)

– Van néhány küldetése a 
fesztiválnak, ebbôl az egyik 
– számomra talán a legfonto-
sabb – az, hogy a gyerekeink 
örökítsék tovább a hagyo-
mányt, a disznóvágást, a kol-
bászkészítést. Úgy tûnik, ez 
teljesült, százharminc csapat 
vett részt az ifjúsági verse-
nyen. Célunk Békéscsaba 
városmarketingje, ez is meg-
valósult, rengetegen adtak hírt 
a kolbászfesztiválról. Egyre 
többen foglalkoznak komo-
lyabban kolbászkészítéssel, 
mindezzel talán be is teljesítjük 
azt, ami fesztiválként a felada-
tunk – mondta Hégely Sándor 
fesztiváligazgató.

Dr. Fazekas Sándor vidék-
fejlesztési miniszter – aki nem 
csak megnyitotta a fesztivált, 
hanem a kolbászgyúrásból 
is kivette a részét – felhívta 
a figyelmet arra, hogy a vi-
dékfejlesztési minisztérium 
éppen a fesztivál nyitónapján 
indította el azt a kampányát, 
amellyel a magyar élelmisze-
rekre, köztük a leghíresebb 
magyar kolbászra, a csa-
baira kívánja ráirányítani a 
figyelmet. Vantara Gyula pol-
gármester a négy nap során 
fogadta a város vendégeit, 
kolbászt készített, és közben 
mindent megtett azért, hogy 
ország-világ megtudja: a ki-

váló magyar kolbászok közül 
a csabai elsôként nyerte el 
a hungarikum címet, ami jól 
mutatja a termék helyi támo-
gatottságát, és jól mutatja azt 
is, hogy ez rengeteg kolbászt 
készítô csabai család közös 
ügye is.

A fesztivál kiemelt vendég-
városa idén Békés volt. Izsó 
Gábor békési polgármester 
úgy vélte, sikerült megmutat-
niuk magukat a megyének, 
az idelátogató rengeteg ven-
dégnek mind kultúrában – a 
békési civilek és a kulturális 
központ által szervezett prog-
ramjaikkal –, mind gasztro-
nómiában. 

Katona Ilona, a Magyar 
Turizmus Zrt. Dél-alföldi Re-
gionális Igazgatóságának 
igazgatója elismeréssel szólt 
a turisták ezreit vonzó ren-
dezvényrôl, amelyrôl például 
a vajdasági Magyar Szóban 
így írtak: „A Csabai Kolbász-
fesztivál évrôl évre bizonyít-
ja, hogy a csabai emberek 
büszkék a hagyományaikra, 
nem feledik a gyökereiket. 
Négy nap alatt mások szá-
mára is vonzóvá, igazi cso-
dává varázsolták az ország 
ezen részét.”

(A fesztiválról lapunk 7. ol-
dalán is olvashatnak).

Mikóczy Erika

I D Ô K Ö z I  V Á L A S z T Á S

Jövôre veletek ugyanitt!
Több mint százezren voltak a kolbászfesztiválon

Idén több mint százezren 
látogattak el a Csabai Kol-
bászfesztiválra, gyúrtak, 
töltöttek, kikapcsolódtak, és 
persze körülnéztek Békés-
csabán. A máskor csendes, 
nyugodt városban turisták 
ezrei kirándultak, készítettek 
fotókat a templomok, a mú-
zeum, a színház, a szökôku-
tak környékén, a vízparton, 
a Csabagyöngyénél és a 
város legkülönbözôbb pont-
jain. A visszatérô vendégek 
elismeréssel nyugtázták, 
mennyire megszépült a bel-
város, dicsérték az ismét fer-
geteges hangulatú fesztivált, 
és lépten-nyomon hallhat-
tuk: Jövôre megint jövünk! 
Jövôre veletek ugyanitt!

Önök a legnehezebb idôkben is töretlen hittel tettek ele-
get kötelességüknek, oktattak minket, oktatták a követ-
kezô nemzedéket. Az út, amelyet mutattak, a tisztesség, 
a becsület, a kitartás és a felelôsségvállalás volt, igyek-
szünk eszerint élni – mondta Kiss Tibor alpolgármester a 
városháza dísztermében azon az ünnepségen, amelyen 
a díszdiplomásokat, a városi intézmények nyugalmazott 
és aktív vezetôit köszöntötték. 

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a békéscsabai 5. szá-
mú egyéni választókerületben 2013. november 10. napjára 
kitûzött idôközi önkormányzati képviselô-választással kap-
csolatos legfontosabb gyakorlati tudnivalókról.

Folytatás a 3. oldalon →

A nagy kolbászgyúrás napján hatszáz csapat teremtett fergeteges hangulatot

A rubindiplomás Nagy Jánosnét is köszöntötték

Díszdiplomások
a városházán

Tisztelt Választópolgárok!
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V I S S z A T e K I N T É S  A  K Ö z G Y Û L É S R e
A polgármester és a pártok véleménye a döntésekrôl

Vantara Gyula polgármester, valamint a Fidesz, az MSZP, 
a Jobbik és az LMP képviselôi is értékelték a legutóbbi 
közgyûlés legfontosabb témáit.  Szó volt egyebek mellett 
közterület-rendelet módosításáról, a CsabaPark második 
ütemérôl és a további fejlesztési tervekrôl is.

Vantara Gyula: Segítünk a rászorulóknak,
és figyelembe vesszük a többség jogait is

A legutóbbi közgyûlésen a 
katasztrófavédelem és a tûz-
oltóság is beszámolt munká-
járól, Vantara Gyula közgyûlés 
utáni tájékoztatóján kiemelte, 
hogy a képviselô-testület 
mindkét szervezetnek elis-
merését fejezte ki a lakosság 
érdekében végzett tevékeny-
ségéért. 

A polgármester beszélt 
arról, hogy az Evangélikus 
Szeretetszolgálat új tanya-
gondnoki szolgáltatást kíván 
bevezetni Felsônyomás tanyáin. A szolgáltatás kiterjed az 
idôsebb generációról történô gondoskodásra, az óvodások, 
iskolások szállítására és más területekre is. 

Vantara Gyula említést tett arról, hogy várhatóan megnyílik 
egy olyan pályázat, amelyen a CsabaPark második ütemével 
indulhat az önkormányzat. Ennek van egy százszázalékban 
támogatható része, amelyre egymilliárd értékben, és van egy 
másik része, amelyre 500 millió forint értékben szeretne pá-
lyázni a város. Ez utóbbihoz 10 százalékos önerô kell saját for-
rásból vagy vállalkozói tôke bevonásával. 

– A közgyûlés cége kaphat engedélyt a hulladék gyûjtésére, 
szállítására, ennek birtokában pályázati úton bíznak meg alvál-
lalkozót a munkával; a bírálóbizottságba választottunk tagokat 
a közgyûlésen. Az MSZP visszautasította a megkeresést,  az 
LMP sem akart részt venni a bizottságban, így Hanó Miklós, 
dr. Ferenczi Attila és Strifler Attila lettek tagok – jegyezte meg a 
polgármester. 

– Sok panasz érkezett a lakosságtól, irritálja a polgárokat, ha 
a közterületen nem tartják be az elemi együttélés szabályait. A 
város igyekszik gondoskodni a hajléktalanokról, rendelkezésre 
áll a hajléktalanszálló, és – különösen télen – étellel, takaróval 
is segítünk,  viszont a többségnek is vannak jogai, nem hagy-
hatjuk figyelmen kívül az ô érdekeiket sem – fogalmazott Van-
tara Gyula azzal a tervezettel kapcsolatban, amely kijelöli, hol 
tilos életvitelszerûen tartózkodni Békéscsabán. 

Fidesz: Százmillió az utak járdák helyreállítására

Dr. Ferenczi Attila a Fidesz közgyûlési tájékoztatóján a hitel-
felvételrôl, a városfejlesztés irányairól beszélt, és azt is meg-
jegyezte, a város szeretné, ha a fedél nélküliek nem a szabad 
ég alatt hajtanák álomra a fejüket, hanem igénybe vennék a 
hajléktalanszállót.

– Költségvetési rendeletünkbe az év elején beállítottunk 
közel 640 milliós hitelfelvételt beruházási irányú tartalékként. 
Ebbôl 355 millió a tavaly leszerzôdött hitel ez évre áthúzódó 
része, 283 millió forint pedig az idei költségvetésben tervezett 
új hitel. A júniusi közgyûlés 322 millióra módosította az idei hi-
telfelvételi elôirányzatot, ez négy nagy beruházáshoz kötôdik: 
a csatornázáshoz, az Árpád fürdô energetikai felújításához és 
a belterületi utak fejlesztéséhez, ráadásul, lakossági igényt ki-
elégítve, a hitelbôl 100 millió forintot saját erôként állítunk be az 
utak és járdák helyreállítására is – mondta dr. Ferenczi Attila, 
majd hozzátette, hogy a közgyûlés most azt tárgyalta, az aján-
lattevôk közül melyik bankot válassza. 

A közterület-használat rendjérôl szóló rendelet módosításá-
val kapcsolatban a tanácsnok megjegyezte, a rendelettervezet 
lényege, hogy nem lakhatnak közterületeken a hajléktalanok. 
Leszögezte, emberhez méltatlan, hogy valaki sátorban, a sza-
bad ég alatt éljen, szeretnék elérni, hogy a  hajléktalanszállót 
vegyék igénybe a fedél nélküliek. Beszélt arról is, hogy a Békési 
út 24. szám alatt két lakást alakítanak ki hajléktalanok számára, 

és fontosnak nevezte, hogy 
minél nagyobb hangsúlyt 
kapjon a megelôzés, hogy az 
emberek ne kényszerüljenek 
ilyen helyzetbe. 

Végül a tanácsnok említést 
tett arról, hogy megindult az 
elkövetkezendô hét év terve-
zése a városfejlesztés irányait 
illetôen, kiemelt cél a mun-
kahelyteremtés, a gazdasági 
élet felpörgetése, valamint a 
helyi lakosság, a helyi civilek 
önrendelkezésének segítése.

MSZP: Nem támogatjuk a „luxusberuházásokat”

A szocialista képvise-
lôk közgyûlés utáni 
sajtótájékoztatójukon 
a hitelfelvételrôl, a köz-
területek használatát 
szabályozó helyi ren-
deletrôl, a városfejlesz-
tési stratégiáról mond-
ták el véleményüket, 
majd kifejtették, miért 
nem kívánnak részt 
venni a közbeszerzé-
seket elôkészítô bizottsági üléseken.

Hrabovszki György és Miklós Attila elsôként arról szólt, 
hogy véleményük szerint a mostani hitelfelvétel szükséges, hi-
szen olyan esetben és olyan célra vesz igénybe a város külsô 
pénzügyi segítséget, amely indokolt és önerôbôl nem tudnák 
finanszírozni. Viszont leszögezték, hogy az olyan „luxusberu-
házások” ellen fel fogják emelni szavukat, melyeket szükség-
telennek tartanak. 

A közterületek használatáról szóló rendelet módosításának 
kapcsán megtudtuk, az MSZP-s képviselôk sem tartják szeren-
csésnek a városkép és a város lakóinak szempontjából, ha a 
hajléktalanok életvitelszerûen az utcán tartózkodnak.  

– Ez a rendelet nem jelent azonban teljes körû megoldást a 
hajléktalanproblémára. Úgy látjuk, hogy a város szociális rend-
szere  képes segítséget nyújtani az otthonukat elveszítettek-
nek. Ezeket az intézményeket kell úgy mûködtetni és szükség 
esetén fejleszteni, hogy az ellátórendszer továbbra is megfe-
lelô körülményeket tudjon teremteni a hajléktalanok számára 
– hangzott el a tájékoztatón. 

Az elfogadott fejlesztési stratégia számos elemét támo-
gatják a szocialista politikusok, ám nem tartozik ezek közé 
például a sípálya. Végezetül megtudtuk, miért nem kívánnak 
részt venni az MSZP-sek tanácskozási joggal a vagyonkezelô 
közbeszerzését elôkészítô bizottság ülésein. Mint mondták, 
tapasztalataik szerint elôfordulhatnak olyan esetek, ahol a ki-
írás már elôre meghatározza a kiszemelt nyertes személyét, 
vagy éppen meg sem hívnak békéscsabai cégeket.  Vélemé-
nyük szerint, a tanácskozási jog azt jelenti, hogy a döntésben 
nem vehetnek részt, így ezekhez a jövôben sem kívánnak asz-
szisztálni.  

LMP: Támogatni kell a munkahelyteremtést!

Gál István Elek a tájékoztatón egy olyan problémára hívta fel 
a figyelmet, amelyet a közmeghallgatáson is felvetett. Takács 
Péter képviselô a közgyûlési napirendeket értékelte.

Gál István Elek a közmeghallgatáson arról érdeklôdött, 
hogy történt-e felmérés arról, Békéscsabán lesz-e elegendô 
tornatermi férôhely a mindennapi testneveléshez, illetve tervez-
nek-e ilyen beruházást? A politikus arra hívta fel a figyelmet, 
hogy míg jelenleg, országosa egy 3 milliárdos tornaterem-épí-
tési program van folyamatban – a 2014-es, valamint a 2015-ös 
költségvetésben is csak ennyit terveznek –, ezzel szemben ösz-
szesen 82 milliárd forintot költ az állam 2014-ben stadionokra, 
2017-ig pedig összesen 345 milliárd forintot irányoz elô sporttal 
kapcsolatos beruházásokra.

Takács Péter képviselô üd-
vözölte, hogy a településfej-
lesztési stratégiában a mun-
kahelyteremtést elôsegítô 
beruházások elôkelô helyen 
szerepelnek, hiszen korábban 
ô maga is többször hangsú-
lyozta, hogy a város legége-
tôbb problémája a munkahe-
lyek hiánya. A közgyûlésen 
javasolta, hogy a turizmusfej-
lesztés célkitûzései közé ke-
rüljön be az Élôvíz-csatorna 
teljes rehabilitációja.

Mint megtudtuk, az LMP-s 
politikus támogatta, hogy a Békés Megyei Ivóvízminôség-javító 
Programhoz a saját erô kiváltása érdekében nyújtson be a vá-
ros támogatási igényt az önerôalapra. Ugyanakkor sajnálja, 
hogy az aradi „vízprogram”, úgy tûnik, kútba esett. 

Takács Péter egyetértett a közterület-használat rendjérôl 
szóló rendelet módosításával, mely fôként a hajléktalanokat 
érinti, hiszen üzemel a nappali melegedô, a hajléktalanszál-
ló, ahol lehet aludni, fôzni, mosni, tehát életvitelszerûen tartóz-
kodni, s a családsegítô szolgálat is számos olyan programot 
indított, melyek a hajléktalanok társadalmi reintegrációját hiva-
tottak segíteni. 

Végezetül a képviselô elmondta: sajnálatosnak tartja, hogy 
a polgármester nem tett lépéseket Szarvas Péter, a Volán volt 
vezérigazgatójának felmentésével kapcsolatban, véleménye 
szerint ugyanis az ország egyik legfelkészültebb közlekedési 
szakemberét veszítette el a város.

Jobbik: Teremtsék meg az élemiszer-önrendelkezést!

A fejlesztési hitel 
felvételérôl, a telepü-
lés- és területfejleszté-
si tervekrôl, valamint a 
közterületek rendjére 
vonatkozó rendelet-
tervezetrôl beszéltek a 
Jobbik képviselôi szo-
kásos, közgyûlés utá-
ni tájékoztatójukon.

Strifler Attila elôre-
bocsátotta: pártjuk 
egyetért a fejlesztési 
célokkal (így például a csatornaberuházással, az Árpád für-
dô korszerûsítésével, út- és járdaépítéssel), ám a hitelfelvé-
telt nem tartják jó megoldásnak. A képviselô emlékeztetett 
arra, hogy bár megtörtént Békéscsaba esetében is az adós-
ságkonszolidáció, a bevételek jelentôsen csökkentek, s a 
hitelfelvétel is azt mutatja, hogy a városi költségvetés alulfi-
nanszírozott. Megoldásként a Jobbik a bevételek növelését 
javasolta, ami például az önkormányzati cégek tevékenységi 
körének bôvítésével érhetô el. Emellett a látványberuházá-
sok elkerülését és a magas jutalmak befagyasztását tartaná 
indokoltnak a Jobbik.

Szabóné Kocziha Tünde a terület- és településfejlesztési 
koncepció kapcsán arról szólt, hogy a város élelmiszer-ön-
rendelkezését tartaná fontosnak elérni. Mint mondta, hasznos 
lenne, ha a például a közétkeztetésben a helyi termelôk által 
megtermelt zöldséget, gyümölcsöt használnák fel, illetve az 
önkormányzati földeken termelnék meg közmunkások bevo-
násával a szükséges terményeket. Ezzel azt is elérnék, hogy 
a rossz minôségû, import zöldségek helyett friss, egészséges 
alapanyagokból készült ételek jutnának el a közétkeztetésbe.

Végezetül a közterületek rendjérôl szóló rendelettervezet ke-
rült terítékre, ami kétfordulós, s még a novemberi közgyûlésen 
is téma lesz, addig pedig társadalmi vitára bocsátják. Szabóné 
Kocziha Tünde leszögezte: komplex problémáról van szó, a 
hajléktalanok között sokan betegségekkel is küzdenek, erre is 
figyelmet kell fordítani. A Jobbik amellett van, hogy senki se 
maradjon gondoskodás nélkül.

Gajdács Emese, Mikóczy Erika

Vantara Gyula

Dr. Ferenczi Attila Takács Péter

Miklós Attila és hrabovszki György

Strifl er Attila és Szabóné
Kocziha Tünde



Mint megtudtuk, ez idáig a Bé-
késcsaba és Térsége Többcé-
lú Kistérségi Társulás, valamint 
a Békéscsabai Evangélikus 
Szeretetszolgálat látott el ta-
nyagondnoki feladatokat a vá-
ros környéki ingatlanoknál. 

Az önkormányzat a társu-
lás által fenntartott intézmé-
nyen keresztül 2009. május 
26-ától a nagyréti tanyákon, a 
szeretetszolgálat pedig 2012. 
január 3-ától a kisréti tanyá-
kon biztosít tanyagondnoki 
szolgáltatást. A szeretetszol-
gálat pályázati forrásból új 
jármûvel gazdagodott a kö- 
zelmúltban, ezért kérte a szol-
gáltatás kiterjesztését Felsô-
nyomás tanyáin élôkre is.

A döntés fontosságát jel-
zi, hogy összesen körülbelül 

360 tanyai háztartást érint a 
város és a szeretetszolgálat 
által biztosított új ellátás. A ta-
nyagondnoki szolgáltatások 
között szerepel napi egyszeri 
meleg étel házhoz szállítása, 
a házi segítségnyújtásban 
közremûködô gondozók szál-
lítása, közremûködés a közös-
ségi és szociális információk 
szolgáltatásában. Mindez az 
alapfeladatok közé tartozik. 
Emellett a szolgáltatást igény-
be vevôk egészségügyi intéz-
ménybe szállítása, gyógyszer 
felíratása, kiváltása, bevásár-
lás, hóeltakarítás, fûnyírás, 

óvodás, illetve iskolás gyer-
mekek szállítása is megtalál-
ható az igénybe vehetô szol-
gáltatások körében.

A békéscsabai tanyavilág 
16 ezer 167 hektáron terül el 
és közel háromezren élnek 
külterületen. A legfrissebb 
adatok szerint az ingatlanok-
ból ezer lakható, négyszáz 
viszont rossz állapotban van, 
esetenként életveszélyes. 
Körülbelül 600–700 tanyában 
élnek állandóan, a fennmara-
dókat pedig fôként nyaranta 
látogatják tulajdonosaik.

G. E.

Gyémántdiplomás (60 éve 
végzett): Erdélyi Mihály, 
Ferencz Sándor, Guba Lajos-
né, Hagymási Sándorné, dr. 
Hrabovszky Mihályné, László 
István, László Istvánné, Raffai 
Józsefné, Roszkos János, Sa-
lamon Pálné. Aranydiplomás 
(50 éve végzett): Adamik 
Györgyné, Flender Györgyné, 
Hegyesi Károlyné, dr. Hudák 
Györgyné, Kiszely Mihályné, 
Krajcsovics Mihályné, Kór 
Lajosné, Róta Pálné, Rózsa-
völgyi Mátyásné, Sajben Pál-
né, Szikszai Ferencné, Szula 
Imréné, Vincze Károlyné.

Az ünnepségen Vantara 
Gyula a városi intézmények 
vezetôinek mondott köszö-
netet, hangsúlyozva, hogy a 
világ és a diákok változnak, 
de vannak olyan értékek, ha-
gyományok, amelyek nem 
veszhetnek el a megújuló 

magyar közoktatásban sem. 
Az értékek közvetítésében 
pedig igen komoly szerepük 
van az intézményvezetôk-
nek.

Az ünnepség végén Feke-
te Péter, a Jókai színház igaz-
gatója beszélt arról, milyen 
fontos a kultúra közvetítôinek 
a pedagógusok munkája. A 

színházigazgató a díszdip-
lomásoknak és intézmény-
vezetôknek egy-egy tiszte-
letjegyet ajánlott fel a Jókai 
színház most futó elôadása-
ira, majd versben mondott 
köszönetet a díszdiplomá-
soknak, köztük Szentirmay 
Éva színmûvésznek.

Mikóczy Erika

A tájékoztatóból egyebek 
mellett kiderült, hogy váro- 
sunkban két új integrált ügy-
félszolgálat kialakítását terve-
zik várhatóan a jövô év elejére. 
Így 20 munkaállomást alakíta-
nak ki a Szabadság tér 11–17. 
szám alatti épület földszinti 
részén és 8 munkaállomást a 
Temetô soron, a vasútállomás 
épületében (ez utóbbi a vas-
útberuházás részeként való-
sul meg). A Szabadság téren 
2011 januárjától már mûködik 
kormányablak, s a Békéscsa-
bai Járási Hivatal okmány-
irodai osztálya is itt látja el 
feladatait, így az egységes 
arculatú, kibôvített kormány-
ablak ebben az épületben 
kap elhelyezést. A 20 új mun-
kaállomás az épület – jelenleg 
a járási hivatal okmányirodai 
osztálya által használt – föld-
szinti részen mûködik majd. 
Az épület központi bejáratá-
nál található okmányirodai 
információs pult változatlan 

formában és funkcióban se-
gíti az ügyfelek gyors tájéko-
zódását, ügyintézésre történô 
felkészülését, idôpont egyez-
tetését.

Az új integrált ügyfélszol-
gálati térben a 20 munkaállo-
más mellett 2 fotobox (egyik 
speciálisan mozgáskorlá-
tozottak részére), 2 mun-
kaállomású pénztár és egy 
önálló zárt kommunikációs 
szoba is lesz, amely lehetô-
séget biztosít az „intimebb” 
ügyfélfogadásra is. A beru-
házás befejeztével egysé-
ges megjelenésû, korszerû 
ügyfélirányítási és irattováb-
bítási rendszerrel mûködô, 
magasabb szintû informati-
kai felszereltséggel rendel-
kezô integrált ügyfélszolgálat 
biztosítja az állampolgárok 
ügyeinek minél gyorsabb és 
szakszerûbb intézését a hét 
minden munkanapján 8 órá-
tól 20 óráig.

Gajdács E.

A mintegy 300 fôs menet a 
városháza elôtti fôtéren gyü-
lekezett. A székely himnusz 
eléneklése után elindultak 
az Andrássy úton a Trianoni 
emlékmûhöz, ahol a részt-
vevôk versekkel, dalokkal, 
közös gyertya- és mécses-
gyújtással fejezték ki egyet-
értésüket a székely önren-
delkezéssel.

A Trianon emlékmûnél 
Kerepeczki Nóra olvasott fel 

részleteket Sarusi Mihály: 
Könyörgés Csonka Boldog-
asszony neve napján címû 
mûvébôl, Józsa Mihály Orbán 
János Dénes: Véres képeslap 
Erdélybôl, avagy a gölöncséri 
veszedelem címû novellájá-
ból, Bukvai Istánné pedig 
énekelt a szolidaritásukat 
kifejezô egybegyûltek elôtt. 

Bíró János, a Polgárok Bé-
késcsabáért Egyesület és a 
Békés Megyei Polgári Nyug-

díjasok Civil Egyesülete elnö-
ke érdeklôdésünkre elmond-
ta, hogy párthovatartozás 
nélkül várták a menet részt-

vevôit, azokat, akik egyetér-
tenek a székelyek autonómia- 
törekvéseivel. 

Vándor Andrea

A filmbemutatót megelôzôen 
Tiszó Irén projektmenedzser 
beszélt a projektrôl. Mint meg-
tudtuk, a programra a Békés-
csabai Kistérségi Életfa Szo-
ciális Szolgáltató Központ, a 
Békés Megyei Kormányhivatal 
(igazságügyi szolgálata) és a 
Közigazgatási és Igazságügyi 
Hivatal által létrehozott kon-
zorcium pályázott még 2011 
novemberében.

A kétéves, Békés megyé-
ben zajló projekt célja áldo-
zatsegítô és áldozattá válást 
megelôzô kapcsolatépítés, 
tapasztalatcsere, képzé-
sek lebonyolítása. Célcso-
portjai közé tartoznak a 
bûncselekmények sértettei, 

a potenciális áldozatok (fia-
talok, idôsek) és az áldozat-
segítésben közvetlenül vagy 
közvetve érintett dolgozók. A 
program keretében az állam-
polgárok önvédelmi képes-
ségeit növelik, csökkentik a 
kriminális események miatt 
kialakult negatív hatásokat, 
szélesítik az áldozattá vált 
emberek számára nyújtható 
szolgáltatások körét, csök-
kentik az ismételt áldozattá 
válás valószínûségét, s nö-
velik az e körben dolgozó 
szakemberek tudását. 

A százszázalékosan tá-
mogatott, 89 millió forint 
összköltségvetésû projekt-
ben a konzorciumot alkotó 

három szervezet és partnere-
ik számos rendezvényt, kép-
zést tartanak. A projekt ke-
retében mûködtetik a www.
sanszbekes.hu weboldalt, s a 
+36-70/532-3341-es telefonos 
áldozatsegítô szolgálatot.

Tiszó Irén után dr. Hajdú 
Antal békéscsabai rendôrka-

pitány és Zsankó László nyu-
galmazott rendôr alezredes 
méltatta a programot, vége-
zetül a jelenlévôk megnéz-
hették a Csaba Televízió által 
elkészített, veszélyes helyze-
teket bemutató, áldozatvédel-
mi filmet.

Gajdács Emese
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Díszdiplomások a városháza dísztermében Mintegy háromszázhatvan tanyát érint az új ellátás

A városházától a Trianon emlékmûhöz vonultak a résztvevôk

Cél az áldozattá válás megelôzése

Díszdiplomások a városházán
Köszönet az értékek közvetítéséért

Tanyagondnokok Felsônyomáson
A szeretetszolgálat kezdeményezte a bôvítést

Békemenet a székelyekért
Fáklyás felvonulás a székely autonómiáért

Film az áldozatvédelemért
SANSZ: Bûncselekmények sértetteit segíti a program

Új kormányablakok az 
okmányirodán és a vasútnál 

22 ország, határainkon belül több település, köztük Bé-
késcsaba is csatlakozott a Székelyek Nagy Menetelésé-
hez. A Polgárok Békéscsabáért Egyesület és a Békés 
Megyei Polgári Nyugdíjasok Civil Egyesülete hirdette 
meg a megyeszékhelyen a békés, fáklyás felvonulást 
Székelyföld autonómiája mellett.

A SANSZ áldozatsegítô együttmûködés és szolgáltatásfej-
lesztés Békés megyében elnevezésû projekt keretében elké-
szült filmet mutatták be október 29-én a Csabagyöngyében.

A képviselô-testület a leg-
utóbbi közgyûlésen határo-
zott arról, hogy hamarosan 
a felsônyomási tanyákon 
élôk is igénybe vehetik a 
tanyagondnoki szolgálatot 
Békéscsabán. Az ehhez 
szükséges rendeletmódosí-
tást a testület tagjai elfogad-
ták, s üdvözölték a szolgál-
tatás kibôvítését.

A legutóbbi közgyûlésen számolt be dr. Marosvölgyi Eme-
se járási hivatalvezetô arról, hogy év végétôl a járási hi-
vatali rendszer keretein belül kibôvített feladatellátással 
újulnak meg a kormányablakok és újak is létrejönnek. 

Hirdessen a Csabai Mérlegben!
Kéthetente 28 000 háztartásba juttatjuk el üzenetét.

→ Folytatás az 1. oldalról

Két új integrált ügyfélszolgálat lesz Csabán



– A jelentkezôktôl elôzetes 
bemutatkozó anyagot kértünk 
– mondta Koszecz Andrea, a 
rendezvény fôszervezôje – az 
elôzsûri ezek közül végül ki-
lencet választott ki, ezeket a 
Csabagyöngye kiváló akusz-
tikájú hangversenytermében 
adták elô az együttesek, éne-
kesek.

A Váczi Gábor, a Sygma 
zenekar vezetôje, Kolarovszki 
Sarolta énekmûvész, zene-
pedagógus és Köles Márk 
dobos, elôadómûvész alkot-

ta zsûri nem kategóriánként 
értékelte a fellépôket, hanem 
a szakmai színvonal alapján, 
több mûfajban. Metál, rock,  
alterrock, instrumentális prog-
resszív fúzió és pop zenei 

stílusban mutatkoztak be az 
amatôr elôadók. Végül a kö-
vetkezô eredmény született: a 
legjobb zenekar az Illésházy 
u. 1. lett, a legjobb hangszeres 
díját Altmann János (az aJna 
zenekar dobosa) kapta. A leg-
jobb énekes Sallay Gergely (a 
Randy Marsh Fusion Project 
zenekar énekese). 

A zsûri által legjobbnak ítélt 
elôadóknak demo készítési le-
hetôséget, hangszervásárlási 
utalványt és CsaKK-os fellé-
pési lehetôséget ajánlottak 
fel a szervezôk. Korábban, az 
ifiházban is több alkalommal 
rendeztek már hasonló tehet-
ségkutatókat, ezek hangulatát 
igyekeznek feleleveníteni a jö-
vôben – tudtuk meg Koszecz 
Andreától.

Vándor Andrea
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November 8-án 21 órától 
Petendi Tamás, Bûdi Szilárd 
– Message to Hendrix – kon-
certje az Elefánt klubban
9-én Múzeumok Ôszi Éjsza-
kája – Márton-napi mulatság 
a Munkácsy Mihály Múzeum-
ban 
9-én 8 órától Családi Márton-
nap és bababörze a Rózsa-
kert piacon
9-én 19 órától Korda György-
koncert a Csabagyöngye Kul-
turális Központban
11-én 18 órától Összefonó-
dás – A kortárs magyar ci-
gány irodalom – elôadás a Jó-
kai színházban 
11-én 19 órától Prof. dr. Bagdi 
Emôke – Lelki egyensúly ne-
héz idôkben is címû elôadá-
sa a Csabagyöngye Kulturális 
Központban
12-én 17 órától Közönség-
találkozó Tenesse Williams: 
Üvegfigurák címû darabjának 
szereplôivel a Jókai színház-
ban
15-én 19 órától Szekeres Ad-
rienn énekesnô elôadása va-
csora keretében a Kornélia ét-
teremben
15-én 20 órától Kowalsky 
meg a Vega koncert, CsaKK

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!

November 9. 9.30 Kölyöksziget a 
Magyar Postával
Meseposta, kézmûves-foglalkozások, 
játszóház, ugrálóvár
November 9. 19.00 Korda György 
életmûkoncert
Közremûködô vendégek: Balázs Klári, 
Solymos Tóni, az Express zenekar és 
a Monarchia Szimfonikus Zenekar
November 11. 19.00 Nyitott Akadé-
mia, Bagdy Emôke elôadása „Lelki 
egyensúly nehéz idôkben is” címmel
November 14. India nap az indiai 
nagykövetség szervezésében – báb-
színház, jógabemutató, táncelôadás, 
koncert, fotókiállítás és folyamatos 
gyerekprogramok
November 15. 19.00 Kowalsky meg 
a Vega
Vendég: Road, jegyár: 2500 Ft
November 16. 19.00 Ötéves a Ca-
landrella Kamarakórus – jubileumi 
koncert
Belépés: ingyenes. Támogatójegy 
500 és 1000 Ft-os áron a helyszínen 
vásárolható! 
November 17. 16.00 családi délután 
a Békés Megyei Szimfonikus Zene-
karral – családi koncert az ifjú zene-
barátok napja alkalmából
Mûsoron: Mozart: Varázsfuvola – nyi-
tány, Smetana: Moldva, Csajkovszkij: 
Diótörô
Vezényel: Gál Tamás Liszt-díjas kar-
mester. Belépôjegy (ülôhelyfoglalás 
érkezés szerint): felnôtt 1200 Ft, 
gyermek 600 Ft, négyfôs családi 
jegy 2800 Ft

November 20. 19.00 Budapest Klez-
mer Band koncert
Jegyár: 1900 Ft 
November 23. 14.00 B, A, S Osztá-
lyos Országos Társastánc-bajnok-
ság. Az ország legjobb versenytán-
cosai – standard és latin-amerikai 
táncok, gyönyörû ruhák, kimagasló 
sportteljesítmények 

Kiállítások

III. Békéscsabai Fotófesztivál – a 
földszinti Kerengôben és az Elôtér 
galériában
Mokos József mûvész-tanár em-
lékkiállítása a Békéstáji Mûvészeti 
Társaság kiállítóhelyén a magyar 
festészet napja alkalmából november 
23-áig
225 éves a Posta Békéscsabán 
Postatörténeti kiállítás november 
9–19. között
A Csabagyöngye földszinti Hun-
garikum Klubjában csütörtökön-
ként 9–13 óra között az Országos 
Fogyasztóvédelmi Egyesület Békés 
megyei szervezetének szakemberei 
várják azokat, akik úgy érzik, megká-
rosították ôket 

A Csabagyöngye Puebla kultúrautal-
vány és OTP SZÉP kártya elfogadó 
hely. Lehetôség van bankkártyás 
fizetésre. A Tourinform Irodában az 
országos jegyértékesítô rendszerbôl 
lehívott bérletek és jegyek vásárlása 
esetén nem tudjuk elfogadni a Szé-
chenyi pihenôkártyát

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

Kiállítás 

November 9., szombat 16.00 Lengyelország madártávlatból. A fotókiállítást meg-
nyitja dr. Bakonyi Erika a Lengyel Idegenforgalmi Iroda vezetôje. Megtekinthetô no-
vember 22-éig hétköznapokon 8-tól 18 óráig

Ismeretterjesztô elôadás

November 15., péntek 18.00 A keretbe zárt világ címmel Kardos Tamás szolnoki 
fotográfus tart vetítéssel egybekötött elôadást a Márvány Fotómûhely foglalkozásán

Erzsébet–Katalin bál

November 16., szombat 17.00-tól 22.00-ig a közösségi házban mûködô csoportok 
tagjainak és hozzátartozóiknak részvételével, az intézmény összes termében

VIII. Békéscsabai Digiporáma Fesztivál

November 23., szombat 10.00 Az elektronikus adathordozón beküldött maximum 
5 perces pályamunkák nyilvános vetítéssel egybekötött zsûrizése és díjátadó ün-
nepsége. A zsûri tagjai: Horváth Imre, a MAFOSZ elnöke, Szôke János fotómûvész, 
Gál Csaba, a Csaba Televízió szerkesztôje

Kirándulás

November 24., vasárnap a természetjáró kör kirándulása Szolnokra. Program: a 
város nevezetességeinek megtekintése, városismereti séta. Indulás 8.13-kor a bé-
késcsabai vasútállomásról. Várható hazaérkezés 16.45-re

Ringatófoglalkozások

Minden héten szerdán 10 órai kezdettel. Célja, hogy az anyukák megismerkedje-
nek egy könnyen énekelhetô, zeneileg értékes dalanyaggal, magyar mondókákkal, 
mozgásos, ölbeli játékokkal. Részvételi díj: 600 Ft/család/alkalom. A foglalkozást 
Litauszkiné Püski Melinda tanárnô tartja

Tornák

• Nyugdíjastorna – minden kedden 8.15-tôl 9.15 óráig. 
• Baba-mama torna – minden kedden 9.30-tól 10.30-ig egyéves kor fölött és 

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

14.30-tól 15.30 óráig
• Szülésre felkészítô torna – a várandósság 32. hetétôl ajánlott – minden héten, 

kedden 16 órakor                                                                                                        
• Kismamatorna – a várandósság 20. hetétôl ajánlott –  minden kedden 17 óra-

kor
A tornákat dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász vezeti
• Alakformáló torna – minden héten, kedden és csütörtökön 18.30-tôl 19.30-ig. 
 Vezeti Kvasz Edit aerobicoktató

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

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

info@csabagyongye.com • www.csabagyongye.com

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

A MAGYAR NYELV NAPJA 2013.
November 13-án, szerdán 10 órától a Meseházban

A meseíró pályázat ünnepélyes eredményhirdetése a meseíró gyer-
mekek részvételével. 11 órától játékos nyelvi fejtörôkkel birkózhatnak 
meg az érdeklôdô osztályok, elôzetes bejelentkezés szükséges a 
66/326-370 telefonszámon.

THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA
November 20-án, szerdán 18 órától a Békési út 15-ben.

Mûsoron: régi magyar filmhíradó
AZ ÉN KIS FALUM (Jiří Menzel filmje, 1985)
A belépés ingyenes.

MESEHÁZI KÉZMÛVES-AJÁNLÓ

Novemberi délelôttökön, délutánokon is szeretettel várunk minden 
érdeklôdô óvodás, iskolás csoportot a Meseházba. Békéscsabán, a 
Békési út 17. szám alatt található mûemlék épületegyüttes zárt udva-
rával, foglalkoztatótermével, mûhelyeivel ideális helyszín csoportok 
fogadására. A látogatás alkalmával megtekinthetôk kiállításaink is. 
Schéner Mihály gyûjteményes kiállítása, Lenkefi Konrád bábki-
állítása és Ványai János hajdani csabai fazekasmester mûhelye 
egyaránt elvarázsolja a gyermek és felnôtt látogatót.
Foglalkoztatótermünkben népi kézmûves játszóházak megvalósítá-
sára van lehetôség. A népi, hagyományôrzô kézmûvesség, a termé-
szetes anyagok használata adja a foglalkozások különlegességét. 
Választható tevékenységek: 

Papírmerítés, díszítés természe-• 
tes anyagokkal
Bagoly készítése textilbôl• 
Egérke készítése filcbôl• 

Ajtókoszorú készítése pom-• 
pom felhasználásával 
Adventi naptár készítése textilbôl• 
Adventi koszorú készítése textilbôl• 

Csoportok számára elôzetes bejelentkezés szükséges a 66/326-370-
es telefonszámon, illetve a mesehaz@mesehaz.hu e-mail címen.
Kiállításaink megtekintésének díja: diákoknak 100 Ft, pedagógus 
kísérôknek ingyenes. A kézmûves foglalkozások díja: 200 Ft/fô, pe-
dagógus kísérôknek ingyenes.

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

E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com

Hagyományteremtô Sigmaton
Kilenc zenekar versengett a CsaKK-ban

Isten éltesse!

Lengyel nap 

Meghívó lakossági 
fórumra

Kilenc amatôr zenekar ver-
senyzett a Csabagyöngye 
Kulturális Központ hagyo-
mányteremtô szándékkal 
életre hívott tehetségkutató 
versenyén, a Sigmatonon a 
közelmúltban.  

A zsûri: Köles Márk, Kolarovszki Sarolta és Váczi Gábor

Mesehét volt a Savio Szent Domonkos Katolikus Általános 
Iskola és Óvodában a közelmúltban. A gyerekek közösen ír-
tak mesét a nekik ajándékozott állatfigura fôszereplésével, 
ajándékot készítettek és bábelôadást is tartottak

Könyves Andrásné a közel-
múltban ünnepelte kilencve-
nedik születésnapját. 

Városunk szépkorú pol-
gárát Békéscsaba nevében 
köszöntötték, mi is jó egész-
séget és sok-sok örömet kí-
vánunk!

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

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Lengyel Nemzetiségi 
Önkormányzata és a Magyar– 
Lengyel Baráti Kulturális 
Egyesület a lengyel függet-
lenség Ünnepe alkalmából 
lengyel napot tart november 
9-én, szombaton a Lencsési 
Közösségi Házban. Prog-
ram: 16 órától megnyitó; a 

Chopin kórus ünnepi kon-
certje; a Szentkereszt régiót 
bemutatja dr. Bakonyi Erika, 
a budapesti Lengyel Nemze-
ti Idegenforgalmi Képviselet 
vezetôje. 17.15 órakor Len-
gyelország madártávlatból 
címmel nyílik kiállítás. A 
szervezôk minden érdeklô-
dôt szeretettel várnak.

A Békéscsaba–Lôkösháza vasútvonal-rekonstrukció Békéscsa-
bát érintô szakaszának kivitelezése 2013 ôszén elkezdôdik. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tisztelet-
tel meghívja a lakosságot a fenti témában tartandó lakossági 
fórumra, amelynek idôpontja: 2013. november 21. 17 óra, he-
lye a Jaminai Közösségi Ház. 
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F e L H Í V Á S F e L H Í V Á S
a Békéscsabáért kitüntetés adományozására 

vonatkozó javaslattételre
a Békéscsaba Díszpolgára kitüntetés 

adományozására vonatkozó javaslattételre
Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyûlésének 
a helyi kitüntetésekrôl szóló 
20/2005. (VII. 14.) önkormányzati 
rendelete értelmében a Békés-
csabáért kitüntetés átadására 
március 15-én, a városi ünnep-
ségen kerül sor.

Évente legfeljebb egy kitüntetés 
adományozható annak a magán-
személynek vagy közösségnek, 
aki Békéscsabáért maradandót 
alkotott, illetve kiemelkedô tevé-
kenységet végzett. A kitüntetés a 
második legmagasabb helyi elis-
merési forma.

A kitüntetés adományozására 
javaslatot tehetnek:

Békéscsaba város önkormány-• 
zati képviselôi,
a nemzetiségi önkormányza-• 
tok,
a közgyûlés bizottságai,• 
a városban mûködô egyházak, • 
pártok, társadalmi szervezetek, 
önszervezôdések, egyesületek, 
közösségek.

A javaslatnak tartalmaznia kell:
az ajánlott személy vagy közös-• 
ség pontos adatait,
az adományozás alapjául szol-• 
gáló tevékenység vagy alkotás 
részletes ismertetését, mélta-
tását.

Az elismerés odaítélésére a 
közgyûlés jogosult, amelyrôl minô-
sített többségû határozattal dönt. 
A javaslatok értékelését a külön e 
célra létrehozott munkacsoport 
végzi.

A javaslatokat 2013. december 
1-jéig kell megküldeni a polgár-
mesteri hivatal titkársági osztály 
jogi, önkormányzat és szervezési 
csoportjának (5600 Békéscsaba, 
Szent István tér 7. I. emelet 117. 
iroda).

Bôvebb információ kérhetô a 
laszloj@bekescsaba.hu e-mail 
címen vagy a 66/452-252-es tele-
fonszámon (1181-es mellék).

Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyûlésének 
a helyi kitüntetésekrôl szóló 
20/2005. (VII. 14.) önk. rendelete 
értelmében a Békéscsaba Dísz-
polgára kitüntetés átadására 
március 15-én, a városi ünnep-
ségen kerül sor.

A Békéscsaba Díszpolgára ki-
tüntetés a legmagasabb helyi 
elismerési forma. Annak a ma-
gyar vagy külföldi állampolgár-
nak adható, aki Békéscsabáért 
maradandót alkotott, illetve kie-
melkedô tevékenységet végzett. 
Évente egy kitüntetés adomá-
nyozható.

A kitüntetés adományozására 
javaslatot tehetnek:

Békéscsaba város önkormány-• 
zati képviselôi,
a nemzetiségi önkormányza-• 
tok,
a közgyûlés bizottságai,• 
a városban mûködô egyházak, • 
pártok, társadalmi szervezetek, 
önszervezôdések, egyesületek, 
közösségek.

A javaslatnak tartalmaznia kell:
az ajánlott személy pontos ada-• 
tait,
az adományozás alapjául szol-• 
gáló tevékenység vagy alkotás 
részletes ismertetését, mélta-
tását.

Az elismerés odaítélésére a 
közgyûlés jogosult, amelyrôl minô-
sített többségû határozattal dönt. 
A javaslatok értékelését a külön e 
célra létrehozott munkacsoport 
végzi.

A javaslatokat 2013. december 
1-jéig kell megküldeni a polgár-
mesteri hivatal titkársági osztály 
jogi, önkormányzat és szervezési 
csoportjának (5600 Békéscsaba, 
Szent István tér 7. I. emelet 117. 
iroda).

Bôvebb információ kérhetô a 
laszloj@bekescsaba.hu e-mail 
címen vagy a 66/452-252-es tele-
fonszámon (1181-es mellék).

A z  I D Ô K Ö z I  VÁ L A S z T Á S  J e L Ö L T J e I

Engedje meg, hogy bemutat-
kozzam: Alföldi Károly független 
képviselôjelölt vagyok. 1964-ben 
születtem Békéscsabán, iskolá-
imat is itt végeztem. Édesapám 
nyugalmazott MÁV tisztviselô, 
aki nyugdíjba vonulásáig Békés-
csaba állomásfônöke volt, Édes-
anyám a hajdani konzervgyár 
mûvezetôjeként ment nyugállo-
mányba. Feleségemmel, Marian-
nával húsz éve élünk boldog há-
zasságban, házasságunkból két 
gyermekünk született, Marianna 
19 éves, Aliz 17, mindketten tanu-
lók. Vállalkozóként dolgozom.

Bizonyára Önben is felvetôdik a kérdés, mi-
ért is vállaltam a képviselôjelöltséget? Jövôre 
leszek 50 éves, eddigi életemben sokat tanul-
tam, tapasztalatokkal gazdagodtam. Megtanul-
tam az együttmûködés, a felelôs gondolkodás 
és cselekvés minden mûködô formáját. Jól is-
merem a családok, a fiatalok, az idôsek, a nyug-
díjasok, a vállalkozások problémáit, mindenna-
pos küzdelmeit. Képviselôként Önért, értünk, 
szeretett városunkért szeretnék dolgozni, meg-
könnyíteni, kiszámíthatóbbá tenni életünket. 
Független jelöltként indulok, így nem vagyok 

alárendelve pártnak, frakciónak. 
Megválasztásom esetén Önt, vá-
lasztókerületemet és városunkat 
kívánom szolgálni. Tudom, mit 
kell tennem! Kérem, tiszteljen 
meg javaslataival, elvárásaival, 
hogy együtt legyünk sikeresek. 
Olyan Békéscsabát szeretnék, 
ahol jó élni, ahonnan nem köl-
töznek el a fiatalok, ahol jelentôs 
számban létesülnek új munkahe-
lyek, ahol az idôsek nyugalomra 
és gondoskodásra, a rászorulók 
védelemre lelnek, ahol kiszámít-
ható a jövô!

Kérem, hogy 2014. novem-
ber 10-én vegyen részt a választáson, támo-
gasson szavazatával, tegye lehetôvé, hogy 
a közgyûlésben Önt képviselhessen! A fenti 
elérhetôségeken juttassa el hozzám javaslatait, 
észrevételeit. Személyesen találkozhat velem 
2013. november 8-án, 17.00 órakor Békéscsa-
bán, a Dózsa György út 35. sz. alatt található 
Városi Nyugdíjas Egyesület épületében.

Tisztelettel:
 Alföldi Károly
 független képviselôjelölt

Kedves Választópolgár!
54 éves vagyok, 1995 óta a Lina-
marnál (régi nevén: Mezôgépnél) 
dolgozom gyártás-elôkészítô prog-
ramozóként. Feleségem angolt 
tanít, két lányom diplomát szerzett, 
már dolgoznak.

Közélettel, politizálással 1989-tôl 
foglalkozom, szerkesztettem helyi 
újságot, független önkormányzati 
képviselô voltam 4 évig. 2010-ben 
a Lehet Más a Politika békéscsa-
bai országgyûlési képviselôjelöltje 
voltam, a párt megyei elnökének 
2011-ben választottak meg. 

Szinte minden csabai közgyûlésen részt vettem 
2010 óta, a közmeghallgatásokon észrevételeket 
tettem, a Fôtér átalakítási fórumon kérdéseket fogal-
maztam meg. Fontosnak tartom a kapcsolattartást 
városunk polgáraival, ezért 2011 óta hetente két alka-
lommal fogadóórát tartok az LMP-irodában. 

Amit azonnal megtennék a képviselôi keret
felhasználásával:

1 millió forintos támogatási megállapodás • 
polgárôr egyesülettel, hogy növekedjen a közbiz-
tonság a kerületben;
A maradék 4 milliót a részvételi költségvetés • 
elve szerint költeném el, vagyis Önöknek lenne

lehetôsége meghatározni, hogy mire 
legyen felhasználva.

Kezdeményezem:
iskolai tornaterem-férôhelyek • 
bôvítési igényének felmérését, 
hogy diákjaink megfelelô körül-
mények között tornázhassanak;

a szemétszállítás mennyiségi alapú fizetését;• 
városi gazdasági kerekasztal megalapítását, a • 
munkahelyteremtô beruházások és az útfelújítá-
sok elômozdítását;
a csabai civil egyesületek támogatását a helyi • 
iparûzési adó 2%-ának felajánlási lehetôségével.

Ha azt akarja, hogy aktív, határozott képviselete
legyen a kerületnek, kérem, támogasson!
Minden, az LMP jelöltjére leadott szavazat

egyúttal a békéscsabai ellenzéket is erôsíti.

Tisztelettel:
 Gál István Elek

Tisztelt Békéscsabai 
Polgárok!

Gajdos László vagyok, a Jobbik 
képviselô-jelöltje. Programomat, 
a változás programját – ôszintén, 
nyíltan és megalkuvás nélkül – 
ajánlom szíves figyelmükbe:

Adócsökkentés a megélhetési 
körülmények javításáért: mivel az 
állam átvette a kórház és az is-
kolák mûködtetését, és az önkor-
mányzat adósságának egy részét 
is átvállalta, lehetôség van a helyi 
adók 10%-os csökkentésére. Ér-
demtelen városvezetôi jutalmak, látványberuhá-
zások helyett maradjon több pénz a békéscsabai 
embereknél, vállalkozásoknál!

Békéscsaba kártya bevezetése a hétköznapi ki-
adások csökkentéséért: a kártyát csak helyi lako-
sok igényelhetik, és azzal kedvezményt kapnak 
egyes önkormányzati, illetve helyi vállalkozások 
szolgáltatásainak, termékeinek árából.

Munkahelyteremtés a létbiztonságért, Békéscsa-
ba fejlôdéséért: városunk gazdasági ereje lehetôvé 
teszi, hogy saját mezôgazdasági vállalkozást indít-
son, így újabb munkahelyek jöhetnek létre.

Városôrség létrehozása a közbiztonság megszi-
lárdításáért: bûnmegelôzésre, illetve a közrend 

fenntartására pénzt áldozni sosem 
felesleges. Az önkormányzatnak 
részt kell vállalnia a polgárok és 
javaik védelmében, a közvagyon 
megóvásában.

Panelprogram átgondolt módon, 
a valódi költségmegtakarításért: a 
panelházak fûtési rendszerének 
korszerûsítése is elengedhetetlen, 
hogy tényleges rezsicsökkentést 
eredményezzen a lakóknak.

Elszámoltatás a közösségbarát, 
igazságos és átlátható önkormány-
zatért! Ahogy eddig, úgy ezután is 
feltárjuk, és nyilvánosságra hozzuk 

a visszaélésgyanús, családi-baráti, pazarló, illetve 
a város vagyonát felélô döntéseket. 

Ha Önök is úgy gondolják, hogy Békéscsabán vál-
tozásra van szükség: kétharmad helyett az ellenzék 
erôsödjön a képviselô-testületben, és egyetérte-
nek célkitûzéseimmel, november 10-én tiszteljenek 
meg szavazatukkal!

ALFÖLDI KÁROLY BÉKÉSCSABÁÉRT
az 5. számú választókerület független képviselô-jelöltje

Tel: +36 30 911 7810, postacím: 5601 Békéscsaba, Pf.: 423,
e-mail: alfoldikaroly@freemail.hu, web: www.alfoldikaroly.hu

GÁL ISTVÁN eLeK
Az LMP képviselôjelöltje – Egy lépés, hogy holnap jobb legyen!

Gajdos László



– A levélbôl is megállapít-
ható, miért elleneztem, hogy 
az adósok leüljenek tárgyalni 
a bankokkal. Abból kiderül, 
hogy az a bank, amelyik-
nek szerzôdésérôl immár 
folyamatosan megállapítják: 
tisztességtelenül és törvény-
telenül határozta meg az 
adósokkal meg nem tárgyalt 
szerzôdési feltételeket, most 
taktikát változtatott – mondja 
a siófoki ügyvéd. – A bank 
úgy döntött, hogy hitvány 
üveggyöngyökre cseréli az 
adósok jogos, túlfizetésbôl 
eredô követelését. Mondjuk 
a ténylegesen 1/20-ad részre 
zsugorodott kamatuk helyett 
most nagylelkûen felajánla-
nak 1–2 százalék kamatcsök-
kenést akár minden indok 
nélkül, csupán jóságból, ha 
cserébe az adósok minden 

jogos követelésükrôl lemon-
danak. Majd ugyanúgy, mint 
ahogy az árfolyamrögzítés 
során tették, aláírattatnak az 
adósokkal tartozás-elisme-
rési, szerzôdésmódosítási 
okiratokat, abban majd meg-
állapítják azt, hogy az adós 
örökre lemondott minden 
jogos igényérôl, és a köz-

jegyzôk újabb asszisztálása 
mellett részükrôl a problémát 
megoldották.

Az ügyvéd figyelmeztetni 
szeretné a devizahiteleseket 
arra, hogy egy most elônyös-
nek tûnô szerzôdés aláírásá-
val hosszú távon sokkal rosz-
szabb helyzetbe kerülhetnek. 
– Kérem az adósokat arra, 

hogy ameddig a bankok által 
okozott törvénytelen állapot 
miatti jogos kártalanításuk 
nem következik be, addig egy 
tál lencséért a jogaikról ne 
mondjanak le. Nincs értelme 
a bankokkal egyezkedni. A 
skorpió soha nem fog dorom-
bolni, akárhogy simogatják.

bgy

– Háromgyermekes édes-
anyaként hogyan látja össze-
egyeztethetônek a munka–
család–közélet feladatainak 
ellátását?

– Nem megoldhatatlan fel-
adat, és rajtam kívül sokan 
nap mint nap kiválóan össze-
egyeztetik. Számomra a nô 
egyik legfontosabb feladata 
a család összetartása, erre 
teremttettünk s meggyôzôdé-
sem, hogy képesek vagyunk 
rá anélkül, hogy tanultuk volna 
bárhol. Természetesen az a 
jó, ha a férj is besegít s kiveszi 
a részét a család munkájá-
ból. Gyermekeim ugyan már 
megnôttek, de nem mondha-
tom, hogy kevesebb lett a fel-
adatom. Kis gyerek, kis gond, 
nagy gyerek, nagy gond. Hi-
szem, hogy a család ereje se-
gíthet abban, hogy a gondjain-
kat együtt tudjuk megoldani. 

– Az európai parlamentben 
dolgozó aktív nôként jók-e a 
tapasztalatai a jövôre nézve a 
kelet-közép európai régió te-
kintetében?

– Ennek a régiónak, kü-
lönös tekintettel egyedülálló 
adottságaira, döntô szerepe 
lehet Európa gazdaságának 
alakításában. A gazdaság 
egyik nagyon fontos szeg-
mense a nôi foglalkozta-
tottság kérdése is, s ebben, 
meggyôzôdésem, a jövô rej-
tett potenciálja van. Az, hogy 
a nôknek van-e munkája vagy 
nincs, nagyban befolyásolja 
a család anyagi biztonságér-
zetét, de ezáltal nemcsak az 
egyes országok gazdasági, 
hanem a demográfiai helyze-
tére is hatással van. 

– A magyar kormány milyen 
lépésekkel támogatja a nôk 

aktív szerepvállalását a köz-
életben?

– Hosszú az eredmé-
nyek sora, visszavezettük a 
szocpolt, az elôzô kormá-
nyok által megszüntetett 
GYES-t, és lehetôvé tettük, 
hogy a nôk tisztességben le-
dolgozott negyven év munka 
után nyugdíjba vonulhassa-
nak. Támogatjuk továbbá a 
kisgyermekes anyukák mun-
kaerôpiacra történô vissza-
térését, amellyel sikerült elér-
ni, hogy jelenleg 1,8 millió nô 
dolgozik, ami húsz éve nem 
volt ilyen kedvezô mértékû. 
Mindezeken túlmenôen csa-
ládi adókedvezményt és 
kamattámogatott lakáshite-
leket is bevezettünk, amely 
mintegy 260 ezer háztartást 
érint. Nemrég fogadta el a 
kormány a GYED extra intéz-

ményét, amellyel nem csak 
a fiatal anyukák mielôbbi 
munkapiacra visszatérésére 
lesz lehetôség, de a rend-
szer sajátos rugalmassága 
miatt több gyerek esetén 
több juttatást kapnak a csa-
ládok, így valósítva meg az 
örök dilemma, vagyis a csa-
lád és a karrier ellentmondá-
sának feloldását! Azt remél-
jük, hogy ezen döntések is 
hozzájárulnak ahhoz, hogy a 
tervezett gyermekek ne csak 
papíron létezzenek. Azt sze-
retném, hogy a lehetôségek 
biztosítottak legyenek és mi, 
nôk dönthessük el, vissza-
térünk-e a munka világába, 
a közéletben vállalunk sze-
repet, vagy nô a családunk 
tagjainak száma egy, akár 
két kis emberrel.

Fodor Erika

iBulvár / Közélet

Rejtett kincs Európában: 
az aktív nô címmel tartott 
nemzetközi konferenciát az 
ERGO – Európai Regionális 
szervezet. A rendezvényen 
arra keresték a választ, 
hogy milyen eszközökkel 
segíthetô elô a nôk aktívabb 
gazdasági és politikai rész-
vétele, hogyan növelhetô a 
nôk közéleti szerepvállalása 
Kelet-Közép-Európa orszá-
gaiban. A témával kapcsola-
tos tapasztalatairól Pelczné 
dr. Gáll Ildikó európai par-
lamenti képviselôt, a Fidesz 
újraválasztott alelnökét kér-
deztük.

Különös tartalmú levelet ka-
pott Léhmann György. Egyik 
ügyfele arról tájékoztatta 
az ügyvédet, hogy bankja 
egyezséget ajánlott számá-
ra. A több devizahiteles-pert 
megnyert jogász szerint is-
mét a pénzintézetek aljas 
húzásáról van szó.

A tervezett gyerekek ne csak 
papíron létezzenek!

Léhmann György: A skorpió soha 
nem fog dorombolni

– Kiket céloz meg a „Drog 
helyett sport” kampány?

– A nemzeti bûnmegelôzé- 
si stratégia egyik fejezete a 
drogprevenció a hátrányos 
helyzetû településeken élô 
fiatalok (3–24 éves korosz-
tály) körében. 50 hátrányos 
helyzetû településen szervez-
zük meg a grundfoci-foglalko-
zásokat. Ez a program az ál-
talános iskolásokra fókuszál, 
hiszen a felmérések sajnos 
azt mutatják, hogy a kábító-
szert elôször kipróbálók élet-
korhatára 14 év alá került.

– Hogy néz ez ki a gyakor-
latban?

– Abból indulunk ki, hogy 
focipálya, kézilabdapálya, tor-
naterem mindenhol van. Eh-
hez már csak egy tanárra, egy 
edzôre, egy olyan felkészült, 
hozzáértô és hiteles személy-
re van szükség, aki sportpe-
dagógiai eszközökkel eléri a 

fiataloknál, hogy a mozgás és 
a játék örömét válasszák ahe-
lyett, hogy esetleg unalomból 
droggal próbálkozzanak. A 
focival kezdünk, de fokoza-
tosan bevonunk más sport-
ágakat is, együttmûködve az 
önkormányzatokkal és a helyi 
pedagógusokkal.

– Mit remélnek ettôl?
– A grundfoci-foglalkozás 

lényege, hogy lekösse a fiata-
lokat, olyan pozitív élményeket 
nyújtson nekik, hogy eszükbe 
se jusson mesterséges hangu-
latjavítókkal kísérletezni. Moz-
gás közben endorfin szabadul 
fel, ami ha úgy tetszik „termé-
szetes drogként” feldobja ôket. 
Itt jó társaságban, sportolás 
közben üthetik agyon az idôt. 
A program teljesen nyitott, a 
barátok, osztálytársak mellett 
a szülôk is részt vehetnek a 
foglalkozásokon.

Fodor E.

A Nemzeti Bûnmegelôzési Tanács „Drog helyett a sport le-
gyen a szenvedélyed!” mottóval indít kampányt. A grund-
foci-foglalkozások megszervezésével azt kívánják elérni, 
hogy a fiatalok unalomból ne nyúljanak a droghoz. A kam-
pányról Garamvölgyi Lászlót, a Nemzeti Bûnmegelôzési 
Tanács szóvivôjét kérdeztük.

A sport legyen a szenvedélyed!

– Magyarországon a sze-
mélygépkocsik átlagéletkora 
tizenkét és fél év. Jómagam 
is tíz év feletti négykerekûvel 
közlekedem – mondta la-
punknak egy használt autók-
kal foglalkozó honlap marke-
tingvezetôje, Fodor László. 
– Amíg nyugaton azt tartják, 
mi vagyunk az ô roncsteme-
tôjük, addig a miénk még ke-
letebbre tehetô. Például egy 
ötéves Renault-t roncstelepre 
küldenek Franciaországban, 
ami után mi két kézzel kap-
kodnánk. Közben a mi húsz-
harminc éves darabjainkat 
keletebbre, például Románi-
ában boldogan használják.

A szakértô elmondása 
alapján az autópiac 2009 után 
kezdett stagnálni. Ekkor az új 
jármûvek eladása csökkenés-
nek indult, egyúttal a körforgás 

is lassult, inkább lemondtak az 
újabbra való cserérôl az em-
berek. – Van ugyanis egy ter-
mészetes igény bennünk, ami 
némi külsô presszió hatására 
alakult ki – mutatott rá egy fon-
tos elemre a marketingvezetô. 
– Ha a szomszédban idôvel 
cserélôdtek a kocsik, akkor mi 
is váltanánk. Ez három-négy 
évente aktuális, és most mind-
egy, hogy milyen társadalmi 
szintrôl beszélünk.

Fodor László hozzátette, 
nagyjából két éve indultak fel-
felé a mutatók, amihez a jog-
szabályi háttér is hozzájárult. 
– Az autók átlagára emelke-
dik, és egyre bôvül a kínálat. 
Örömteli viszont, hogy a két 
esztendôsnél fiatalabb gé-
pek eladásának számában is 
sikerült elôremozdulni.

Molnár

Az idei év elmúlt három hónapját figyelembe véve nôtt az 
eladott használt autók száma. A használtautó-index 105,8 
százalékra emelkedett. A fiatal használt autók értékesíté-
sében sikerült igazán elôrelépni.

Javulást mutat 
az autópiac



ii Bulvár / Érdekesség

– Olaszországban, egy 
nemzetközi mûvészeti pro-
jekten találkoztunk. Az alatt 
az öt hét alatt valami már ki-
alakult közöttünk – mesél a 
kezdetekrôl a zenész lány. – 
Aztán hazamentem, és azon 
vettük észre magunkat, hogy 
hol David jött Amszterdam-
ba, hol én mentem Nápoly-
ba. Két év alatt harmincszor 
repkedtünk egymáshoz.

A fiatalok ezt már kezdték 
unni, és valamilyen megol-
dást kerestek, hogy kapcso-
latuk továbbléphessen. Ek-
kor jött a képbe a lehetôség: 
Magyarországon egy felhí-
vás külföldi elôadó párokat 
keresett. – Ez volt a tökéletes 
megoldás. Készen álltunk 
arra, hogy megtudjuk, ho-
gyan tudunk együtt élni, és 
közben azt csinálhatjuk, amit 

szeretünk – vette át a szót 
David. – Közel két hónapja 
vagyunk itt, és úgy jöttünk, 
hogy szinte azt sem tudtuk, 
hova érkezünk. Na jó, azt 
tudtam, Puskás magyar volt. 
Nagyon pozitívan csalódtunk 
az itteniekben. 

– Fura volt, hogy milyen 
rácsokkal védi mindenki az 
otthonát – mondja Malu. – 
Viszont tetszik az emberek 
ôszintesége. Éltem Angliá-
ban, tudom, ott mennyire felü-
letesek a beszélgetések. Sen-
ki nem mondja ki, amit gondol 
– kezdett összehasonlításba 
a mûvész. – Itt viszont igen, 
még akkor is, ha az nem pozi-
tív. Vállalják, és ezt becsülöm. 
Mindezt sokszor humoros for-
mában, ironikusan fogalmaz-
zák meg. 

Molnár

Dr. Langer Róbert, a Semmel-
weis Egyetem Transzplantá-
ciós Klinikájának igazgatója a 
Helyi Témának elmondta: az 
Eurotransplant rendszeréhez 
való csatlakozáshoz szigorú 
feltételeknek kellett megfe-
lelni. A rendelkezésre álló 
szerveket egyébként nem a 
várólistán szereplô sorszám 
alapján kapják meg a bete-
gek, hanem annak függvé-
nyében, hogy az adott szerv 
melyik beteg szervezetének 
a leginkább megfelelô.

– A tapasztalataink szerint 
a betegek 20 százaléka kap 
szervet külföldrôl. Ugyanez 
az arány a gyermekek eseté-
ben 50 százalékos. A 16 év-
nél fiatalabb betegek már az 
Eurotransplanthoz való csat-
lakozás elôtt is felkerültek a 
várólistára, aminek következ-
tében általában 3–4 hóna-
pon belül megfelelô szervhez 
jutottak. 

Sokakban él az a véleke-
dés, hogy egy sikeres transz-
plantáció ára egy másik em-

ber halála. Langer azonban 
úgy véli, a helyes gondolko-
dásmód, hogy egy elhunyt 
ember szervei reményt és 
gyógyulást jelenthetnek má-
sok számára.

A szervek jellemzôen az 
agyvérzésben elhunyt be-
tegektôl származnak, egyre 
ritkábban használják fel a 
közlekedési balesetben el-
hunytak szerveit. Élôdonoros 
transzplantációra csak akkor 
van lehetôség, ha a donor 
tökéletesen egészséges, és 
ténylegesen nélkülözni tudja 
a páros szerveinek egyikét. 

KK

Olasz–holland szerelem 
Budapest szívében

A gyermekeknek kell 
a legkevesebbet várni

A fôvárosban, klasszikus körfolyosós házban fogad minket 
Malu és David. A lakásban az ecseri piacon általuk vásárolt 
Fonográf- és hofi-bakelitek, a falon díszítésként egy ruha-
darab. A számunkra elsô ránézésre talán furcsa mûvészpár 
nálunk találhatja meg közös otthonát.

Megduplázódott a szervátültetések száma a Semmelweis 
Egyetemen az Eurotransplanthoz való végleges csatlakozás 
óta eltelt három hónapban. Július 1. és október között 50 be-
tegen végeztek veseátültetést. Ez a szokásos szám duplája. 
Immár reálissá vált az évi 70 májátültetés, és ugyancsak nö-
vekedés tapasztalható a hasnyálmirigy-átültetések terén.

– Látva a TURNÉ 2084 si-
kerét, az ember azt mondaná: 
Ákos szárnyal. Vajon mi ennek 
a szárnyalásnak az oka?

– Amennyiben a kérdés 
a sikerre vonatkozik, csak 
annyit mondhatok, hogy a 
sikert mindig a közönség 
hozza létre. Ha a kérdés 
ennél mélyebb értelmû, ak-
kor az a válasz, hogy azt 
csinálhatom, amit szeretek, 
sok embernek okoz örömöt, 
élményt, és ez rám, ránk is 
visszahat. 

– A sikerben mennyi része 
van a kollégáknak, vagy éppen 
az otthoni „hátországnak”?

– Bár a kreatív munka, a 
dalszerzés nálam alapvetô-
en magányos tevékenység, 
a színpadi produkció zenész-
társak nélkül elképzelhetetlen. 
A „mûvészkedés” ugyanígy 
elképzelhetetlen biztos hátor-
szág nélkül: a gyerekek körüli 
napi rutinfeladatok terhét a 
feleségem teljesen egymaga 
viszi, ezért nem csak hálás va-
gyok neki, hanem fel is nézek 
rá, mert ez mára igazán ko-
moly logisztikai feladattá nôtte 
ki magát négy gyerek mellett.

– A zenélésen kívül most ép-
pen mi mindennel foglalkozik? 
Van-e ideje mások koncertjére, 
színházba, moziba menni?

– Jelenleg a Karcolatok 20 
koncertsorozat próbái zaj-

lanak, ez sok feladatot ad. 
Koncertre viszonylag ritkán 
járok, színházba gyakrabban 
jutok el. A legutóbbi színházi 
élményem Vidnyánszky elsô 
rendezése, a Vitéz lélek a 
Nemzetiben. Az elôzô évad-
ban többször is megfordultam 
ott, de Veszprémben és Kecs-
keméten is jártam, véletlenül 
mindkét helyen Heltai-darabot 
láttam. 

– Zenészként mibôl merít 
erôt, honnan töltôdik fel, hogy 
ismét adni tudjon?

– Pont ilyen impulzusokból, 
színházi élményekbôl, köny-
vekbôl, versekbôl. Általában 
az olvasás inspirál, idônként 
filmek, meg persze a magát 
mindenen átszövô szerelem.

– A rengeteg munka mellett 
mennyi ideje jut a családjára? 

– Azt hiszem, a nálam ren-
desebb apák is többnyire a 
munkájuknak élnek, és ke-
vesebbet találkoznak a gye-
rekeikkel, mint amennyit sze-
retnének. De a hangstúdióm 
a lakásunkban van, tehát ott-
hon dolgozom, ebbôl a konf-
liktusokon kívül néha elôny 
is származik: sokat vagyunk 
együtt. A koncentráltabb csa-
ládi együttlét mindig a vaká-
ció alatt jön össze, a síelések, 
nagyobb nyaralások alatt 
„tankolunk be” egymásból.

– Tudatosan odafigyel-e 
gyerekei zenei nevelésére is? 
Járnak-e a koncertjeire, van-e 
már véleményük arról, amit 
apa csinál?

– A gyerekeink nem járnak 
rendszeresen apa koncert-
jeire, de Marci fiam, aki most 
kezdte a gimit, már egy alka-
lommal az egész cserkészôr-
sét elhozta. Ô évekig zongo-
rázott. Anna 11 éves, ô is tanul 
zongorázni, valószínûleg nem 
lesz virtuóz, de például kez-
dettôl komponál kisebb saját 
darabokat, emellett népi tánc-
ra jár, profi gyerekkórusban 
énekel. Kata nyolcesztendôs, 
furulyaleckéket vesz, nagyon 
élvezi. Julcsi még kicsi, most 
kezdte az óvodát. Izgalmas, 
tiszta emberek a gyerekeim.

Fodor Erika

Ákos: Felnézek a feleségemre!
Ákos diadalmenetté vált TURNé 2084 koncertfilmje dup-
la DVD-n jelent meg. Az énekes novemberben újra útnak 
indul, ezúttal a Karcolatok 20 címû jubileumi koncertso-
rozattal. A Turné 2084 elôadásait több mint kétszázezren 
látták országszerte és a határon túl is. Ákos eddigi leglát-
ványosabb koncertsorozatát mindenütt telt ház és ferge-
teges hangulat fogadta. 

– Napjainkban a gyerekek 
számos veszélynek vannak ki-
téve, elég, ha csak a drogokra 
gondolunk, vagy éppen arra, 
hányan vannak közülük kité-
ve internetes zaklatásnak. Az 
iskolarendôr-program kere-
tében most egy-két hónapig 
ott lesznek a hatóságok az 
iskolákban, hogy védjék és 
tanítsák a gyerekeket, de azt 
gondolom, hogy amerikai és 
német mintára hasznos len-
ne, ha késôbb ezt a szerepet 
szakmai cégek vennék át, és 
állandó lenne az ellenôrzés 
– mondta Georg Spöttle biz-
tonsági szakember. – Az a 
tapasztalatom, hogy Magyar-
országon az iskolaôrök álta-
lában nyugdíjas „Gizi nénik”, 
akik ôrzô-védô munkát nem 
végeznek. Számos olyan 
esetrôl tudok, amikor a váló-
félben lévô házaspár valame-
lyik tagja az iskolából rabolta 
el a gyereket. A „Gizi nénik” 

ilyen helyzetekben nem hiva-
tottak megvédeni ôket.

Spöttle személyes tapasz-
talatokkal is rendelkezik pél-
dául arról, hogy környékezik 
meg a gyerekeket a drogdí-
lerek. – A XII. kerületben pél-

dául van egy drogdíler, 27 
éves, de tizennégynek néz ki, 
ruházkodásával is remekül ál-
cázza magát. A nem szakava-
tott szemek észre sem veszik, 
hogy ô nem az egyik tanuló 
– magyarázta a szakértô, aki 
szerint arra sem ártana fel-
készülni, hogy hazánkban is 
bármikor kitörhetnek lövöldö-
zések a tanintézmények falai 
között.

– Fontos még beszélni a 
technikai felszereltségrôl. Az 

USA-ban az iskolák 61 száza-
léka van bekamerázva. Ezzel 
a tanárokat és diáktársaikat 
megfélemlítô diákok könnyen 
kiszûrhetôk – mondta a szak-
ember. – A gyerekek figyel-
mét fel kell hívni a különbözô 
veszélyekre, például arra, ho-
gyan védhetik meg magukat 
az internetes zaklatásoktól, 
vagy hogy milyen élettani ha-
tásai vannak a kábítószerek-
nek. 

bgy

Georg Spöttle: Bármikor lehet iskolai 
lövöldözés Magyarországon

Georg Spöttle biztonsági szakember úgy véli, a gyerme-
kek nincsenek eléggé biztonságban a magyar iskolák-
ban. Véleménye szerint a portásfülkében ülô „Gizi nénik” 
nem tudják megvédeni a tanulókat az emberrablóktól és 
a drogdílerektôl, ezért szakemberek bevonását szorgal-
mazza az oktatási intézmények védelmére.



– A stábtagok örültek ne-
künk, és én is nagyon élvez-
tem. Igazából másfél órára 
mentünk csak be a stúdió-
ba, akkor pont kéthetes volt 
a kislányom. Ezenkívül nem 
vállalok el semmit, mert a ba-
bának otthon a helye velem, 
de a Jóban, rosszban-nal 
kivételt tettem. Öt évig szere-
peltem a sorozatban, nekik 
nem tudtam nemet mondani 
– mesélte Szorcsik H. Viki, aki 
elárulta: Zara szinte végigsírta 
a forgatást.

– Aludni szeretett volna, 
ráadásul sokan vették körül, 
de mikor a kezembe vettem, 
megnyugodott. Másfél órából 
tizenöt percet forgattak vele, a 
stúdiót befûtötték, és mindent 
sterilizáltak, mire odaértünk. 

Nagyon kedvesek voltak, ne-
kem csak le kellett tennem 
Zarát, és ment is a felvétel – 
sorolta élményeit a huszon-
egy éves anyuka, aki kiválóan 
megbirkózik a két gyermek 
ellátásával.

– Sokkal rosszabbnak kép-
zeltem el, de a kisfiam nagyon 
türelmes és egyáltalán nem 
féltékeny a húgára. Amikor 
Zarát etetem, akkor Andris 
játszik, nagyon jó testvér. 
Ezért is könnyû az én helyze-
tem, mert megpróbálja magát 
egyedül lefoglalni. Zara éjjel 
csak egyszer riad fel, még azt 
se tudom mondani, hogy fá-
radt vagyok. Van idôm fôzni, 
mosni és takarítani, segítség-
re sem vagyok rászorulva.

Nagy Orsolya

– Nagyjából öt évvel eze-
lôtt kezdtem el egy könyvet 
írni az autóimról – mesélt a 
kezdeti lépésekrôl Dömsö-
di Gábor. – Nagy bolondja 
vagyok a négykerekûeknek, 
gondoltam, összeszedem, 
milyen jármûveim voltak. 
Ahogy kezdett összeállni a 
történet, valahogy majdnem 
mindegyik sztoriban benne 
volt Friderikusz Sándor. Tet-
szett ez a vonal, és úgy dön-
töttem, megírom róla a köny-
vet. Egy barátom javaslatára 
raktam össze a két személyt 
egy mûbe.

Lapunk kérdésére a mû- 
sorvezetô elmondta, Fride-
rikusszal folyamatosan hul-
lámvasúton ültek. – Nagyon 
jó barátok voltunk, és állan-
dóan összevesztünk, majd ki-
békültünk. Volt, hogy évekig 
nem beszéltünk egymással, 
de sosem ütöttünk övön alul. 
Aztán volt egy pont, amikor 

úgy éreztem, ô átlépett egy 
határt, szerintem ô meg most 
hiszi azt, hogy én vittem be 
egy ilyen találatot. Most a he-

lyére kerültek a dolgok, nem 
vagyunk már barátok.

A bemutatón Dömsödi 
bevallotta, nincs ellenére, ha 

botránykönyvként aposztro-
fálják az írását. – Akkor több 
fogy belôle, az meg nekem jó. 
Egyrészt anyagilag, másrészt 
meg azért, mert jó, ha minél 
nagyobb körben jut el az em-
berekhez, hogyan is zajlottak 
a dolgok. Ez amolyan bulvár-
tankönyv, ahol nem piszkítok 
a saját fészkembe, inkább 
csak felhívom a figyelmet arra, 
hogy piszok van a fészekben.

Elmondta, Hajdú Péternek 
nagyon is való a bulvármûso- 
rok vezetése, míg Friderikusz-
nak egyáltalán nem áll jól. – 
Sándor odáig jutott, hogy ké-
pes egy súgógéprôl olvasva 
bohóckodva mûsort vezetni, 
míg eközben lebilincselôen 
izgalmas beszélgetéseket ve-
zet késô esténként egy másik 
csatornán.

A könyvbôl több izgalmas 
rész is kimaradt, amit az író 
csak a legszûkebb körben 
mesél el. – Mindent megír-
tam, aztán a szerkesztô, a 
jogász és én megszûrtük. Én 
azokat a sztorikat szelektál-
tam, amelyek barátként jutot-
tak a tudomásomra, a jogász 
meg azokat, amelyek perké-
pesek.

Molnár Attila

– Befolyásolja a hangulatát 
az idôjárás?

– Régóta nincs lehetôsé-
gem az idôjárásra figyelni. 
Csodálkozom azokon a kol-
légáimon, akik búskomoran 
üldögélnek a stúdió társalgó-
jában, és ha megkérdezem, 
mi a baj, közlik, hogy hideg 
van. Ez nem lehet indok a 
rosszkedvre! Pláne munka-
napon! Én minden reggel 
elköszönök a gyerekeimtôl, a 
barátnômtôl, akit be kell vin-
ni az iskolába, beviszem, én 
pedig munkába indulok. Ha 
éppen nem kell dolgoznom, 
akkor szép idôben elmegyek 
a családdal kirándulni. Ha fúj 
a szél, ugyanezt teszem. Min-
denkinek van kabátja. 

– Hétvégi kiruccanásokra 
szakít idôt?

– Én mindig egy évre elô-
re megtervezem az életemet. 
Tavasz közepéig folyamato-
san dolgozom, ezért nem tu-
dok wellness hotelekbe járni. 
Most még katalógusokat sem 
lapozgatok.

– Kevesebb ideje jut a gye-
rekekre is?

– Ôk a legfontosabbak, azt 
mindig megoldom, hogy kö-

zös programokat szervezhes-
sünk. Mindannyian belevág-
tak egy új sportágba. Az egyik 
vízilabdázik, a másik golfozik, 
Panka pedig aerobikozik a 
Vasasban, rendszeresen 2. 
vagy 3. helyezett. A mamája, 
Claudia és én is igyekszünk 
elmenni Panka minden verse-
nyére. Ha nem tetszik nekünk 
a pontozók döntése, fújolunk, 
és nyomdafestéket nem tûrô 
szavakat kiabálunk, miközben 
egymást próbáljuk csitítgatni.

– Látja már az aranyat a fiai 
nyakában lelki szemei elôtt?

– Nem szívesen foglalnék 
állást abban, hogy tehetsége-
sek-e, hiszen elfogult vagyok. 
Az edzôk szerint ügyesek. A 
fiam centert jártszik, és olyan, 
mint én voltam. Ha lenyom-
ják a víz alá, fél perc múlva 
három emberrel a hátán bu-
kik fel, majd befordulásból 

dob egy gólt. Korábban járt 
Csapóékhoz, most kezdte 
újra. Két hónap után Márkot le 
akarták szerzôdtetni az MTK 
csapatába, ahol jelenleg is 
játszik, de nem adom még a 
gyereket. Javasoltam, hogy 
térjünk erre vissza egy év 
múlva. Dávidot sem enged-
tem a válogatott elôszobájá-
nak tartott HAHN Akadémi-
ához igazolni. Nem hagyom 
ôket túlterhelni. Elviszem ôket 
a sportiskolába, és miközben 
edzenek, én tanulok. Napon-
ta 30-40 oldalnyi szöveget 
kell elsajátítanom a Jóban, 
rosszban és egy angol film 
miatt. Bôven akad feladatom. 
November 8-án mutatjuk be a 
Sakk címû musicalt Gyôrben. 
Élvezem a darabot, de a napi 
oda-vissza összesen 300 kilo-
méteres távolság sok. Fôleg, 
ha belegondolok, hogy meny-

nyi hasznos idô esik ki az éle-
tembôl.

– Mások ilyenkor bombáz-
zák a szervezetüket energia-
itallal vagy kávéval.

– Szó sem lehet róla, hogy 
az ô példájukat kövessem! Az 
a módszerem lényege, hogy 
nem ebédelek, mert akkor el-
álmosodnék, és nem tudnék 
koncentrálni. A színházban 
remekül fôznek. A próbák 
után megvacsorázunk, köz-
ben jókat beszélgetünk, majd 
mindenki megy a dolgára.

– Ön az egyetlen, akinek a 
Jóban, rosszban ruhatárában 
két garnitúrát is fenntartanak. 
Most éppen a sovány, vagy a 
kövér Füredi forgat?

– Ismét 100 kiló alá fogy-
tam, mert nem vagyok hajlan-
dó gyorséttermekben enni. 
Minden reggel 6-kor futok két 
kört az Omszki-tónál.
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Gesztesi Károly nem étkezik 
gyorsétteremben, nehogy 
elhízzon. A rendszeres reg-
geli futásnak köszönhetôen 
100 kiló alá fogyott, és nem 
szeretné, hogy a mérleg 
újra átpördüljön. Kislányuk, 
Panka versenyeire együtt 
jár volt feleségével, Liptai 
Claudiával.

Bemutatta életrajzi könyvét 
Dömsödi Gábor. A korábbi 
mûsorvezetô ebben úgy 
állítja be magát, mint egy 
serpa, akinek segítségével 
elôbb Friderikusz Sándor, 
majd hajdú Pétert tört nagy 
magaslatokra.

Gesztesi Károly: Claudiával 
egymást csitítjuk

Dömsödi: Piszok van a fészekben

– Izgulok, mert félek attól, 
hogy hiába van az embernek 
nagyon jó hangja, a személyi-
ségem nem tökéletes. Mindig 
kapok kritikát, mert nem min-
dig százszázalékos, amit csi-
nálok. Alföldi Róbert nagyon 
sokat segít, lelki gyógyszert 
ad izgulás ellen. Most rá fi-
gyelek a legjobban. Apukám, 
aki szintén zenész, sokat dol-
gozik, jó, ha háromnaponta 
tudok vele beszélni, de az is 
nagyon hasznos, mert vele 
is fôleg a lelki problémáimat 
beszélem meg – mondta la-
punknak Batánovics Lili. 

– A lányokkal lakom együtt, 
de szerencsére külön szobát 
kaptam, és ott kitombolhatom 
magamat. Nagyon sajnálom, 
hogy az MDC kiesett, ôk vol-
tak a támaszaim, a legjobb 
barátaim. A nevelésembôl 
adódóan mentálisan erôs va-
gyok, bár ez most nem látszik. 
A munka az, ami megerôsít, 
mindig van valami dolgom. 
Jól érzem magam, mert min-
dig erre vágytam. Állandóan 
színpadon és próbán vagyok, 
a legjobban a sminket és a 
fodrászkodást kedvelem.  
Lehetôségem van arra, hogy 
megmutassam a világnak: tu-
dok énekelni, és itt a helyem – 
sorolta a lány, aki az élô adá-
sokra ledobott néhány kilót. 
– Könnyen megy a fogyókúra, 
mert bennem van a stressz, 
igazából nincs is idôm enni, 
és annyira izgulok, hogy nem 
is kívánom az ételt. Automati-
kusan a vízért nyúlok próbák 
alatt. Sokan mondták, hogy 
fogytam, de én még nem lá-
tom magamon, annak viszont 
nagyon örülnék, ha ledobnék 
még nyolc kilót. 

Nagy Orsolya

A bajai lány csodálatos hangja ellenére gátlásokkal küzd a 
színpadon. Az X-Faktor fiatal versenyzôje lapunknak elárul-
ta: mentora segítségére lelkileg is nagy szüksége van.

Lili lélekgyógyszert kap 
Alfölditôl 

Szorcsik h. Viki kéthetes újszülöttje szerepet kapott a Jóban, 
rosszban címû sorozatban. édesanyja csak egy röpke idôre 
engedte „munkába állni” a csöppséget. Viki öt évig dolgo-
zott a csapattal, de most két pici gyermekére koncentrál.

Szorcsik Viki babája 
követi édesanyját



A 2008 ôszén megalakult kó-
rust Szente Béla és Kutyejné 
Ablonczy Katalin álmodták 
meg azzal a nem titkolt szán-
dékkal, hogy Békéscsaba 
énekkarainak közösségét egy 
újabb különleges csoporttal 
bôvítsék. Mióta megalakult a 
kórus, nem telt el karácsony 
a koncertjeik nélkül, de meg-
örvendeztették énekükkel a 
közönséget nemzeti ünne-
pen, kórusfesztiválon, a Csa-
bagyöngye megnyitóján és a 
Magyar Dal Napján is. 

A koncerten a régi kedvenc 
dallamok mellett hallhatóak 

lesznek olyan szerzôk mûvei 
is, amelyek nem tartoznak 
a klasszikus kórusmuzsika 
repertoárjába: Gershwin, 
Webber, Abba. Fiatal és fia-
talos kórusként feladatuknak 
tekintik, hogy a sokak által 
kedvelt, könnyedebb stíluso-
kat is megszólaltassák a vál-
tozatosság jegyében. 

A kórus vezetôje, Kutyejné 
Ablonczy Katalin és a kórus-
tagok születésnapi koncertjü-
kön az együtténeklés örömét 
adják ajándékba november 
16-án 19 órától a Csabagyön-
gyében. A belépés díjtalan.
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Körösök Völgye Natúrpark Egyesület
Körösök Völgye Látogatóközpont
Békéscsaba, Széchenyi liget 66/445-885
www.korosoknaturpark.hu facebook.com/korosokvolgye

„GDF SUEZ – Az Év 
Természetfotósa 2012”

November 4 –27.

2012. november 6-án Buda-
pesten 20. alkalommal adták 
át Magyarország és egyben a 
közép-európai régió legrango-
sabb természetfotós szakmai 
elismerését, az Év Természet-
fotósa díjat. A pályázók fantasz-
tikus képei megtekinthetôk a 
Körösök Völgye Látogatóköz-
pontban 2013. november 4. és 
27. között, a látogatóközpont 
nyitvatartási idejében. Minden 
kedves érdeklôdôt szeretettel 
várunk!

Kedves babák és mamák!

November 13-án, szerdán 9 és 
11 óra között a Baba–mama klub 
a Bóbita Fejlesztôközpontban 
lesz (József Attila Általános Is-
kola oldalsó bejárat).

Az azt követô foglalkozást 
november 27-én ismét a Körö-
sök Völgye Látogatóközpont-
ban tartjuk.

Helyitermék- és biopiac

A helyitermék- és biopiac min-
den héten szombaton 9–12 kö-
zött várja az érdeklôdôket a Kö-
rösök Völgye Látogatóközpont 
udvarán.

Marketing-kommunikációs 
képzés

A Körösök Völgye Natúrpark 
Egyesület novembertôl 24 órá-
ban ingyenesen elérhetô mar-
keting-kommunikációs oktatást 
indít Békéscsabán és Szarva-
son.

A képzést ajánljuk minden-
kinek, aki a turizmus területén 
aktívan tevékenykedik – vagy 
tervezi, hogy turisztikai szolgál-
tatást indít – és kínálatát haté-
konyan szeretné kommunikálni, 
valamint úgy érzi, hasznosak 
lehetnek számára a marketing-
kommunikációs ismeretek.

Jelentkezni november 13-
áig lehet az ambrus.reka@
korosoknaturpark.hu e-mail cí-
men.

Még vannak szabad helyek, 
várjuk a jelentkezôket!

Körösök Völgye Látogatóközpont 

Programkínáló

A programok ingyenesek, mindenkit szeretettel várunk!

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzat Köz-
gyûlése a 233/2013. (X. 18.) 
közgy. határozatával elren-
delte az alábbi rendeletter-
vezet közzétételét. 

A lakossági észrevételeket 
2013. november 12. napjáig 
az urbanzsilak@bekescsaba.
hu e-mail címre vagy Békés-
csaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala Köz-
igazgatási Osztály, 5600 Bé-
késcsaba, Szent István tér 7. 
szám alatti címre kérjük meg-
küldeni.

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzat Köz-
gyûlésének .../2013. (……..) 
önkormányzati rendelete a 
közterület-használat rend-
jérôl szóló 39/2005. (XII. 
15.) önkormányzati rende-
let módosításáról

(tervezet)

Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzat Közgyû-
lése a szabálysértésekrôl, a 
szabálysértési eljárásról és 

a szabálysértési nyilvántar-
tási rendszerrôl szóló 2012. 
évi II. törvény 250. § (4) be-
kezdésében kapott felhatal-
mazás alapján, a 179/A. § (2) 
bekezdésében meghatáro-
zott feladatkörében eljárva a 
következôket rendeli el:

1. §
A közterület-használat rend-
jérôl szóló 39/2005. (XII. 15.) 
önkormányzati rendelet a kö-
vetkezô §-sal egészül ki:

„19/A. §
Jogellenes az életvitelsze-
rûen megvalósuló közterü-
leti tartózkodás

a) Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Közgyûlésének a he-
lyi jelentôségû természeti 
értékek védetté nyilvánítá-
sáról szóló 11/1997. (III. 27.) 
önkormányzati rendeleté-
ben helyi védetté nyilvání-
tott területeken,

b) az Élôvíz-csatorna teljes 
hosszában mindkét olda-
lon a töltés külsô széléig,

c) Békéscsaba város terüle-
tén a mûködô és a lezárt 
temetôkben,

d) a Vasútállomás – Bartók 
Béla út – Dózsa György út – 
Vilim utca – Derkovits sor – 
Kiss Ernô utca – Luther utca 
– Illésházi utca – Tinódi utca 
– Szabolcs utca Vasútállo-
más által határolt területen,

e) a József Attila-lakótelepen, 
a Kazinczy-lakótelepen, a 
Millennium lakótelepen és 
az Áchim L. András-lakó-
telepen, valamint az Erzsé-
bet lakóparkban,

f) a Gôzmalom téren, az Or-
bán Balázs téren, a Haán 
Lajos téren, a Szabó Pál 
téren, a Féja Géza téren, 
a Mikkeli téren, továbbá a 
Millennium ligetben.”

2. §
Ez a rendelet a kihirdetését 
követô napon lép hatályba.

Vantara Gyula
polgármester

Dr. Szvercsák Szilvia
jegyzô

R e N D e L e T T e V e z e T

R e N D e L e TP Á L Y Á z A T I   F e L H Í V Á S

Ötéves a Calandrella
Koncerttel ünnepelnek

A békéscsabai Calandrella Kamarakórus koncerttel ünnep-
li meg fennállásának ötödik évfordulóját: november 16-án 
19 órakor a Csabagyöngye Kulturális Központban adnak 
koncertet, amelyre szeretettel várnak minden érdeklôdôt.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlésének
27/2013. (X. 25.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosítá-

sáról és hatályon kívül helyezésérôl

Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzat Közgyûlése 
az Alaptörvény 32. cikk (2) be-
kezdésében, a kéményseprô-
ipari közszolgáltatásról szóló 
2012. évi XC. törvény 13. § (3) 
bekezdésében és a Magyar-
ország helyi önkormányzata-
iról szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 143. § (4) bekezdés 
d) pontjában kapott felhatal-
mazás alapján, az Alaptör-
vény 32. cikk (1) bekezdés i) 
pontjában, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 8. 
§ (2) bekezdésében és 13. § 
(1) bekezdés 2. pontjában, a 
kéményseprô-ipari közszol-
gáltatásról szóló 2012. évi XC. 
törvény 2. §-ában, továbbá a 
természetvédelemrôl szóló 
1996. évi LIII. törvény 24. § (1) 
bekezdés b) pontjában meg-
határozott feladatkörében el-
járva a következôket rendeli el:

1. §
A közterület-használat rend-
jérôl szóló 39/2005. (XII. 15.) 
önkormányzati rendelet 10. 
§ (2) bekezdése helyébe az 
alábbi rendelkezés lép:

„(2) Közterületen szeszes ital 
nem árusítható és nem fo-
gyasztható, kivéve
a) a vendéglátó-egységekhez 

kapcsolódó kerthelyiség-
ben,

b) a közterületi rendezvények 
alkalmával kialakított alkal-
mi büfében, továbbá

c) a január 1. és december 31. 
napján

történô árusítást és fogyasz-
tást.”

2. §
A köztisztaság fenntartásáról 
és az egyes közszolgáltatá-
sok kötelezô igénybevételérôl 
szóló, többször módosított 
51/1995. (X. 12.) önkormány-
zati rendelet módosításáról 
és egységes szerkezetbe 
foglalásáról szóló 31/1998. 
(XII. 17.) önkormányzati ren-
delet 12/A. §-ában az „ok-
tóber 1-jéig” szövegrész he-
lyébe az „október 31-éig” 
szöveg lép.

3. §
A kéményseprô-ipari közszol-
gáltatásról szóló 39/2012. (XII. 
20.) önkormányzati rendelet 
4. §-ában az „október 1-jéig” 
szövegrész helyébe az „októ-
ber 31-éig” szöveg lép.

4. §
A helyi kitüntetésekrôl szó-
ló 20/2005. (VII. 14.) önkor-
mányzati rendelet 23. § (4) 
bekezdésében a „három” 
szövegrész helyébe az „egy” 
szöveg lép.

5. §
(1) Ez a rendelet a kihirdeté-

sét követô napon lép ha-
tályba.

(2) Hatályát veszti a zajvéde-
lem helyi szabályozásáról 
szóló 28/1994. (VI. 2.) ön-

kormányzati rendelet, a 
haszonállattartásról szóló 
33/1993. (V. 27.) önkor-
mányzati rendelet mó-
dosításáról és egységes 
szerkezetbe foglalásáról 
szóló 8/1995. (II. 16.) ön-
kormányzati rendelet, a 
helyi jelentôségû termé-
szeti értékek védetté nyil-
vánításáról szóló 11/1997. 
(III. 27.) önkormányzati 
rendelet 3. § (1) bekezdés 
4. francia bekezdésében 
a „6169/5. hrsz. 0,6625 ha 
mûvelési ágból kivett, be-
építetlen területû, Békés-
csaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzata tulajdoná-
ban álló” szövegrész, a ké-
ményseprô-ipari közszol-
gáltatásról szóló 39/2012. 
(XII. 20.) önkormányzati 
rendelet 1. §-ában a „Tót-
komlós Város” szöveg-
rész, valamint a közösségi 
együttélés alapvetô sza-
bályairól szóló 11/2013. (III. 
29.) önkormányzati rende-
let 10. § 1. pontja.

Vantara Gyula
polgármester

Dr. Szvercsák Szilvia 
jegyzô

Záradék: kihirdetve a Város-
háza hirdetôtábláján történt 
kifüggesztéssel 2013. október 
25. napján.

Dr. Szvercsák Szilvia
jegyzô

Pályázható bérlakások:
• Békéscsaba, Andrássy út 

55–57. V. em. 39. (egyszobás, 
összkomfortos, 24 m2 alapte-
rületû, a bérleti díj összege: 
bruttó 7368 Ft/hó)

• Békéscsaba, Andrássy út 
55–57. V. em. 41. (egyszobás, 
összkomfortos, 24 m2 alapte-
rületû, a bérleti díj összege: 
bruttó 7368 Ft/hó)

Pályázati feltételek

Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyûlésének 
Egészségügyi, Szociális és La-

kásügyi Bizottsága az önkor-
mányzati tulajdonú szolgálati 
lakásokat 

az önkormányzatnál és az • 
intézményeinél munkavég-
zésre irányuló jogviszony-
ban állók, közfeladatot ellátó 
személyek részére, 
a Békéscsaba és Térsége • 
Többcélú Önkormányzati Kis-
térségi Társulás békéscsabai 
telephelyein munkavégzésre 
irányuló jogviszonyban állók 
részére adja bérbe.

Formanyomtatvány igénylé-
sének és a pályázat benyúj-

tásának helye: polgármesteri 
hivatal, szociálpolitikai osztály,  
Békéscsaba, Szabadság tér 
11–17. II. 26-os iroda. Telefon-
szám: 452-252/4002-es mellék.

A formanyomtatvány a 
www.bekescsaba.hu/pályáza-
tok menüpontról is letölthetô.

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2013. november 
15. 12.00 óra
A pályázatok elbírálásának 
várható idôpontja: az egész-
ségügyi, szociális és lakásügyi 
bizottság 2013. novemberben 
tartandó soros ülése.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában álló
szolgálati lakásokban történô elhelyezésre 

 Kövesse híreinket, felhívása-
inkat és játékainkat a világ 
legnépszerûbb közösségi 
oldalán is! Klubtagságunk 

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



– Milyen előzményei voltak a 
most zajló beruházásnak?

– Sikeres közbeszerzési el-
járást követően, szeptember 
30-án írtuk alá a nyertes kivite-
lezővel – Strabag-MML Kft. és a 
„Hartmann” Építőipari Szolgál-
tató és Kereskedelmi Kft. kon-
zorciumban – a szerződést. Az 1,1 
milliárdos beruházás magában 
foglalja egy új épületszárny ki-
alakítását és a meglévő, Gyulai 
úti parkoló 32 férőhellyel történő 
bővítését. A közel egyéves beru-
házás során megvalósul a patoló-
gia és a központi műtő felújítása, 
valamint az intenzív osztály új 
épületbe költözését követően a 
felszabaduló régi épületszint fel-
újítása is.

– Hol tart a projekt megvalósí-
tása?

– A beruházás fizikai megin-
dítása október 16-án kezdődött, 
melynek előkészületeként ok-
tóber 13-ától lezárták a kórház 
Gyulai úti parkolóját. Erről és a 
további, esetleges lezárások üte-
mezéséről, az aktuális közleke-
dési rendről a kórház portáján 
személyesen, a helyi médián ke-
resztül, valamint a http://www.
rethykorhazprojekt.info honla-
pon lehet folyamatosan tájéko-
zódni.

– Milyen források állnak ren-
delkezésre a fejlesztéshez és mi 
valósul meg ebből?

– A Társadalmi Infrastruktú-
ra Operatív Program keretében 
kiírt, a „Struktúraváltoztatást 
támogató infrastruktúrafejlesz-

tés a fekvőbeteg-szakellátás-
ban” című pályázat lehetőségeit 
használjuk ki. A 2011 májusában 
indult projekt keretén belül való-
sul meg a központi technológiai 
tömb fejlesztése, az egynapos 
sebészeti részleg kialakítása, a 
járóbeteg-szakellátások integrá-
lása, a hatékony működést szol-
gáló egyéb fejlesztések. A most 
kötött kivitelezői szerződés 
kiterjed: az új épületszárny lét-
rehozására, ahol a földszintre 
kerülnek a műtétes szakmákhoz 
(szemészet, ortopédia, nőgyó- 
gyászat, aneszteziológia) tartozó 
szakellátók. Így a jelenlegi szét-
tagoltság és a zsúfolt elhelyezés 
megszűnik, továbbá biztosítottá 
válnak a kulturált, nyugodt vá-
rakozási feltételek. Önálló szer-
vezeti egységként alakítjuk ki 
az egynapos sebészeti részleget 
az új hotelszárny első emeletén, 
önálló vizesblokkal rendelkező 
két- és háromágyas szobákkal. 
Az intenzív osztály az új épü-
letszárny második emeletére 
költözik, a központi műtő közel-

sége optimális távolságú beteg-
út kialakítását teszi lehetővé.  A 
kórházba érkezők kényelmét 32 
új gépjárműparkoló szolgálja a 
Gyulai úton, az új épületszárny 
közvetlen közelében. Megtörté-
nik a központi műtő építészeti 
felújítása, a központi diagnosz-
tika megújulásának részeként a 
30 éves patológia teljes felújítása 
megy végbe. Az intenzív osztály 
jelenlegi területe felszabadul, a 
felújítását követően intézményi 
oktatótermek, az orvosi könyv-
tár, egyéb háttérszolgáltatások-
nak helyet biztosító helyiségek 
kerülnek ide.

– Mivel gazdagodik még a kór-
ház a pályázatnak köszönhetően?

A kivitelezés megindítását 
követően, annak időbeli előre-
haladásához igazítva, a beruhá-
záson belül 870 millió forintot 
fordíthatunk eszközbeszerzésre. 
Ezek közt csúcstechnológiát kép-
viselő, 3D-s képalkotó berende-
zések vásárlása és teljes sterili-
záló géppark cseréje is szerepel. A 
pályázat további eredményeként 
a teljes informatikai rendszer 
korszerűsítésére, tárhelyének 
bővítésére, betegirányítási rend-
szer bevezetésére is sor kerül 
megközelítőleg 150 millió forint 
értékben.

Ellátásracionalizálás 
a Réthy Pál Kórházban
Megvalósulás előtt a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0022 projekt
Mint ismeretes, 2011 májusában indult el a békéscsabai Réthy 
Pál Kórház és Rendelőintézet 2,5 milliárdos fejlesztése, uniós 
támogatással. A közelmúltban mérföldkőhöz érkezett a pro-
jekt: október közepén elkezdődött az építési beruházás. Ennek 
kapcsán kérdeztük dr. Becsei László főigazgató főorvost.

A 2014 októberében befejeződő, 2 556 068 290 forint össz-
költségvetésű pályázat az Európai Unió, az Európai Regio-
nális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A közigazgatási és igazság-
ügyi miniszter az átadás elôt-
ti sajtótájékoztatón elôrebo-
csátotta: a bûncselekmények 
gyermekáldozatai az eljárás 
során nem válhatnak még 
egyszer áldozatokká.  

– A minisztérium partnere-
ket keresett a program meg-
valósításához, és sok helyen 
az ott dolgozók is segítették 
a munkát, hozzájárultak a 
szobák berendezéséhez. Így 
volt ez Békés megyében is – 
hallhattuk Navracsics Tibor-
tól, aki arról is beszélt, hogy 
a gyermekkorú sértettek vé-
delme, illetve az ilyen jellegû 
bûncselekmények megelô-
zése érdekében médiakam-
pányt indítottak. 

Erdôs Norbert kormány-
megbízott köszönetét fe-
jezte ki azoknak, akik a 
gyermekbarát meghallgató- 
szoba létrehozását felaján-
lásaikkal támogatták. A me-

gyei közgyûlés elnöke, Far-
kas Zoltán elôrebocsátotta: 
településeinken a közbizton-
sági helyzet jó, de a csalá-
don belüli erôszak, a kiskorú-
ak bántalmazása sajnos itt is 
elôfordul, de ezen a területen 
tavaly 70 százalékkal javult a 
nyomozás-eredményesség.

A szoba kialakítását Békés-
csaba önkormányzata tech-
nikai eszközök beszerzésével 
támogatta. Herczeg Tamás 
tanácsnok egy szociológiai ta-
nulmányra hivatkozva elmond-
ta, az ilyen ügyekben nagy a 

látencia, sok tragédia híre el 
sem jut a hatóságokig. Ezért 
fontos a megelôzés, s az, hogy 
jól képzett szakemberek foglal-
kozzanak a fiatal sértettekkel.

Békés megyében ez utób-
bi is biztosított, hiszen mint 
az dr. Polyák Zsolt fôkapitány 
tájékoztatásából kiderült, 
náluk az állomány ellátásáért 
felelôs pszichológus mellett 
bûnügyi pszichológus is dol-
gozik, aki egyebek mellett a 
gyermekeknek segít az átélt 
traumák feldolgozásában. 

Gajdács Emese

Leszkó Malgorzata, a békés-
csabai lengyel önkormányzat 
elnöke köszöntötte a megje-
lenteket, majd Zelenyánszki 
Péter képviselô Békéscsaba 
múltját, jelenét mutatta be. 
Csúcs Lászlóné – aki ötö-
dik ciklusában töltheti be az 
elnöki posztot az országos 
lengyel önkormányzatnál – 
ismertette az országos tes-
tület tevékenységét, a honi 
lengyelség települési és terü-

leti önkormányzatainak mun-
káját. A választással kapcso-
latos tudnivalókról dr. Pálffy 
Ilona, a népszámlálás ered-
ményeinek lengyel vonatko-
zásairól Sraszewski Andrzej, 
a nemzetiségi választási 
törvéynrôl dr. Magicz András 

beszélt. A fórumot megtisz-
telte jelenlétével dr. Latorcai 
Csaba helyettes államtitkár 
és Andrzej Kalinowski kon-
zul. A levezetô Bátori Zsolt, 
az országos önkormányzat 
alelnöke volt. 

Vándor Andrea

A Békéscsabai Jókai Szín-
ház Vigadója adott méltó 
helyszínt idén is a Békés Me-
gyei Önkormányzat ünnepi 
közgyûlésének, itt emlékez-
tek meg az 1956. október 23-
án kezdôdött forradalom és 
szabadságharc eseményei-
nek 57. évfordulójáról.

Idén három személy és 
egy kollektíva vehette át az 
elismerést Farkas Zoltántól, a 
megyei közgyûlés elnökétôl. 
Magas szintû munkájukért 
és Békés megye elismert-
ségének megye- és ország-
határokon túli növeléséért 
Békés Megyéért-díjat kapott 
az Erkel Ferenc Vegyes-
kar; Pusztainé Szabó Margit 
címzetes igazgató; Szokolay 
Dongó Balázs népzenész, 
zeneszerzô és dr. Tóth Attila 
Árpád gyógyszerész.

Az emlékezés jegyében 
Halász János, az Emberi 
Erôforrások Minisztériumá-
nak kultúráért felelôs állam-
titkára mondott ünnepi be-
szédet, aki George Orwell 
1984 címû regényébôl vett 
idézettel vezette fel beszédét. 
Mint mondta, a magyarok 
szabadságvágya, ha nem is 
1956-ban, de végül sikerre 
vezetett.

Az ünnepi beszéd után 
Farkas Zoltán átadta a Bé-
kés Megyéért kitüntetéseket 
mindazoknak, akik munká-

jukkal kimagasló eredménye-
ket értek el megyénk társa-
dalmi, gazdasági, kulturális, 
tudományos vagy mûvészeti 
életében.

A díjátadások után a Bé-
késcsabai Jókai Színház 
színmûvészei adták elô Bar-
tus Gyula: Életek árán címû 
darabját a mûvész saját 
rendezésében. Az elôadás 
után dr. Latorczai János, a 
Parlament alelnöke mondott 
pohárköszöntôt a mintegy 
százötven fôs vendégsereg 
elôtt.

10 Csabai Mérleg

Gyermekbarát meghallgató
Dr. Navracsis Tibor: Fontos a megelôzés

Lengyel fórum Békéscsabán 
Magyarországon jó lengyelnek lenni!

Békés Megyéért díjak
A kimagasló eredményt elérôket jutalmazták

Navracsics Tibor, minisz-
terelnök-helyettes adta át 
nemrégiben az ország ti-
zennyolcadik gyermekba-
rát meghallgatószobáját 
Békéscsabán.

Az Országos Lengyel Ön-
kormányzat és a békéscsa-
bai lengyel önkormányzat 
közös fórumot szervezett 
október 25-én, amelyen a 
magyarországi lengyelek 
helyzetérôl, a népszámlá-
lás eredményeirôl, továbbá 
a 2014. évi önkormányza-
ti választások menetérôl 
esett szó. 

A Békés Megyei Önkormány-
zat Közgyûlése a közelmúlt-
ban ünnepi megyegyûlésén 
adta át a Békés Megyéért 
kitüntetô díjakat. Ezt hagyo-
mányosan az 1956-os for-
radalom és szabadságharc 
eseményeirôl történô meg-
emlékezéssel kötik egybe.

Dr. Navracsics Tibor és dr. Polyák Zsolt

A lengyelek helyzetérôl és a választásokról is szó volt

A Békés megyéért kitüntetettek a Vigadóban



– A Segítô Vásárlás a fo-
gyatékkal élôk foglalkozta-
tását hivatott szolgálni. Az 
általuk készített termékek mi-
nôségiek, piacképesek, véd-
jeggyel ellátottak, bízunk ab-
ban, hogy ha felhívjuk erre a 
figyelmet, sokan észreveszik, 
hogy léteznek ezek az embe-
rek, léteznek a termékeik, és 
akár tôlük is lehet vásárolni – 
mondta Végh Katalin, az ala-
pítvány vezetôje. 

Soltész Miklós államtitkár 
beszélt arról, hogy az elmúlt 
idôszakban módosultak a 
megváltozott munkaképessé- 
gûek támogatási és foglalkoz-
tatási lehetôségei. Mint meg-
tudtuk, azok a cégek, ame-

lyek akkreditáltatták magukat 
és megváltozott munkaké- 
pességûekkel dolgoznak, 
mintegy harmincötmilliárd 
forint nagyságrendû támoga-
tásból több mint harmincezer 
embert foglalkoztatnak ma 
már. Fülöp Attila helyettes 
államtitkár hozzátette: azon 
megváltozott munkaképessé- 
gû emberek után, akik  reha-
bilitációs kártyával rendelkez-
nek, a munkáltatónak nem kell 
megfizetnie a szociális hozzá-
járulást, ennek köszönhetôen 
közel húszezer munkavállalót 
vett fel mintegy ötezer cég. 

– Az adott kereteken belül 
próbálunk segíteni a meg-
változott munkaképességû- 

eknek és támogatjuk a pályá-
zatokat, civil szervezeteket. 
Folyamatos a párbeszéd a 
fogyatékkal élôk szerveze-
teivel, amely révén az ön-
kormányzat közvetlenül az 
érintettektôl tudhat a problé-
máikról, gondjaikról. Támo-
gatással és egyéb módon, 
terület, ingatlan biztosításá-
val is segítünk, valamint a 
nappali ellátás mûködik. A 
vásár kapcsán pedig felkér-
jük intézményeinket, vizsgál-
ják meg vásárlásaikat, néz-
zék meg, beszerezhetôk-e 
termékek ebbôl a forrásból is 

– mondta Vantara Gyula pol-
gármester.

Majorosi Marianna jószol-
gálati nagykövet a Csík zene-
karral évente többször ad jó-
tékonysági koncertet. Ahogy 
fogalmazott, a fogyatékkal 
élôk számára talán még fonto-
sabb a lelki feltöltôdés, ahogy 
lelki felfrissülést jelent az is, ha 
hasznosan töltve napjaikat, 
ôk készíthetnek, ôk adhatnak 
valamit. – Segítsünk nekik az-
zal, hogy megvásároljuk mi-
nôségi, jó termékeiket – tette 
hozzá Majorosi Marianna.

Mikóczy Erika

A Salva Vita Alapítvány vezetésével a Segítô Vásárlás is a 
Csabai Kolbászfesztivál programjai közé került. A feszti-
vál második napján tizennyolc szervezet, cég vonultatta 
fel kínálatát, olyan minôségi termékeket, amelyeket fo-
gyatékkal élôk készítettek. A program – amelyre Soltész 
Miklós szociális és családügyekért felelôs államtitkár, és 
Majorosi Marianna, a Csík zenekar énekese, a vásár jó-
szolgálati nagykövete is ellátogatott – a fogyatékkal élôk 
közremûködésével készített kiváló magyar termékekre 
és a termékeket támogató Segítô Vásárlás védjegyre hív-
ta fel a figyelmet. 

Imádom a kolbászt! Imádom ezt a fesztivált! Imádom 
Békéscsabát! – hangzott fel innen is, onnan is a Csabai 
Kolbászfesztiválon, ahol a gyönyörû idôben minden ed-
diginél többen szórakoztak, nézelôdtek, vásároltak, mu-
lattak, no és persze versenyeztek, hiszen minden napra 
jutott valamilyen megmérettetés.  

A vendégek fogadása mellett a gyúrásból is kivette a 
részét Vantara Gyula és hanó Miklós

A Mokry sátorban egy gombostût sem lehetett leejteni a 
zárónapon a Csík zenekar és Rúzsa Magdi koncertjén

Dr. Fazekas Sándor: A csabai kolbász méltón mutatja, 
hogy gasztronómiában felülmúlhatatlanok vagyunk 

Az elsô autentikus magyarországi cigányétterem 
tulajdonosa, a békési Ásós Géza roma ételeket hozott

húst bele, sót bele, szívet bele, lelket bele! Az ifjúsági versenyt a Petôfi utcai iskola csapata nyerte

Kiváló termékeket vonultattak fel a kolbászfesztiválon

Mittler István azt mutatja, mennyi áramot fejlesztett 
Kozmann György
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együtt töltöttük!
Minden napra jutottak versenyek

Kozmann György 
irányította az erômûvet

Segítô Vásárlás a fesztiválon
Minôségi termékek fogyatékkal élôktôl

Ugyan most nem gyúrt, vi-
szont a csabai kolbászt na-
gyon szereti Kozmann György 
többszörös világbajnok, olim-
piai bronzérmes kenus, a 
MOB környezetvédelmi bizott-
ságának tagja, aki a kolbász-
fesztivál elsô napján átvette az 
irányítást a Paksi Atomerômû 
virtuális vezérlôpultja felett, és 
azt is bemutatta, hogy áram-
fejlesztô kerékpárral milyen 
izzasztó letekerni egy ingva-
salásnyit.

A Jövônk energiája kami-
onban, a Paksi Atomerômû 
kiállításán egy szimuláto-
ron mutatta be Kozmann 

György, hogyan sötétülne el 
az ország, mennyivel nône a 
villamosenergia-rendszer ká-
rosanyag-kibocsátása, meny-
nyivel drágább lenne az áram, 
ha csökkentenék az erômû 
teljesítményét. Kozmann pak-
si, onnan indult a sportpálya-
futása, teljesen természetes 
számára az atomenergia. 
Egy élsportolóról az ember 
azt gondolná, hogy inkább a 
megújuló energiák mellé áll 
oda. A Csabai Mérleg kérdé-
sére az olimpikon elmondta: 
a kettô kiegészíti egymást, jól 
megfér egymás mellett. 

M. E. 

Mint azt Hégely Sándor fesz-
tiváligazgató elmondta, a kol-
bászfesztivál felülmúlta a vára-
kozásaikat. Az ország minden 
pontjáról érkeztek vendégek, 
szép számban képviseltették 
magukat szomszédaink, de 
még Ausztráliából, Thaiföldrôl, 
Afrikából is voltak itt kolbász-
gyúrók. A programok és a 
gasztronómiai remekek meg-
tették hatásukat: végig ferge-
teges volt a hangulat.

A fesztiválon elôször a fia-
talok bizonyították, hogy át-
öröklôdött a hagyomány. Az 
ifjúsági verseny 130 csapata 
közül a legjobb kolbászt a 
Petôfi utcai iskola csapata 
készítette. Második helyen a 
Lencsési iskola, harmadikon 
a Savio katolikus iskola csa-
pata végzett. 

Szintén a nyitónapon érté-
kelte a Buday Péter mestersza-
kács vezette szakmai zsûri és 
a médiazsûri a 118 szál szá-
razkolbászt, 1. lett Baczovszki 
Roland, 2. Bobály Lajos, 3. 
Péli István. A médiazsûri sze-
rint: 1. Tóth András, 2. Uhrin 
Sándor, 3. Zelenyánszkiné 
Csicsely Judit.

Pénteken a nyugdíjas 
szervezetek és a hátrányos 
helyzetû civil szervezetek 
képviselôinek rendezett ver-
senyen huszonöt csapat 
gyúrt. A rangsor itt a követ-
kezô volt: 1. Számfira László 

2. dr. Vass Györgyné, 3. Kiss 
Imre csapata. 

Szombaton, a nagy kol-
bászkészítô versenyen ezúttal 
mintegy hatszáz csapat vett 
részt. A zsûri elnöke Bíró La-
jos, a Bock Bisztró séfje volt, 
akinek munkáját segítette 
többek között Gianni Annoni 
és Gabnai Csaba. Több hely-
színen gyúrtak, mindenhol 
külön-külön hirdettek ered-
ményt. A Mokry Sámuel sá-
torban: 1. Balázs Zoltán, 2. 
Varga Zsófia, 3. Forgács Imre 
csapata. A Csabagyöngye 
sátorban: 1. Varga József, 2. 
Hártó László, 3. Demkó András 
csapata. A sportcsarnokban: 
1. Szôke László, 2. Péli István, 
3. Dunai Péter csapata. 

Vasárnap a Krajcsó Pál 
emlékversenyen több mint 
húsz csapat vett részt, itt a kö-
vetkezôk lettek helyezettek: 1. 
Kovács Imre, 2. Szilágyi Sán-
dor, 3. Tóth János csapata.  

Szintén vasárnap rendez-
ték meg a töltöttkáposzta-fô-
zô versenyt, ahol ötven csa-
pat fôzött. Ezen a versenyen 
1. Turovszki Krisztián, 2. Csató 
Gábor csapata, 3. az olimpiai 
bajnokunk, Gedó György ve-
zette csapat lett. 

Együtt gyúrtuk, töltöttük, 
és sokan már most bejelentet-
ték, a jövô évben sem hagyják 
ki a Csabai Kolbászfesztivált. 

M. Erika
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Mint megtudtuk, a gyôztes 
csapatnak csabai tagja is 
volt Oláh Tamás személyé-
ben. Ugyancsak városunk 
lehet büszke a Tóth László–
Fejes Zoltán párosra, ôk vál-
tóban végeztek a dobogó 
második fokán a Power of 
perform nevet viselô csapat-
tal. A 317 kilométeres távot 
több részletben tették meg: 
Bécsbôl indultak, majd Po-
zsony, Gyôr, Tata, Budake-
szi következett, végül pedig 
a MOM sportközpontba ér-
kezett a mezôny.

Tóth László lapunknak el-
mondta, több Békéscsabához 
kötôdô sportoló is jól szerepelt 
az ultramaratonin: Balogh Ró-
bert, Károlyi János, Zahorán 
János és Veress Béla.

Mint megtudtuk, a tizen-
nyolc éves múltra visszate-
kintô sportesemény rangos 

megmérettetésnek számít. 
A hosszútávfutók mellett 
elindultak a november végi 
versenyen kerékpárosok, így 
például egy látássérült tan-
demben, valaki pedig egy ke-
réken teljesítette az igencsak 
jelentôs távot.

G. E.
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Az október végén meg-
rendezett Bécs–Pozsony–
Budapest ultramaratoni 
futóversenyen több, szép 
eredményt is elértek a bé-
késcsabai indulók.

A 317 km-es távot több részletben tették meg

Csabai sikerek az ultramaratonin
Dobogós helyezéseket értek el versenyzôink

Az emberek Békéscsabán 
is felemelték szavukat a sza-
badságért: 1956. október 26-
án, pénteken a laktanya (ma 
Andrássy gimnázium) elôtt 
felolvasták a csabaiak tizen-
hat pontját „Követeljük” cím-
mel. Este a színészek veze-

tésével mintegy nyolcszázan 
vonultak a Szabadság térre, 
a vörös csillag ledöntését, a 
megyei pártbizottság elôtt 
pedig a helyi munkástaná-
csok felállítását követelve. Az 
eseményekrôl a szombati új-
ságok már címlapon számol-

tak be. November 4-én jött 
a megtorlás: szovjet harcko-
csik dübörögtek végig a vá-
ros utcáin, külföldi segítség-
gel tiporva el a forradalmat. A 
polgármester hangsúlyozta: 
ötvenhat üzenete, hogy él a 
remény, képesek vagyunk 
nagyokat álmodni, építeni, 
szépíteni városunkat, hogy 
unokáink is gyönyörködhes-
senek benne.

A Nagy Imre téren Bartus 
Gyula Jászai-díjas színmû-

vész Életek árán címû misz-
tériumjátékát Galambos Haj-
nalka énekmûvész, vala-
mint Nátor Éva (zongora) 
közremûködésével láthattuk 
színmûvészeink és a színi-
tanházas növendékek elô-
adásában. Az ünnepségen 
harmincegyen tették le ál-
lampolgársági esküjüket. A 
megemlékezés koszorúzás-
sal, mécsesgyújtással ért 
véget.

Vándor A.

Dr. Jároli József, a városvédô 
és városszépítô egyesület 
elnöke ünnepi beszédében 
kiemelte, hogy Békéscsa-
bán 1995 óta október utolsó 
munkanapján rendezik meg 
a magyar hôsök és mártí-
rok emléknapját, a képvise-
lô-testület pedig májusban, 
közgyûlésen emlékezik a 
múlt hôseire, áldozataira. 
Jároli József ezer év magyar 
mártírjairól, hôseirôl emlé-
kezett meg – kiemelve törté-
nelmünk nagy sorsfordulóit, 
mérföldköveit, hiszen nem-
csak 1848-ban, de a két 
világégésben és az 1956-os 

forradalom és szabadság-
harcban is áldozták életüket 
hôseink, mártírjaink, a kato-
nák, honvédek és civilek. A 
hôsök és mártírok áldozata 
nem volt hiábavaló, hiszen a 
magyar népnek mindig volt 
ereje a semmibôl újra kezde-
ni – mondta a szónok.

Kutyej Pál evangélikus lel-
kész, Marti Miklós református 
lelkész és Szigeti Antal kato-
likus plébános kérték az ál-
dást, majd a II. világháborús 
emlékmûnél helyezték el a 
pártok, a fegyveres testüle-
tek, az emlékezôk a kegyelet 
virágait. A városvezetés ne-

vében Kiss Tibor alpolgár-
mester koszorúzott. A közös 
mécsesgyújtás után Kovács 
Zoltán alezredes és Harmati 

Imre alhadnagy emléktáblá-
ját is megkoszorúztak az em-
lékezôk. 

V. A.

Az ünnepségen harmincegyen tettek állampolgársági esküt

A Szabdság téri emlékmûnél koszorúztak

A szabadságharcra emlékeztünk
Harmincegyen tettek állampolgársági esküt

Csendes fôhajtás, tisztelgés
Hôsök és mártírok emléknapja

A Nagy Imre téren megrendezett városi ünnepségen Van-
tara Gyula 1956. október 23. jelentôségét, a magyar nép 
bátorságát, áldozatkészségét, szabadság iránti vágyát 
emelte ki. Akkor az egész világnak megmutattuk, hogy a 
magyarok képesek összefogni: az utcára mentek 57 éve, 
hogy végre a saját sorsukról dönthessenek. 

Ökumenikus szenteléssel és áldással, koszorúzással, 
közös mécsesgyújtással emlékeztünk október 31-én a 
hôsök és mártírok emléknapja alkalmából rendezett vá-
rosi központi ünnepségen, a Szabadság téren. 

Benne járunk az emberes 
hónapokban, már a máso-
dikban. Kegyes volt hozzánk 
a természet: az 1956-os hô-
sökre és mártírokra, valamint 
a hétköznapok kisembereire, 
forradalmáraira verôfényes, 
már-már késônyarat idézô 
napsütésben emlékezhet-
tünk.

Hozzátartozóink távoli, 
felsejlô emléke, a halottak 
napja, s az azt megelôzô 
mindenszentek is az ôszre, 
az elmúlásra, de a várako-
zás, az adventi idôszak kö-
zeledtére is figyelmeztetnek 
bennünket. Szinte látom lelki 
szemeim elôtt Paul Verlaine 
Ôszi chansonjában meg-
énekelt gyönyörûséget:  „Ôsz 
húrja zsong,/ jajong, bu-
song/ a tájon/ s ont mono-
ton/ bút konokon/ és fájón.” 

Közben gyúrtunk is. No 
nem az edzôtermekben, ha-
nem kolbászra. És a nemzet-
közi helyzet egyre fokozódik 
– ahogy Virág elvtárs mondta 
Pelikánnak Bacsó világhírû, 
zseniális filmjében, a Tanú-
ban. Kavarognak bennem a 
gondolatok: forradalmiak és 
egyebek is. Elérkezett no-
vember hetedike is, amirôl 
egykoron annyit jegyeztünk 
meg gyerekként, hogy de jó, 
ma nem kell suliba menni! Ez 
is elmúlt. S közben a helyzet 

egyre fokozódik, a kampány 
beindult ezerrel: minden fron-
ton és platformon. On-line, 
verbálisan, videóban, szobor-
döntögetésben, demonstráci-
óban, idôközire, országosra 
és már az önkormányzatira is 
„gyúrnak” a pártok és jelöltek, 
bár ez már 2014 zenéje.

„Itt van az ôsz, itt van 
újra,/ S szép, mint mindig, 
énnekem”. Bizony, emberes 
hónapok jönnek! Csak bíz-
hatunk abban, hogy az ad-
venti idôszakban jut majd 
egy kis idô az elmélyülésre, 
a várakozással teli idôszak-
ban mérleget vonhatunk a 
lassan végéhez közeledô 
esztendô eseményei, tör-
ténései felett, készülve a 
közös gyertyagyújtásra, a 
legszebb és legmeghittebb 
családi ünnepre.

Vándor Andrea

Emberes hónapok

Jegyzet

Kemény napok

A közelmúltban tartották 
meg a Kemény Gábor szak-
középiskolában a már ha-
gyományossá vált szakmai 
napokat. A programok között 
szerepeltek játékos vetélke-
dôk, sportversenyek, élmény-
beszámolók, rendhagyó órák, 
s látványos mûsor keretében 
az 1956-os forradalomról is 

megemlékeztek. A szünetek-
ben bárki felülhetett az udva-
ron közlekedô „Kemény Inter 
Iciri-Piciri” szuper expressz 
vonatra. Emellett szakmai 
elôadásokat tartottak rendôr-
ségi, bûnügyi témakörben, s 
érdekes volt a „Csigafutam” 
motoros és kerékpáros las-
súsági verseny is.

Családi napközi várja szeretettel a kisgyermekes
érdeklôdôket, már a gyermek 1 éves korától.

Játékos angoltanulás
zenével és tánccal. 

Ha problémája van a gyermek elhelyezésével,
mi megoldjuk!

Napi ár: 2500 Ft/fô

Érdeklôdni a 70/415-4798-as számon lehet.

MAGIC LAND
családi napközi

A Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzatával kötött 
szerzôdés értelmében az alábbi 
városüzemeltetési szolgáltatáso-
kat végezzük:

utak üzemeltetése• 
hidak üzemeltetése• 
belterületi földutak fenntartása• 
utcai berendezési tárgyak • 
karbantartása
szegély nélküli utak útpadkái-• 
nak fenntartása

Kendra és Társai Kft.
kendra@mail.globonet.hu

30-9596-526

Hirdessen
a

Csabai 
Mérlegben!

Kéthetente
28 000 háztartásba 

juttatjuk el
üzenetét.



– Miben látja a közel egy 
hónapos rendezvénysorozat 
jelentôségét?

– Az újszerû, érdekes, 
különleges, a látogatók akti-
vitására építô, a helyi identi-
tást erôsítô programokban, 
valamint a múzeum kevésbé 

ismert, vagy ismeretlen „ku-
lisszatitkait” is bemutató ak-
ciókban. A mottónk is ez volt 
az idén: a múzeum legyen 
mindenkié! 

– A különbözô múzeum-
pedagógiai foglalkozások is 
egyre népszerûbbek. Ezek 

mennyiben járulnak hozzá a 
múzeum népszerûsítéséhez?

– A nagy rajzolás (The Big 
Draw) akciónk, és a „Mesék 
és mondák Mátyás királyról” 
címmel meghirdetett városi 
rajzpályázat különösen a gye-
rekek körében volt népszerû, 
de a szülôket, nagyszülôket 
is sikerült bevonnunk a mú-
zeumpedagógusok segítsé-
gével. A „Mátyás királlyal a 
hadak útján – Kolozsvártól 
Bécsig” címû kiállításunkat 
8822-en tekintették meg. Ki-
emelném még a kínálatból te-
matikus múzeumi foglalkozá-
sainkat, amelyek keretében a 
világ legnagyobb Munkácsy-
gyûjteménye mellett a régé-
szek és a restaurátorok mun-
kájával, valamint a Körösök 
vidékének élôvilágával ismer-
kedhettek meg a résztvevôk. 

A városi séták során Csaba 
kulturális, épített és termé-
szeti értékeire igyekeztünk 
felhívni a figyelmet dr. Jároli 
József történész és Boldog 
Gusztáv természetvédelmi 
szakember segítségével.

– Mit ajánlana most olvasó-
inknak?

– A december 1-jéig látha-
tó, a „Megmentett örökség 
– Kincsek Európa szívébôl” 
címû régészeti kiállításunk-
hoz ajánlhatok izgalmas mú-
zeumpedagógiai programo-
kat, de említhetném a január 
5-éig látogatható „Jövônk a 
múltunkban” néprajzi kiállí-
tást is, amely azért is közel 
áll a szívemhez, mert a honi 
szlovákság évszázadok so-
rán formálódott kulturális 
örökségét mutatja be.

Vándor A.
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Szent Cirill és Szent Metód 
emléke elôtt tiszteleg az a ki-
állítás, amely a Csabagyön-
gyében nyitotta meg kapuit 
abból az alkalomból, hogy a 
hittérítôk 1150 éve érkeztek a 
mai Szlovákia területére.

A Szlovák Köztársaság fô-
konzulja, Štefan Daňo Szent 
Cirill és Szent Metód nagysá-
gát, európai szerepét méltat-
ta a megnyitón. A testvérpár 
863-ban érkezett a Nagy-
Morva Birodalom területére. 
Cirill és Metód megteremtet-
ték az új írásbeliséget a szlá-
vok és a szlovákok számára, 
illetve a Biblia egy részét is 
lefordították ószláv nyelvre. 
Külön öröm, hogy ez a tárlat 
Békéscsabán, a szlovákság 
magyarországi fellegvárában 
is bemutatkozhatott. A tárlat 
különlegessége, hogy most 

magyarul is olvasható a 11 
tábla magyarázó szövege. 
Eddig Szlovákiában angol, 
német és francia nyelven mu-
tatták be a kiállítást, amely 
remélhetôleg Békés más ré-
gióiba is eljut majd. A fôkon-
zul kiemelte a vándorkiállítás 
békéscsabai helyszínét ab-
ból a szempontból is, hogy 
ez a város 290 éve a béke jel-
képe: együtt élnek itt szlovák 
és magyarok, valamint más 
nemzetiségek. Szlovákia al-
kotmányában is helyet kap a 
cirilli és metódi szellemi örök-
ség – mondta a fôkonzul.

A budapesti Szlovák In-
tézet igazgatója, Hushegyi 
Gábor kiemelte, hogy nem 
lehet különbséget tenni Kö-
zép-Kelet Európa történel-
mében Szent István, Szent 
Cirill és Szent Metód között, 

hiszen mindhárman a ke-
reszténység letéteményesei 
Európában, szellemi tevé-
kenységük anyagi kultúránk-
ban, az építészetben és a 
képzômûvészetben is helyet 
kapott, testet öltött.

Vándor Andrea

Pamiatke svätého Cyrila a 
svätého Metoda je veno-
vaná tá výstava, ktorá bola 
otvorená v Csabagyöngye 
z príležitosti 1150. výročia 
príchodu vierozvestcov na 
územie dnešného Sloven-
ska. Generálny konzul Slo-

venskej republiky, Štefan 
Daňo sa s uznaním zmienil 
na vernisáži o ich významnej 
role v histórii Európy. Bratia 
prišli na územie Veľkomo-
ravskej ríše v roku 863 a vy-
tvorili nové písomníctvo pre 
Slovanov a Slovákov, resp. 
preložili určitú časť Biblie do 
staroslovienčiny. Je zvlášť 
potešiteľné, že exhibícia sa 
mohla predstaviť aj v kultúr-
nom sídle Slovákov v Maďar-
sku, v Békešskej Čabe. Jej 
zvláštnosťou je, že tentokrát 
vysvetlenia na 11 paneloch 
si návštevníci môžu prečítať 
aj v maďarčine. Na Sloven-
sku výstava, ktorá pravdepo-
dobne poputuje aj do ďalších 
békešskych regiónov zatiaľ 
bola prezentovaná v angličti-
ne, nemčine a francúzštine. 
Generálny konzul zdôraznil 

význam súčasného dejiska 
putovnej výstavy: Békešska 
Čaba je už 290 rokov  sym-
bolom pokojného spolunaží-
vania Slovákov, Maďarov a 
príslušníkov iných národnos-
tí. Ako uviedol, aj v ústave 
Slovenskej republiky sa pre-
javuje cyrilo-metodské du-
chovné dedičstvo. 

Riaditeľ Slovenského in-
štitútu v Budapešti Gábor 
Hushegyi vyzdvihol, že v 
dejinách stredovýchodnej 
Európy nemôžeme rozdeliť 
úlohu sv. Štefana, sv. Cyrila 
a sv. Metoda, veď všetci traja 
sú významnými zakladateľmi 
a šíriteľmi kresťanstva v Eu-
rópe. Ich duchovná činnosť 
je prítomná aj v našej hmot-
nej kultúre, v architektúre a 
výtvarnom umení.

Andrea Vándorová 

Cirill és Metód öröksége Dedičstvo Cyrila a Metoda

INGATLAN

Tulajdonostól eladó Békéscsa-
bán a Sparhoz közel elsô emeleti, 
60 m2-es, háromszobás, erkélyes, 
központi fûtéses – napkollektoros 
panellakás. Érd.: 30/354-2563.

Békéscsabán, a Mester utcában 
820 m2-es belterületi telek (jelen-
leg gyümölcsös) fúrott kúttal el-
adó. Villany, telefon az utcában. 
Tel.: 20/491-9769.

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

Békéscsabán, a Kálvin utcában, 
1219 m2-es, összközmûves telken 
lévô, bontásra vagy felújításra al-
kalmas ház eladó.
Irányár: 5,9 M Ft, tel.: 20/536-2079.

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

SZOLGÁLTATÁS

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

Zár, redôny, szúnyogháló, napel-
lenzô szerelése, javítása, utánfutó-
kölcsönzés! Békéscsaba, Dobos 
István u. 20.
Tel.: 30/233-4550, 66/636-135.

Szobafestést, mázolást, tapétá-
zást vállalok. Lestyán Pál.
Tel.: 30/481-8071, 66/436-226.

Automata mosógép javítása.
Tel.: 30/304-4622

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

Redôny, reluxa, szalagfüggöny 
készítése, javítása részletfizetéssel 
is. Nyílászárók javítása.
Tel.: 66/454-171, 70/212-6776.

On-line pénztárgépek értékesíté-
séhez számlaképes üzletkötôket 
keresünk!
Érd.: onlinecassakft@gmail.com

OKTATÁS

Korrepetálás matematikából ál-
talános iskolásoknak.
Tel.: 20/238-1620.

Eladó Gyula-Bicerén 1 hektár te-
rület vízparton, ipari célra.
Tel.: 30/3688-951

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

EGYÉB

Eladó egy vadonatúj állapot-
ban levô kirakati ablak. A redô-
nyök ajándékba elvihetôk. Két 
nagyméretû gyapjú- és egy kézi 
szövésû szônyeg.
Érd: 20/556-5299.

www.csabacenter.hu

   2013. november 7–13.
Derült Égbôl fasírt 2: A második fogás (szinkr. am. anim.) 3D!• 
Phillips kapitány (amerikai dráma) PREMIER!• 
Végjáték (szinkr.  amerikai sci-fi) PREMIER!• 
Khumba (szinkr. dél-afrikai animáció) PREMIER!• 
Last Vegas (szinkr. amerikai vígjáték)• 
Insidious – A gonosz háza (amerikai thriller) • 
Szupercella (szinkr. amerikai akcióthriller)• 
Frances Ha (fekete-fehér amerikai vígjáték) ART!• 
Templom a dombon (szerb–német–francia–szlovén–horvát • 
dráma) ART!

   2013. november 14–20.
Derült Égbôl fasírt 2: A második fogás (szinkr. am. anim.) 3D!• 
A jogász (amerikai–angol thriller) PREMIER!• 
Thor – Sötét világ (szinkr. amerikai fantasztikus akció) • 
PREMIER!
Végjáték (szinkr. amerikai sci-fi) • 
Last Vegas (szinkr. amerikai vígjáték)• 
Phillips kapitány (amerikai dráma) • 
Asztal 2 fôre (spanyol vígjáték)• 

A múzeum legyen mindenkié!
Múzeumok Ôszi Fesztiválja Csabán

el nem felejtett kincsek 
nyomában

A Munkácsy múzeum idén is bekapcsolódott a VIII. Mú-
zeumok Ôszi Fesztiválja országos rendezvénysorozatá-
ba. Ez alkalomból Ando György múzeumigazgatót egy kis 
összegzésre kértük.

El nem felejtett kincsek címmel november huszadikáig 
látható kiállítás a múzeumban, ahol Tôketerebes alkotói 
mûvészetébe kaphatnak betekintést az érdeklôdôk. A ki-
állítást Ando György múzeumigazgató és Zelenyánszki 
Péter bizottsági elnök nyitotta meg, Beáta Kereštanová, 
a tôketerebesi múzeum igazgatója a gazdag gyûjteményt 
mutatta be, Štefan Daňo fôkonzul pedig a két múzeum 
együttmûködésérôl beszélt 



A Halmay Andor építész ter-
ve szerint, 1879 tavaszán 
felépült „Vigardában” volt a 
színházterem, ahol színielô-
adásokat tartottak. 1912-ig, 
közel negyed századon át, 
vidéki viszonylatban moz-
galmasnak számító színházi 
élet zajlott Békéscsaba vá-
rosi színházában, köszönhe-
tôen az 1891-ben megalakult 
színügyi bizottságnak, amely 
vezette, irányította azt. 

A századforduló utáni 
években egyre többször 
szóba került a színházépü-
let korszerûsítése, átépítése. 
Elsô lépésként a korszerûtlen 
acetilénlámpást váltotta fel 
villanyvilágítás 1904-ben. A 
teljes átépítési munka Spie-
gel Frigyes és Englerth Károly 
mûépítészek tervei szerint, 
1912 ôszén kezdôdött. A kivi-
telezést Wagner József csabai 
építômester végezte és Ádám 
Gusztáv fômérnök irányította. 
Úgy indult, hogy az átépítés 
a következô év tavaszára el-
készül, azonban elôre nem 
látható akadályok hátráltatták 
a megvalósítást. Nemcsak az 
épület átalakítása, a színpad 
bôvítése, a süllyesztô és a zsi-
nórpadlás építése, hanem az 
aprólékos díszítés, a nézôtér 
és az öltözôk berendezései-
nek elkészítése, a gôzfûtés és 

a korszerû világítás kialakítá-
sa is késleltették a határidôt. 

A színház átépítésével 
kapcsolatban, a képviselô-
testület által teljhatalommal 
felruházott színügyi bizott-
ság: Haan Béla elnök, vala-
mint a tagok, Varságh Béla, 
Korosy László, Áchim Gusz-
táv, Bálint Imre, dr. Székely 
Lajos, Szihelszky József, 
Tevan Adolf nyomdászok, dr. 
Tardos Dezsô és Zsíros Pál 
nagy szervezômunkát végez-
tek, és igyekeztek sürgetni a 
munkát.

A Vigadó, illetve a színház-
épület nagyszabású átalakí-
tása végül 1913 ôszére feje-
zôdött be. A színházterem a 
korábbi területen impozáns, 

630 fôs nézôteret kapott. 
Mindkét oldalán ruhatárat, 
büfét és dohányzót alakítot-
tak ki. Az emeleti Vigadó, a 
táncterem is nagyobb lett, 
az új mennyezet és az ol-
dalfalak díszítése mûvészi 
kivitelezésû. Az átépítés az 
eredetileg tervezettnél töb-
be, 148 ezer pengôbe került, 
így a színügyi bizottság a 
színháztermet mozielôadá-
sok céljaira is bérbe adta.

A megújult színházban az 
elsô elôadást az ünnepélyes 
megnyitón, 1913. november 
8-án Miklósy Gábor társula-
ta mutatta be. A Cigánybá-
róval léptek színre a csabai 
közönség nagy örömére.

Gécs Béla

A békéscsabai irodát hatodik 
éve vezetô Nagy Krisztina elöl-
járóban arról beszélt, hogy a 
társaság százszázalékban 
állami tulajdonú cég, 1998-ig 
az országos, illetve Nemzeti 
Filharmónia része volt, majd a 
koncertszervezésre közhasz-
nú társaságokat hoztak létre 
három helyen az országban. 
Békés megye a miskolci kht.-
hoz tartozott. Idén júniusban 
hozták létre a Filharmónia Ma-
gyarország Nonprofit Kft.-t.  

– A szervezet több szem-
pontból is megújult, új az ar-
culat, a logó és néhány hete 
már interneten is lehet je-
gyet vásárolni a koncertekre. 
Békéscsabán, az Andrássy 
út 24–28. szám alatti irodá-
ban, a hangversenyek elôtt 
a helyszínen, a színházban, 
illetve a Csabagyöngyében 
is belépôhöz juthatnak az ér-
deklôdôk – hallhattuk Nagy 
Krisztinától.

Az elôttünk álló évad több 
zenei csemegével is szolgál 
a közönségnek, élvonalbe-
li mûvészek jönnek majd el 
városunkba. A nagyzenekari 
koncertek helyszíne a Csaba-

gyöngye hangversenyterme 
lesz, míg a kamarakoncerte-
ket a Jókai színház Vigadó-
jában rendezik meg, mindig 
este fél nyolctól.

Lapzártánk után, novem-
ber 4-én a Kodály Filharmoni-
kusok Kovács János vezény-
letével Schumann, Brahms és 
Beethoven mûveket adtak elô. 
December 10-én az immár 
újra jó egészségnek örvendô 
Kocsis Zoltán dirigálja majd 
a Csabagyöngye hangver-
senytermében a Nemzeti 
Filharmonikus Zenekart egy 
Brahms-est keretében. 

Nagy Krisztina törekvése, 
hogy a városunkhoz kötôdô, 
innen származó fiatal tehetsé-
geket idôrôl-idôre láthassa a 
helyi közönség. Ennek szelle-
mében hívták meg január 6-

ára Tóth Péter zongoramû-
vészt, aki a Vigadóban ad ka-
marakoncertet. Február 3-án 
ugyancsak a színházban 
lép fel az Artis Trio Salzburg, 
melynek egyik tagja, Guba 
Beáta ugyancsak Békéscsa-
ba szülötte. Március 17-én a 
Szegedi Szimfonikus Zenekar 
Kovács László vezényletével 
ad izgalmas koncertet a Csa-
bagyöngyében, ahol egye-
bek mellett Bernstein West 
Side Story-jának dallamai is 
felcsendülnek. Április 2-án a 
Kodály Filharmonikusokat a 
Békéscsabán ugyancsak jól 
ismert Somogyi-Tóth Dániel 
dirigálja, május 5-én pedig 
az Anima Musicae Kamara-
zenekar szórakoztatja a csa-
bai zeneértôket.

A Filharmónia programja-
iról a www.filharmonia.hu ol-
dalon is tájékozódhatnak.

Gajdács Emese

Az eseményt október vé-
gén rendezték meg a pápai 
Jókai Mór Mûvelôdési és 
Szabadidô Központban. A 
békéscsabaiak ezúttal verse-
nyen kívül mutatkoztak be, az 
eredményhirdetéssel együtt 
megrendezett Miklós Tibor 
emlékmûsorban mûködtek 
közre Vikidál Gyulával. 

A Scherzo gyermek és if-
júsági rendezvényként hiány-
pótló, hagyományteremtô 
céllal szervezôdött 1996 ápri-
lisában Békéscsabán. A fesz-
tivál ötletgazdái és szervezôi 
az országos rendezvényhez 

a nyugat-magyarországi régi-
óban kerestek egy várost és 
intézményt. A társszervezô a 
pápai Jókai Mór Mûvelôdési 
és Szabadidô Központ lett, 
amellyel évente felváltva 
rendezik meg az eseményt. 
A kezdetektôl lelkes támo-
gatója, felkarolója volt a 

Scherzonak Miklós Tibor 
dalszövegíró, fordító, a Rock 
Színház alapító igazgatója, 
aki atyai szemmel tekintett a 
fellépôkre és segítette ôket a 
hivatásos pálya felé.

Megrázó halálhíre inspirál-
ta a szervezôket – a Jókai Mór 
Mûvelôdési és Szabadidô 
Központot, valamint a Csaba-
gyöngye Kulturális Közpon-
tot –, hogy a 18. alkalommal 
Pápán megrendezett feszti-
válon Miklós Tibor Emlékdíjat 
hozzanak létre. A díj a Scher-
zo fesztiválon szereplô, ki-
magasló teljesítményt nyújtó 
résztvevô (csoportvezetô, 
felkészítô, fellépô fiatal te-
hetség) részére adományoz-
ható. Az emlékdíjat az elsô 
alkalommal október 30-án 
Pápán vehette át a miskolci 
Hutter Linda.

A Scherzo házigazdája jö-
vôre ismét a Csabagyöngye 
Kulturális Központ lesz. 
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A Gobbi Hilda Színpad elô-
terében összegyûlt emléke-
zôk között ott voltak a Jókai 
színház mai mûvészei, egy-
kori kollégák, pályatársak, 
özvegyek, rokonok, bará-
tok, ismerôsök. Fekete Péter 
igazgató köszöntôje után 
Vidnyánszky Attila, a Nemzeti 
Színház igazgatója elmondta, 
azzal is szeretné csökkenteni 
a fôvárosi és vidéki színházak 
között meglévô, nem csak 
térbeli távolságokat, hogy a 
nemzet színházában kihelye-
zik a békéscsabai égi társulat 
tagjainak fényképeit.

Ezután került sor a tíz tag 
fényképének egyenkénti ün-
nepélyes elhelyezésére az 
égi társulat tablóján. Egy-egy 
arra érdemes mai utód, egy-

kori pályatárs – köztük Felkai 
Eszter, Fodor Zsóka, Rubold 
Ödön és Borovics Tamás – 
ismertette röviden az elhunyt 
szakmai életútját, azokat az 
érdemeit, melyek a Jókai 
színház halhatatlanjai közé 
emelték. 

A Mennyei Társulat elsô 
tíz tagja: Daniss Gyôzô szín-
mûvész, rendezô, alapító 
igazgató; Miszlay István ren-
dezô, igazgató, Jászai-díjas, 
Érdemes Mûvész; Gálfy 
László színmûvész, igazga-
tó, Jászai-díjas; Körösztös 
István színmûvész, Barcza 
Éva színmûvész, Dénes Pi-
roska színmûvész, Jászai- 
és Aase-díjas; Széplaky 
Endre színmûvész; Romvári 
Gizi színmûvész; Szoboszlay 

Sándor színmûvész, Jászai-
díjas, Érdemes és Kiváló 
Mûvész; Simon József játék-
mester, ügyelô. A Mennyei 
Társulat tagjainak képei no-
vember 30-án, az Advent a 
Hargitán címû Sütô András 
darab díszbemutatója elôtt 
kerülnek ünnepélyesen vég-
leges helyükre, a Jókai szín-
ház elôcsarnokában.

A megemlékezés befeje-
zése után a Jókai színház 
mai mûvészei a Csörte címû 
elôadással léptek színpad-
ra és arattak méltán sikert a 
Nemzeti Színház Gobbi Hilda 
Színpadán

Tölgyesi Tibor
Magyar TeátrumA Jókai Színház Mennyei Társulata

Felkai Eszter Gálfy László 
képével

A színház épülete egy korabeli képeslapon

A Mennyei Társulat
a Nemzetiben
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Békéscsaba anno
Száz éve nyílt meg az átépült új színház

A békéscsabaiak most versenyen kívül mutatkoztak be
Nagy Krisztina irodavezetô az idei évadról beszélt

A színistúdiósok Vikidál Gyulával mûködtek közre

Díj Miklós Tibor emlékére
Színistúdiósok Pápán, a Scherzon

Megújult a Filharmónia
Világhírû mûvészeket láthatunk Csabán

Pápán vendégszerepelt a 
Csabai Színistúdió. A Csaba-
gyöngye Kulturális Központ-
ban mûködô, nemrégiben 
Békés Megyei Prima-díjjal 
kitüntetett közösség a Ze-
nés Színpadok Országos 
Fesztiválján (Scherzo) lé-
pett fel. 

Gazdag programkínálattal 
várja a zene szerelmeseit 
az idei évadban a nemrégi-
ben megújult Filharmónia 
– derült ki Nagy Krisztina 
irodavezetô sajtótájékozta-
tóján, a Csabagyöngyében.

Az elôdök emlékének megôrzése és ápolása nem csak 
szakmai, de emberi kötelesség is. Ennek jegyében zajlott 
halottak napja elôtt, október 30-án, Budapesten, a Nem-
zeti Színházban a Békéscsabai Jókai Színház méltó meg-
emlékezése a Mennyei Társulat tagjairól.


