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Az ünnepélyes csarnokava-
tón egyebek mellett meg-
tudtuk, hogy a Losonczi Kft. 
1995 óta egyre fejlôdô gaz-
dasági társaságként van je-
len városunkban. A társaság 
fô profilban precíziós szer-
számgyártással foglalkozik. 
A most átadott csarnok az 
ingatlanberuházáson túl, 
az új mérôterem kialakításá-
val, a térségben egyedülálló 
mûszaki színvonalat és érté-
ket képvisel. Az új üzemcsar-
nokban újabb minôségi szin-
tet képes biztosítani a cég, 
amelynek szerszámai – a 

Paksi Atomerômûtôl kezdve 
a Rába futómûveken keresz-
tül az INA-Schaeffler csap-
ágyakig bezárólag – komoly 
gyártósorok meghatározó ele-
mei.

A most felavatott csarnok-
ban kapott helyet egy rend-
kívül korszerû Zeiss CNC 
koordináta mérôgép, egy 
lézerjelölô, két híddaru, egy 
targonca, s a napokban ren-
deltek meg egy CNC köszörû-
gépet mintegy 120 millió forint 
értékben. 

Az Európai Unió támoga-
tásával megvalósult csar-

nokban iroda és szociális 
helyiségek is találhatók. A be-
ruházás eredményeképpen 
hat új munkahelyet tudnak 
biztosítani.

Az avatóünnepségen Lo-
sonczi István ügyvezetô igaz-
gató elöljáróban elárulta, 
hogy 1981-ben nôsült Bé-
késcsabára, majd a Forgá-
csolóban dolgozott. Sajnos a 
rendszerváltozás után a cég 
nem jó irányba haladt, így 
váltania kellett, de az álma 
mindig is az volt, hogy egy 
olyan szerszámkészítô céget 
hozzon létre, ahova szívesen 
járnak dolgozni az emberek, 
ahol az idôsebb kollégák 
örömmel adják át tudásukat 
a fiataloknak. 

Egy közel 1 ezer 350 négyzetméter alapterületû, 300 mil-
lió forint összköltségvetésû, korszerû gépekkel felszerelt 
üzemcsarnokot avatott fel az Almáskerti Ipari Parkban, 
december ötödikén a Losonzci Kft., amely 18 éve folytat-
ja tevékenységét Békéscsabán.

Folytatás az 5. oldalon →

A 2,5 milliárdos fejlesztéshez 
a tízszázalékos önrészt rész-
ben Békéscsaba önkormány-
zata, mint korábbi fenntartó, 
részben pedig – a intézmény 
állami fenntartásba kerülése 
után – a Gyógyszerészeti és 
Egészségügyi Minôség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet 
biztosította. A Réthy Pál kór-
ház ellátásának racionalizálá-
sára így összesen 255 milliós 
saját forrás mellett 2,3 milli-
árdot nyertek uniós és hazai 
forrásból.

– 2009-ben döntötte el a 
kórház, hogy uniós forrásokra 
pályázik, ehhez az elképzelés-
hez Békéscsaba önkormány-
zata biztosította a támogatást. 
Az indulás óta többletforrást 
is sikerült bevonnunk a pályá-
zatba, így a projekt összkölt-
ségvetése jelenleg több mint 

2,5 milliárd forint – mondta dr. 
Becsei László fôigazgató fô-
orvos. 

A fejlesztés keretében 
az új fôbejárat mellett egy 
központi technológiai töm-
böt alakítanak ki: több mint 
egymilliárd forintból egy há-
romszintes, új kórházi szárny 
épül. Ennek földszintjén  járó-
beteg-szakellátás, elsô eme-
letén az egynapos sebészeti 
ellátás, második emeletén 
egy új intenzív osztály kap 
helyet. A Gyulai úti parkoló 
32 férôhellyel bôvül. Ezen-
kívül a projektben szerepel a 
patológiai részleg, a sterilizá-
ló és a központi mûtô felújítá-
sa, valamint 900 milliós gép-, 
mûszerbeszerzés és 150 mil-

liós informatikai és infokom-
munikációs fejlesztés is. 

Dr. Reiter József a mintegy 
százötven éves kórház törté-
netének mérföldköveirôl szólt, 
hangsúlyozva, hogy 2007 
óta, a mostani beruházással 
együtt, összesen négymilliár-
dos kórházfejlesztés valósul 
meg Békéscsabán. 

– A csabai kórházban olyan 
orvosi és szakembergárda 
mûködik, amelyre nyugod-
tan rábízhatjuk magunkat, és 
amely nagyon innovatív. Mun-
kájuknak köszönhetôen igen 
szépen fejlôdik az intézmény 
– mondta Kiss Tibor. Az alpol-
gármester megjegyezte, hogy 
Békéscsaba önkormányzata 
az elmúlt nyolc évben, a pá-

lyázatoknak köszönhetôen 
több mint 24 milliárdos uni-
ós forrásból fejleszthetett, 
és bár a kórház már nem az 
önkormányzathoz tartozik, to-
vábbra is figyelemmel kísérik 
mûködését, örülnek sikere-
inek.

Az ünnepségen az alapkô-
be kerülô idôkapszulába mai 
pénzeket, napilapokat és egy 
aláírt emléklapot tettek. Ezután 
Kutyej Pál evangélikus, Marti 
Miklós református lelkész és 
Szigeti Antal katolikus plébá-
nos kérte Isten áldását az új 
épületszárnyra, az építôkre, 
az épületre és mindazokra, 
akik valaha ott gyógyítanak és 
gyógyulnak majd. 

Mikóczy Erika

Új kórházi szárny épül
2,5 milliárdos fejlesztés a Réthy Pál kórházban

Október elején indult és jövô 
év ôszre fejezôdik be a kór-
ház 2,5 milliárdos fejleszté-
se, amelynek keretében új 
kórházi szárny épül, gép- és 
mûszerbeszerzésre, infor-
matikai fejlesztésre is lehe-
tôség nyílik. Az új kórházi 
szárny alapkövét december 
elején tették le Kiss Tibor 
alpolgármester, dr. Becsei 
László fôigazgató fôorvos, 
dr. Reiter József, a Gyógy-
szerészeti és Egészségügyi 
Minôség és Szervezetfej-
lesztési Intézet fôigazgató-
helyettese és Mészáros Já-
nos térségi vezetô közremû-
ködésével. 

A Réthy Pál kórház új, háromszintes szárnyának alapkôletétele

Farkas Zoltán, Vantara Gyula, Losonczi István és Erdôs Norbert

Karácsonykor az egész éves 
munka után mindannyiunkat 
megérint a keresztény hagyo-
mány szeretetteljes meleg-
sége. Végre vége a rohanás-
nak, elcsendesedik minden, 
nyugalom és béke költözik a 
házakba. 

Míg advent a reményteli 
várakozás ideje, a szenteste 
maga a megvalósult és be-
teljesedett csoda, a Megváltó 
születésének napja. A jászol, 
a kisded, a pásztorok megele-
venednek elôttünk, hogy újra 
és újra elhozzák számunkra 
a karácsony üzenetét. Ezt a 
csodát éljük át mi is évrôl évre 
szeretteink körében. Nyújtsuk 
ki kezünket a nincstelenek, az 
egyedül élôk felé is, ha talál-
kozunk velük, legalább egy-
egy jó szóval jelezzük nekik: 
rájuk is gondol valaki. 

Most, Jézus születésének 
ünnepén, tudnunk kell, hogy 
merre tart az életünk és mer-
re tart városunk. Nagy öröm-
mel tölt el, hogy Békéscsa-
bán a felújított Szent István 

tér soha nem látott ünnepi 
díszben pompázik, és idén 
már itt rendezhetjük a kará-
csonyi vásárt. Annak idején 
nagyszüleim meséltek a ka-
rácsonyi, hó borította „Vasút 
utca” varázsáról. A friss hó 
ropogásáról, ünneplôbe öl-
tözött emberekrôl és a havas 
motorvonat csilingelésérôl. 
Nagyszerû érzés, hogy sike-
rül ennek a hangulatnak egy 
részét visszahoznunk a fôtér-
re. Közösen örülhetünk az év 
elején átadott Csabagyöngye 
Kulturális Központ sikerének 
és a nyáron avatott Szent 
István tér népszerûségének. 
Ezek a helyszínek adnak al-
kalmat arra, hogy a szívünket 
kitárjuk embertársaink felé. 

Kívánom, hogy az új évben 
is maradjon annyi melegség 
a szívekben, amely kitart a 
következô karácsonyig. Sze-
retetteljes, békés, boldog ün-
nepeket kívánok!

Vantara Gyula
polgármester,

országgyûlési képviselô

Áldott ünnepeket 
Békéscsaba polgárainak!

Üzemcsarnokot avattak az ipari parkban
Jelentôs fejlesztés Békéscsabán, a tizennyolc éves Losonczi Kft.-nél
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 Csa bai Mér leg – in gye nes vá ro si lap, Bé kés csa ba. Megbízott fe le-
lôs szer kesz tõ: Mikóczy Erika. Fotó: Ujházi György. Nyom dai elõ-
ké szí tés: A-TEAM Reklámügynökség Kft. Fe le lõs ki adó: Bé kés csa ba 
Va gyon ke ze lõ Zrt., Koz ma Já nos cég ve ze tõ. Szerkesz tõ ség: 5600 
Bé kés csaba, Sza bad ság tér 1–3. I. em. Te lefon: 66/527-490. Meg je-
le nik két he ten te 28 000 pél dány ban. A lapterjesztésért felel: Bartyik 
István, telefon: 70/317-8206. E-mail: csabai.merleg@bekescsaba.hu

 Kövesse híreinket, felhívásainkat és 
játékainkat a facebookon is!

Olvassa Ön is legfrissebb híreinket a

www.csabaimerleg.hu
oldalon!

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

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

Ingyenes angol nyelvi képzés
A Körösök Völgye Natúrpark 

Egyesület 2014 januárjától heti 2 
alkalommal 60 órában ingyenesen 
elérhetô angol nyelvi oktatást indít 
Békéscsabán és Szarvason. 

Az oktatást ajánljuk mindazok-
nak, akik turisztikai szolgáltatóként 
külföldi vendégeket fogadnak, 
tervezik, hogy turisztikai szolgál-
tatást indítanak, vagy a térségben 
élôként úgy érzik, hasznos lehet 
számukra az angol nyelv ismerete.

A képzésre jelentkezni 2014. ja-
nuár 8-áig a kitöltött jelentkezési lap 
megküldésével lehet az ambrus.
reka@korosoknaturpark.hu e-mail 
címen. A képzés jelentkezési lapja 
elérhetô a www.korosoknaturpark.
hu internetes oldalon.

Lakóközösségi Információs és 
Szolgáltató Iroda nyitja meg 
kapuit Békéscsabán

A Körösök Völgye Natúrpark 
Egyesület a békéscsabai József 
Attila-lakótelepen Lakóközösségi 
Információs és Szolgáltató Irodát 
(röviden: LISZI) nyit a Lencsési út 
18. szám alatt. 

A LISZI mûködésével elôsegíti 
a helyi lakosság aktívan cselekvô 
közösséggé formálódását, vala-
mint olyan ingyenesen elérhetô 
szolgáltatásokat és szabadidôs 
programokat biztosít, amelyek 
nagyban hozzájárulnak majd a 
lakosság életvitelének megköny-
nyítéséhez, a kellemes és hasznos 
szabad idô eltöltéséhez.

Érdemes ellátogatni a LISZI-be 
és megismerni sokszínû szolgál-
tatásait!

A Körösök Völgye Látogatóköz-
pont ünnepi nyitva tartása:
• Utolsó nyitvatartási nap:
 2013. december 21.
• 2013. december 22-étôl
 2014. január 5-éig zárva.
• Elsô nyitvatartási nap:
 2014. január 6.

Helyitermék- és biopiac
• Utolsó nyitvatartási nap:
 2013. december 21., szombat 

9.00–12.00.
• Az elsô nyitási nap:
 2014. január 18., szombat
 9.00–12.00.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és nagyon
boldog új esztendôt kívánunk!

A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület munkatársai

A Civil Szervezetek Szövetsé-
ge székházában Szûcs Judit, 
a Mentálhigiénés Egyesület 
elnöke ismertette a tavaly 
ôsszel indult és 2011 novem-
berében beadott pályázat 
elemeit. A fôpályázó a Bé-
késcsabai Kistérségi Életfa 
Szociális Szolgáltató Köz-
pont, konzorciumi partner a 
megyei kormányhivatal igaz-
ságügyi szolgálata, valamint 
a Közigazgatási és Igazság-
ügyi Hivatal volt, az együtt-
mûködô partner pedig a 
Mentálhigiénés Egyesület. 

Dr. Tóth Andrea, az igaz-
ságügyi szolgálat osztályve-
zetôje a bûncselekmények 
áldozatainak segítésérôl és 
az állami kárenyhítésrôl szóló 
törvényt ismertette. A szak-

emberek megismerkedhettek 
az áldozatsegítési szolgála-
tok tevékenységével, az áldo-
zatsegítés és a jelzôrendszer 
jelenlegi helyzetével, és a 
lehetséges együttmûködési 
formákkal.

A „SANSZ – áldozatsegítô 
együttmûködés és szolgálta-
tásfejlesztés Békés megyé-
ben” elnevezésû pályázat 
keretében megvalósuló szak-
mai nap második felében, a 
fórumon tapasztalatcserére 
is lehetôség volt. A fórumot 
– amelyen a szakmai nap 
elôadói, az állami szereplôk, 
valamint a civil szakma kép-
viselôi vettek részt – Körömi 
János (Mentálhigiénés Egye-
sület) vezette.

Vándor Andrea

Az eseményt Herczeg Ta-
más, a békéscsabai önkor-
mányzat szociális tanácsno-
ka nyitotta meg. Beszédében 
egyebek mellett utalt arra, 
hogy nem sokkal ezt meg-
elôzôen nyitott meg a város-
ban az adománybolt, aminek 
profilja jól illeszkedik a szak-
mai konferencia témájához. 
Itt az esélyegyenlôség terén 
alkalmazott, jó gyakorlatok-
ról esik szó, s az egyik ilyen 
éppen az adománybolt, ahol 
a nehezebb helyzetben lévô 
emberek nagyon olcsón jut-
nak árucikkekhez.

A következôkben Herczeg-
né Számel Annamária, a 
CsEÖH irodavezetôje nyitotta 
meg a konferenciát. Felolvasta 
Soltész Miklós államtitkárnak, 
a rendezvény védnökének le-

velét. Mint megtudtuk, a poli-
tikus a fôvárosban éppen egy 
kétnapos segítô vásárláson 
vett részt, ezért nem tudott 
személyesen eljönni Békés-
csabára. Levelében ugyan-
akkor méltatta az esélyegyen-
lôséggel foglalkozó, helyi 
szakemberek munkáját, akik 
az elôítéletek leküzdése ér-
dekében dolgoznak, s a hátrá-
nyos helyzetben lévô emberek 
segítését magas színvonalon 
végzik. Az államtitkár elisme-
rését fejezte ki az adomány-
bolt létrehozása miatt is.

A konferencia alatt segí-
tô vásárlásra is lehetôség 
nyílt a Lazarus Alapítvány 
termékeibôl, s az elôadásokat 
jelnyelvi tolmácsolás „fordítot-
ta”.

Gajdács Emese

Hatodszor rendezte meg a 
Békéscsabai Városi Polgár-
ôrség kerékpáros-akcióját a 
József Attila-lakótelepre ve-
zetô Corvin utcai kerékpár-
úton. Az akciót dr. Ferenczi 
Attila tanácsnok támogatta. A 
kivilágítatlanul közlekedô ke-
rékpárosok most kivételesen 
nem kaptak büntetést, játékos 

formában feltett közlekedés-
biztonsági kérdésekre kellett 
válaszolniuk. Helyes válasz 
esetén például kerékpárvillo-
gót kaphattak ajándékba. Aki 
rendben felszerelt, kivilágított 
kerékpárral közlekedett, az 
láthatósági mellényt és aján-
dékcsomagot kapott a Miku-
lástól. 

A Fényes és Térsége Egye-
sület aktív közremûködésével 
az ottani közösségi házba 
is ellátogatott a Mikulás. Az 
egyesület Jancsi bohóc ván-
dorszínházát is meghívta, a 
gyerekek és szüleik örömére. 

A közösségi ház szinte meg-
telt, mindenki jót mulatott a 
mûsoron, a Mikulástól pedig 
még tartalmas csomagokat 
is kapott hetvenhat tizen-
négy éven aluli, külterületen 
élô gyermek.

saNsz szakmai nap
Hogy senki ne váljon áldozattá!

Kerékpáros-akció
Villogó a polgárôröktôl

Fényesi Mikulás

Konferencia az 
esélyegyenlôség jegyében

Szûcs Judit, Bertalan Erika mediátor, Cseke János, a 
polgárôr szövetség gazdasági vezetôje és dr. Tóth Andrea

A konferencián jelnyelvi tolmács is segített

A Békés Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház 
(CsEÖH) Esélyegyenlôség a jó gyakorlatok tükrében cím-
mel rendezett konferenciát december hatodikán a Csaba-
gyöngyében.

A Mentálhigiénés Egyesület megyei szervezete a kor-
mányhivatallal karöltve másodszor rendezte meg azt a 
szakmai napot, amely az áldozatsegítés és a civil jelzô-
rendszer kapcsolatát volt hivatott elemezni.

Békéscsaba város területén a fás szárú növények 
gondozását a Békés Drén Kft. és alvállalkozója, a 
Feed Org Bt. végzi.

A lakosság a megrendeléseit, bejelentéseit
a polgármesteri hivatalban teheti meg személyesen 

vagy telefonon a 

06-66/523-800, illetve a 06-80/922-008
zöld számon.

Kinizsi-Csaba utcai 
társasházban
28,14 m2-es 

DUPLA GARÁZS
ELADÓ.

Irányár: 2 000 000 Ft.
Telefon: 66/446-220
(hétköznap 8–15 óra 
között), 06-20/428-4814.



A közgyûlés idei utolsó ülésén 
döntött több utca és közterü-
let át-, illetve elnevezésérôl.

Ennek megfelelôen az Asz-
talos János utca elnevezés 
Asztalos utcára, az Ágoston 
Péter utca elnevezés Mokos 
József utcára, a Hámán Kató 
utca elnevezés Tisza István 
utcára, a Padrach Lajos utca 
elnevezés Lenkefi Konrád ut-
cára, a Paróczay János utca 
elnevezés Pátkai Ervin utcára, 
a Sziklai Sándor utca elneve-
zés Pataky László utcára, a 
Nyisztor Nándor utca elne-
vezés Csabay László utcára, 
a Rajk László utca elnevezés 
Avar utcára, a Somogyi Béla 
utca elnevezés id. Réthy Béla 
utcára, az Úttörô utca elne-

vezés Monda utcára változik. 
Szabóné Kocziha Tünde kép-
viselô kezdeményezésére a 
Jókai utca–Andrássy út talál-
kozásánál lévô tér immár Tria-
non tér lesz.

Dr. Ferenczi Attila képvise-
lô kezdeményezésére a Len-
csési út bal és jobb oldaláról 
nyíló, névtelen közterületeket 
is elnevezik a késôbbiekben, 
ám ebben még a részönkor-
mányzat véleményét is kiké-
rik. 

Vantara Gyula polgármes-
ter hangsúlyozta: az érintett 
utcákban élôket semmiféle 
költség nem terheli, az ok-
mányiroda szolgáltatásait a 
névváltozások kapcsán in-
gyenesen vehetik igénybe.

3Csabai Mérleg

A mintegy kétszáznegyven 
oldalas szolgáltatástervezé-
si koncepcióról elismeréssel 
szólt a testület szinte minden 
tagja, ahogy azt is többen 
megfogalmazták, hogy Bé-
késcsaba gondoskodó város. 
A koncepció részletes hely-
zetelemzést tartalmaz, kitér 
egyebek mellett a demográ-
fiai mutatókra és a foglalkoz-
tatásra is. Képet ad a szoci-
ális gondoskodás formáiról, 
a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális és gyermek-
védelmi támogatások típusa-
iról, a szociális szolgáltatások 

elérhetôségérôl, fejlesztési 
szükségleteirôl, a szociális 
szolgáltatást nyújtó szerve-
zetekrôl, és elemzi a szociális 
szférában dolgozók helyzetét 
is. (A koncepció a város hon-
lapján (www.bekescsaba.hu) 
olvasható.)

Egy másik tájékoztatóból 
kiderült, hogy idén 1117 fôt 
vontak be a közfoglalkozta-
tásba, a támogatási összeg 
ehhez közel 522,4 millió forint, 
a város önrésze 28,3 millió fo-
rint volt. A közfoglalkoztatot-
tak számos területen dolgoz-
tak, például részt vettek az 

önkormányzati intézmények 
felújításában, a szociális la-
kások állagmegóvásában, és 
2,4 hektáros területen ôk tele-
pítettek Csabagyöngye szôlôt 
is. Voltak, akik járdalapokat 
gyártottak, az utakat tartották 
karban, mások az illegális hul-
ladéklerakók felszámolásá-
ban, a faültetési programban, 
a csapadékvíz-elvezetésben 
és a természetvédelmi terü-
letek rendbe tételében vettek 
részt. 

A közgyûlés tájékoztatást 
kapott arról is, hogy a 4-es 
Honvéd utcai szenvedélybe-
tegek otthona állami fenntar-
tásba kerül. Ott mûködik a 
szenvedélybetegek nappali 
ellátása is, amely a tervek 
szerint a BKESZI Bartók Béla 
Úti Idôsek Otthona korábbi 
irodaépületében, szociális 
helyiségében kaphat helyet.

Dr. Kerekes Attila a közgyû- 
lésen hangsúlyozta, hogy a 
2013. évi költségvetés stabil, 
Békéscsaba többlettámoga-
tást kapott többek közt a köz-
nevelésre, szociális és gyer-
mekvédelmi feladatokra és a 
közfoglalkoztatásra is. Strifler 
Attila felvetette, hogy 480 mil-
liót igényelt az önkormányzat 
a mûködôképesség megôrzé-
sére, most 300 milliót kapott, 
úgy vélte, a többi valahonnan 
hiányozni fog. Miklós Attila 
ismét azt emelte ki, hogy az 
utóbbi években mindig „meg-
mentette valaki a várost”.

Dr. Ferenczi Attila megje-
gyezte, azért pályáznak, mert 
olyan feladatváltozások voltak, 
amelyek átmeneti állapotot 

idéztek elô, amelyek költsége 
egészen pontosan nem volt 
tervezhetô. Hanó Miklós hoz-
zátette, hogy az elmúlt évek-
ben sem vett fel mûködési 
hitelt a város, a fejlesztések 
pedig folyamatosak, az el-
múlt két ciklusban plusz 25 
milliárdot tudtak idehozni fej-
lesztésekre. Vantara Gyula le-
szögezte: 2013 próbaév az ön-
kormányzatoknál a feladatok 
módosulása miatt. Az állam 
húszmilliárdot tett félre arra, 
hogy a változásokat kezelni 
tudja, az önkormányzatokat 
segítse. Mint mondta, a tôlünk 
független, kívülálló okok miatt 
kiesô bevételek pótlását kérte 
az önkormányzat,  és erre ka-
pott most 300 millió forintot.

Vantara Gyula: A koncepcióból pozitív jövôkép rajzolódik ki

Csaba gondoskodó város 
Szociális kérdések az év utolsó közgyûlésén

Zárt ülésen döntött a testü-
let arról, hogy a Békéscsa-
ba Kultúrájáért kitüntetést 
a Jókai színház intézménye 
és társulata kapja meg.

Az indoklás egyebek mel-
lett kitér arra, hogy Fekete 
Péter igazgató innovatív 
munkahelyi és mûvészeti 
vezetôként a színházat be-
kapcsolta az országos és 
nemzetközi színházi vérke-
ringésbe, egymást követik 
az elismert elôadások. A tár-
sulat színészei is évrôl évre 
megtisztelô díjakat nyernek 
el. 2011-ben kezdte meg 
mûködését a Szarvasi Vízi 

Színház, mely ugyancsak 
igazolta létjogosultságát. Az 
intézmény 2012 januárjában 
Békéscsaba fenntartásába 
került, így a város ismét tu-
lajdonosa lett az eredetileg 

csabai polgárok összefogá-
sával felépült színháznak, 
mely ma elôadásaival, más 
rendezvények színesítésével 
kiemelkedô szerepet tölt be 
a helyi kulturális életben.

Ennek elsôdleges oka, hogy 
a Magyar Közút pályáza-
tot nyújtott be a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökséghez 
az ország egész területén 
lévô állami közutakon üze-

meltetett, felújításra szoruló 
jelzôberendezések felújítá-
sára. A pályázat 100 szá-
zalékos támogatású, de 
csak olyan berendezések 
felújítására ad lehetôséget, 

amelyek a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. tulajdonát ké-
pezik. A Magyar Közút vállal-
ja, hogy 2014. január 1-jétôl 
a tulajdonába adott csomó-
pontokban a szükséges fel-
újításokat 100 százalékban 
pályázati forrásból valósítja 
meg, és ezeken az utakon  a 
jelzôlámpák mûködését ösz-
szehangolja. 

Békéscsaba Kultúrájáért
A színház kapja a kitüntetést

Összehangolják a jelzôlámpákat

Kiegészítô támogatás
Háromszázmilliót kap a város

Idei utolsó közgyûlésén több szociális területet érintô 
kérdést tárgyalt a képviselô-testület. Felülvizsgálták és 
elfogadták a város 2015-ig szóló, kibôvített szociális 
szolgáltatástervezési koncepcióját, tájékoztatást kaptak 
a közfoglalkoztatás ez évi programjáról, és napirenden 
volt a szenvedélybetegek 4-es Honvéd utcai otthonának 
állami fenntartásba adása is. 

Háromszázmilliós kiegészítô támogatást kap a város a 
mûködôképességének megôrzésére, ennek figyelembe-
vételével és további aktuális átvezetésekkel módosította 
a testület a 2013. évi költségvetést. 

Kerekes Attila: A költségvetés stabil

Péntek 13-án kézzel szavaztak: elromlott a szavazógép

Ü l é s e z e t t  a  K Ö z g y û l é s

Változnak az utcanevek
Az okmánycsere ingyenes

Jövô évi
munkaterv

Bérlakások,
bérlôkijelölés

Képviselôi 
jelenlét 

A testület elfogadta a köz- 
gyûlés 2014 elsô félévi mun-
katervének tervezetét. Mint 
az az elôterjesztésbôl kide-
rül, ennek összeállításakor 
a készítôk figyelembe vették 
a korábbi évek gyakorlatá-
ban az ezekre a hónapokra 
tervezett napirendeket, kü-
lönös tekintettel a következô 
év költségvetésének elôké-
szítésére. A most elfogadott 
munkaterv szerint 2014 elsô 
fél évében a következô na-
pokon ül össze Békéscsaba 
képviselô-testülete: január 
31., február 28., április 25., 
május 30., június 27.

Az önkormányzat jelenleg 517 
bérlakással rendelkezik ebbôl 
170 szociális helyzet alapján 
adható bérbe, az intézmé-
nyek számára biztosított la-
kások száma 133, bérlôkije-
lölési jogú szolgálati lakás 44, 
átmeneti elhelyezést biztosító 
lakás 49, költségelvû bérlakás 
58, ifjúsági garzonban találha-
tó lakóegység 63. 

A sportszervezetek külön 
megkötött, évente hosszabbí-
tott szerzôdés alapján 15 ön-
kormányzati lakást használ-
nak. A Jókai színház a korábbi 
években született döntések-
nek köszönhetôen 35 lakást 
használt úgy, hogy ebbôl két 
lakást a Békéscsabai Napsu-
gár Bábszínház munkatársai 
bérelnek. Decemberben a 
képviselô-testület további há-
rom évre a színháznak adta 
ezeknek a lakásoknak a bér-
lôkijelölési jogát.

Az önkormányzati képvise-
lôk közgyûlésen és bizottsági 
üléseken való megjelenését a 
nemzetiségi ügyrendi és el-
lenôrzési bizottság folyama-
tosan figyelemmel kíséri, és 
megállapításairól évente tájé-
koztatja a közgyûlést. 

A képviselôk jelenlétével 
kapcsolatos elôterjesztést az 
idei utolsó ülésén, december 
tizenharmadikán tárgyalta a 
közgyûlés. A most elôterjesz-
tett anyagból egyebek mel-
lett kiderül, hogy idén min-
den testületi ülésen ott volt 
Vantara Gyula polgármester, 
Kiss Tibor alpolgármester, 
dr. Fábián Ágnes tanácsnok, 
Herczeg Tamás tanácsnok, 
dr. Kerekes Attila, Kutyej Pál, 
Zelenyánszki Péter, Futaki 
Sándor, Szabóné Kocziha 
Tünde, Strifler Attila és Takács 
Péter.

Az oldalt írta Mikóczy 
Erika és Gajdács Emese

A város 2014. január 1-jével a közigazgatási területén át-
haladó állami közutakon, több közlekedési csomópont-
ban található forgalomirányító jelzôlámpa tulajdonjogát 
átadja a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére.



4 Csabai Mérleg

December 19-én 19 órától 
Mrs. Columbo-koncert a Kor-
nélia Étterem- és Rendezvény-
központban
December 20-án 15 és 19 
órától a Kijevi Balett Diótörô 
címû elôadása a Csabagyön-
gye Kulturális Központban
December 21-én 14 és 17 óra 
között Családi hétvége – Kará-
csonyi készülôdô a Munkácsy 
Mihály Múzeumban
December 22-én 15.50-tôl 
Ökumenikus advent a Jézus 
Szíve katolikus templomban
December 24-én 17 órától is-
tentisztelet gyerekek betlehe-
mes játékával a jaminai evan-
gélikus templomnál
December 24-én 23 órától 
Zenebarát-Felebarátok ének-
kar karácsonyi koncertje és 24 
órától Éjféli szentmise a Jézus 
Szíve katolikus templomban
December 30-án 19 órától 
Kárpátia–Ossian-koncert a vá-
rosi sportcsarnokban
December 31-én 10 órától 
26. Déli Apró Szilveszteri Futó-
gála a városi sportcsarnoknál
Január 3-án 19 órától Expe-
ridance és a 100 Tagú Cigány-
zenekar közös mûsora a vá-
rosi sportcsarnokban

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!

December 20., 15.00, 19.00:
Kijevi Balett: Diótörô 
Jegyár: 4900 Ft, 5900 Ft, 6900 Ft.

Téli szüneti játszóházak 
a kulturális központ 

intézményeiben

December 27.: Csabagyöngye 
Kulturális Központ – Kölyökszi-
get
December 28.: Munkácsy Em-
lékház – Szünidei Matiné
December 29.: Meseház – Mor-
zsaparti – Batyus játszóház, 
kéretik a bejglivéget behozni a 
közösbe. 
December 30.: Lencsési Közössé-
gi Ház – Szilveszteri Játszóház.
A programok a fenti napokon na-
ponta 9–12 óra között díjmente-
sen várják a gyermekeket. 
Január 13., 19.30: A Békés Me-
gyei Szimfonikus Zenekar Újévi 
operettgála-koncertje. Mûsoron 
többek között Lehár, Bizet és 
Strauss mûvei. Közremûködik: 
Pitti Katalin Liszt-díjas érdemes 
mûvész. Vezényel: Gál Tamás 
Liszt-díjas karmester.
Január 17., 19.00: Csaba Big 
Band-koncert.
Január 21., 19.00: Benkó Dixie-
land Band-koncert

Jegyárak:
4500 Ft, 5000 Ft, 5500 Ft. 
Jegyek már kaphatók a helyszí-
nen és a ticketportal.hu oldalon! 

Kiállítások 

A Szent-Györgyi Albert Szak-
középiskola képzômûvészeti 
diákmunkái a földszinti ruhatár 
elôterében. 
A Békéstáji Mûvészeti Társa-
ság évzáró kiállítása az 1. emeleti 
Békéstáji Galériában. 
A földszinti Hungarikum Klub-
ban csütörtökönként 9–13 óra 
között az Országos Fogyasztó-
védelmi Egyesület Békés Megyei 
Szervezetének szakemberei vár-
ják azokat, akik úgy érzik, meg-
károsították ôket. 

A Csabagyöngye Puebla kul-
túrautalvány- és OTP SZÉP kár-
tya-elfogadó hely. Lehetôség 
van bankkártyás fizetésre. A 
Tourinform irodában az orszá-
gos jegyértékesítô rendszerbôl 
lehívott bérletek és jegyek vásár-
lása esetén nem tudjuk elfogadni 
a Széchenyi pihenô kártyát. 

A mûsorváltoztatás jogát fenn-
tartjuk!

JANUÁRI ELÔZETES

Kiállítás

A közösségi ház nyugdíjasklubja tagjainak családi relikviáiból 
összeállított „Legkedvesebb emlékeim” címû kiállítás tekinthetô 
meg január 17-éig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig.

Kirándulás

Január 6., vasárnap. A Természetjáró kör látogatása a Szarvasi 
Arborétumba, a Mini Magyarország makettpark megtekintése. 
Indulás: 10 órakor az autóbusz-pályaudvar 1-es kocsiállásáról. 
Várható hazaérkezés 16 órakor.

Tornák – január 7-étôl

• 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 ked-

den és csütörtökön 14.30-tól 15.30 óráig.  
• Szülésre felkészítô torna – a várandósság 32. hetétôl ajánlott 

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

kedden 17 órakor.
 A tornákat dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász vezeti.
• Alakformáló torna – minden kedden és csütörtökön 18.30-tól 

19.30 óráig. Vezeti Kvasz Edit aerobic-oktató.

 Áldott karácsonyi ünnepeket és békés, boldog,
 sikerekben gazdag új esztendôt kívánunk
 a Lencsési lakótelep és városunk 
 valamennyi kedves polgárának!
 A közösségi ház munkatársai

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

info@csabagyongye.com • www.csabagyongye.com

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

LENCSÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZ
5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. • Tel./fax: 66/456-177

E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com

Kellemes ünnepeket!

Isten éltesse!

A Csabai Mérleg minden kedves olvasójának áldott, 
békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

Magyar Imréné (90 éves)

Mészáros Ilona tanárnô a diákokkal

Ünnep a Kazinczyban
Vetélkedô németül tanulóknak

A Kazinczy Ferenc Általános 
Iskolában az adventi idôszak-
ban a németül tanuló diákok 
minden évben hangulatos, 
az ünnepet idézô vetélkedôn 
vesznek részt. Mint azt Mé-
száros Ilona német szakos 
tanárnôtôl megtudtuk, a ha-
gyomány idén is folytatódott. 

Kiállítást rendeztek a tanu-
lók rajzaiból, tablók készültek 
német nyelvû versekkel, de 
plüssfigurákat, angyalkákat, 

karácsonyi szalvétákat is be-
mutattak a tárlaton. A vetél-
kedô feladatai között szere-
pelt például az ünnepkörhöz 
kapcsolódó tudásteszt, mé-
zeskalács-díszítés és német 
nyelven megadott, karácso-
nyi sütemények receptjeihez 
kapcsolódó feladat is. A ren-
dezvényt, a gyerekek meg-
jutalmazását adományaival 
Gerhard Stengel és Mikus 
Éva támogatta.

 sikerekben gazdag új esztendôt kívánunk
 a Lencsési lakótelep és városunk 
 valamennyi kedves polgárának!
 A közösségi ház munka

A Csabai Mérleg szerkesz-
tôsége a kilencvenéves Ma-
gyar Imrénének és Békés-
csaba Megyei Jogú Város 
minden kedves szépkorú pol-
gárának jó egészséget, sok 
boldogságot és örömökben 
gazdag új évet kíván.

Hirdessen 2014-ben is a

Csabai  Mérlegben!
Kéthetente 28 000 háztartásba juttatjuk el üzenetét.

A 2014. év az általános választá-
sok éve lesz. Tavasszal ország-
gyûlési, európai parlamenti kép-
viselôket, ôsszel önkormányzati 
képviselôket, nemzetiségi önkor-
mányzati képviselôket és polgár-
mestert választunk.

A választás lebonyolításában 
– a korábbiakhoz hasonlóan – 
felelôsségteljes szerep vár a vá-
lasztópolgárokból álló független, 
kizárólag a törvényeknek aláren-
delt szavazatszámláló bizottsá-
gokra. A bizottságok elsôdleges 
feladata a választások tisztasá-
gának biztosítása, a pártatlanság 
érvényesítése, a törvényesség be-
tartása és betartatása. A jelenlegi 
szavazatszámláló bizottságok 
választott tagjainak megbízatása 
a következô általános választásra 

megválasztott választási bizott-
ságok alakuló üléséig tart. 

Ha Ön Békéscsabán lakó-
hellyel rendelkezik, pártnak nem 
tagja és megfelel az egyéb törvé-
nyes követelményeknek, lehetô-
sége van tisztséget vállalni a sza-
vazatszámláló bizottságban.
Jelentkezési határidô: 2014. ja-
nuár 20.
Elérhetôségek: Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város Polgármeste-
ri Hivatala, Szent István tér 7. I. 
emelet 111. iroda (Vandlikné Len-
gyel Edit) Tel.: 66/452-252/1121-es 
mellék. A jelentkezési lap letölt-
hetô a honlapról (http://valasztas.
bekescsaba.hu oldalon).

Dr. Szvercsák Szilvia
jegyzô, a Helyi

Választási Iroda vezetôje

tisztelt békéscsabai 
választópolgárok!

SZAVA ZATSZÁML ÁLÓ BIZOTTSÁGI TAGOK
JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK!



A Hungarikum Bizottság nagy-
szabású gálaesten ünnepelte 
és tette közhírré a hungarikum-
listára eddig felkerült értékein-
ket, köztük a Csabai kolbászt. 
Ezen az eseményen kap-
ták kézhez a hungarikumok 
gazdái, kezelôi a védjeggyel 
ellátott tanúsító oklevelet. A bi-
zottság elnökének, Fazekas 
Sándor vidékfejlesztési mi-
niszternek a kezdeményezésé-
re a gálaestnek a Budapesti 
Operettszínház adott otthont. 

A hungarikumok a ma-
gyarság csúcsteljesítményei, 
olyan kiemelkedô értékek, 
amelyek identitásunk részei, 
amelyekre büszkék lehetünk, 
erôsítik a magyarság kultu-

rális sokszínûségét. A Hun-
garikum Bizottság feladata 
nemcsak az, hogy gondoz-
za és frissítse a hungariku-
mok listáját, de az is, hogy 
védelmet nyújtson ezeknek 
az értékeknek. Az elmúlt 
egy évben megkezdôdött a 
Magyar Értéktár és a Hun-
garikumok Gyûjteményének 
összeállítása, kezdetét vette 
nemzeti értékeink számba-
vétele. Bár a munka nemrég 
kezdôdött, máris számos ki-
emelkedô nemzeti érték fel-
kerülhetett a Hungarikumok 
Gyûjteményébe. Ezek ezentúl 
hivatalosan is viselhetik ezt 
a kitüntetô címet, hirdetve az 
egész világnak értékeinket.

Takács Péter, a ház vezetôje 
köszöntötte a VII. András-napi 
Kolbászparádé résztvevôit és 
bemutatta a VI. Lencsési Kol-
bászgyúró Verseny zsûrijét is. 
Idén kilenc csapat, a helyi kö-
zösségek képviselôi készítet-
tek kolbászt. Dr. Ferenczi Atti-
la zsûri elnök elmondta, hogy 
jó kedvvel, örömmel érkezett 
a parádéra, amelyre a Csa-
báról elszármazott dr. Dankó 
István államtitkár és dr. Borbí-
ró Zoltán helyettes államtitkár 
is elfogadta a meghívást. A 
zsûrielnök kiemelte az immár 
hungarikum Csabai kolbász 
jelentôségét, sajátos ízvilágát, 
amelyet a só, a kömény, a fok-
hagyma, paprika tesz teljes-
sé, harmonikussá, semmivel 
össze nem téveszthetôvé. 

Benépesült a Féja Géza 
téren felállított 150 négyzet-
méteres sátor is, és hatszáz 
adag ínycsiklandó székely-
káposztát osztottak szét. A 
jó hangulatról a házban a 
Melody együttes, a sátorban 
Sebestyén Tibor és Prorok 
Annamária gondoskodott. 
Nem volt könnyû dolga a 
dr. Kerekes Attila, Horváth 
László és Huszár Endre 
(Csabai Kolbászklub) alkot-
ta zsûrinek. A versenyen 1. 
a Lencsési Óvoda, 2. a Len-
csési Közösségi Ház Kert-
barát köre, 3. a Lencsésiért 
Kulturális és Sportegyesület 
lett, különdíjat a Lakótelepi 
Tömegsport Egyesület ka-
pott.

Vándor Andrea

A pénzintézet azzal a céllal 
indította el a Budapest Bank 
Békéscsabáért Programot, 
hogy a közérdekû tevékeny-
séget folytató civil szerveze-
tek támogatásával hozzájárul-
jon Békéscsaba fejlôdéséhez. 
Elsô körben a kulturális és 
szellemi élet, valamint a pénz-
ügyi kultúra fejlesztését szol-
gáló kezdeményezésekkel 
lehetett pályázni száz-ötszáz 
ezer forint támogatásra. A 
bírálóbizottság tagja volt 
Vantara Gyula polgármester, 
Lasetzky Frigyes, a Budapest 
Bank minôségbiztosítási és 
operációs vezetôje, a csabai 
bankmûveleti központ veze-
tôje, Nánási János, a Békés 
Megyei Hírlap kiadóvezetôje, 
fôszerkesztôje, Füzesy Tamás, 
az Erôforrás Alapítvány United 
Way Magyarország ügyveze-
tô igazgatója, Opauszki Zoltán 
kabinetvezetô és Cs. Tóth Ma-
rianna, a Budapest Bank PR-
vezetôje.

– A Budapest Bank csa-
bai bankmûveleti központja 
példát mutat kezdeménye-
zôkészségbôl. Szervezett 
megmozdulásaival segít a 
város szépítésében, emellett 
a sporttól a kulturális életig 
számos területet támogat. 
A bank követendô például 
szolgál a helyi vállalkozá-
soknak. Bízom abban, hogy 
egyre több olyan sikeres vál-
lalkozás lesz,  amely eredmé-
nyeit megosztja Békéscsaba 
közösségével a civilek segí-
tésén keresztül is – jegyezte 
meg Vantara Gyula. 

Lasetzky Frigyes hang-
súlyozta, hogy a program 
nyertese nem csak az a tizen-
három szervezet, amely tá-
mogatásban részesül. Nyer-
tese a város, ahol ennyi tenni 
akaró ember van, és nyertese 
a bank is, mert el tudta indíta-
ni ezt a hosszú távra tervezett 
programot. 

– Hetedik éve van Békés-
csabán a bankmûveleti köz-
pont, az elmúlt pár évben 
több mint 150 millió forintot 
fordítottunk támogatásra. A 
sport és a nagyobb fesztivá-
lok voltak eddig a fókuszban, 
most arra gondoltunk, hogy 
támogatjuk a kisebb civil kez-
deményezéseket is – mondta 
Lasetzky Frigyes. 

A bírálóbizottság a pályá-
zók közül a következô tizen-
két nyertest választotta ki:  
pénzügyi kultúra fejlesztése 
témakörben – „A kimûvelt 
ember fôk sokaságáér t” 
Alapítvány, 150 000 Ft; Gö-
löncsér Alapítvány, 499 800 
Ft; JÓ-LÉT Közhasznú Ala-
pítvány, 500 000 Ft; Szlovák 
gimnázium és általános is-
kola, 400 000 Ft. Kulturális 
és szellemi élet fejlesztésére: 
Balkán Táncegyüttes és Kul-
turális Egyesület, 300 000 Ft; 
Békés Megyei Szimfonikus 

Zenekar, 426 000 Ft; Békés-
csabai Turisztikai Egyesület, 
500 000 Ft; Békéscsabai 
Városvédô és Városszépítô 
Egyesület ,  500 000 Ft; 
Csabai Csípôs Blues Club 
és Kulturális Egyesület, 
250 000 Ft; Csabai Kolbász-
klub Egyesület, 250 000 Ft; 
Modern Táncmûvészeti Ala-
pítvány, 500 000 Ft; Nyújtsd 
Segítô Kezed Alapítvány, 
474 000 Ft. A tizenharmadik 
nyertest a Budapest Bank 
dolgozói szavazhatták meg, 
a többség a Meseházi Ala-
pítványra adta voksát, amely 
ezzel 250 000 Ft támogatás-
hoz jutott. 

Most tizenhárom pályázó 
nyert, de Lasetzky Frigyes 
elmondta, hogy jön a foly-
tatás: minden évben szeret-
nénk meghirdetni valamilyen 
témában a Budapest Bank 
Békéscsabáért Programot.

Mikóczy Erika
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A nyertes szervezetek képviselôi Lasetzky Frigyes és Vantara Gyula társaságában

Ötmilliót osztott szét a Budapest Bank 
Tizenhárom kezdeményezést támogattak  

A Budapest Bank Békéscsa-
báért Program ôsszel kiírt 
pályázatára negyvenhatan 
adtak be pályázatot, közü-
lük került ki az a tizenhá-
rom nyertes, amelynek kép-
viselôi meghívást kaptak a 
Mikulás napján zajlott ered-
ményhirdetésre, a csabai 
bankmûveleti központba. 
A Budapest Bank ötmillió 
forintot osztott szét a nyer-
tesek között.

Összetartó közösség
30 éves a nyugdíjasklub

andrás-nap a lencsésin
Hajdani disznótorok hangulata

Csabai a hungarikum-
 gálán

Idén ünnepli mûködésének harmincéves jubileumát a Len-
csési Közösségi Ház Nyugdíjas Klubja. A jubileum kap-
csán egész héten át tartó programsorozatot tartottak.

András napján benépesült a Lencsési Közösségi Ház és 
környéke: a lakótelep apraja-nagyja azért gyûlt össze, hogy 
felidézze a hajdan volt disznótorok hangulatát, és hogy 
szurkoljon, biztassa a kolbászt készítô csapatokat. 

Vantara Gyula, Békéscsaba polgármestere  december har-
madikán, az elsô Hungarikum Díjátadó Gálán vehette át a 
hungarikum minôsítésért járó oklevelet. 

Az idôsek körében népszerûek az elôadások, kirándulások

A lakótelep közösségei töltötték a kolbászt

A polgármester Fazekas Sándortól vette át az oklevelet

A lakótelepi közösségi ház 
zsúfolásig telt december ki-
lencedikén délután, de mint 
azt Takács Pétertôl, az intéz-
mény vezetôjétôl megtudtuk, 
ez mindig így van, amikor a 
nyugdíjasok találkoznak. 

– A Lencsési Közösségi 
Ház igen fontosnak tartja a kis 
közösségek létrehozásának, 
mûködésének segítését. En-
nek eredményeként tíz cso-
port mûködik nálunk, s több 
ezek közül hosszú évek óta 
folytatja a tevékenységét – 
hallhattuk Takács Pétertôl, aki 
azt is elárulta, hogy a most 30 
éves nyugdíjasklub 1983-ban 
jött létre a Szabó Pál téri isko-
lában. Valach Jánosné Eszter, 
a klub vezetôje elmondta, a 
legnépszerûbbek az idôsek 
körében az ismeretterjesztô 

elôadások, a kirándulások, 
kézmûves-foglalkozások.

– Tagjaink nagy többsége 
a Lencsési lakótelepen él, de 
több tagunk van, aki a város-
távolabbi pontjairól jár el hoz-
zánk. Az elmúlt évtizedek leg-
emlékezetesebb eseményei 
közé tartoznak azok a kirán-
dulások, melyek a Kárpát-me-
dencében lévô magyar, törté-
nelmi emlékhelyekre vezettek 
– mondta el Valach Jánosné.

Takács Péter a heti prog-
ramsorozat megnyitóján ki-
hangsúlyozta: a siker titka 
talán az lehet, hogy az intéz-
ményben mûködô, kis kö-
zösségek tagjai között nincs 
konfliktus, egy irányba halad-
nak, összetartóak, segítik és 
inspirálják egymást.

Gajdács E.

– A nyertes pályázatoknak 
is köszönhetôen cégünk fo-
lyamatosan fejlôdött. Mun-
katársainknak igyekszünk 
jó körülményeket, verseny-
képes fizetéseket biztosítani 
és nyugdíjasainkat is mindig 
szívesen látjuk, segítjük – hall-
hattuk a cégvezetôtôl. 

– A Losonczi Kft. példája is 
azt bizonyítja, hogy mûködik 
a gazdaság. Dolgozni kell és 
az eredmény nem marad el. 
Nem muszáj ahhoz külföldre 
menni, hogy sikereket érjünk 
el, önerôbôl, itt Békés megyé-
ben is lehetséges eredmé-
nyesen vállalkozni – mondta 
Vantara Gyula, majd utalt 
arra: a városvezetés 2006-
ban meghirdetett gazdaság-
politikája azon alapul, hogy a 
helyi, gazdasági társaságok-
kal hosszú távú, gyümölcsözô 
kapcsolatot ápoljanak, ehhez 
viszont szükséges a megfele-
lô információáramlás. Az ön-
kormányzat ugyanis csak ak-

kor tud segítségére lenni az itt 
mûködô cégeknek, ha ismeri 
sikereiket és gondjaikat is.

Erdôs Norbert kormány-
megbízott leszögezte: a csa-
bai vállalkozás sikertörténe-
te jól illeszkedik a nemzeti 
együttmûködés program-
jához, s a munkaközpontú 
gondolkodás elvéhez is. Far-
kas Zoltán, a Békés megyei 
közgyûlés elnöke kiemelte, 
hogy a cég tevékenységé-
ben komoly szerepet kap a 
hozzáadott, szellemi érték 
is. Mint mondta, a megyei 
vezetés igyekszik támogatni 
a területfejlesztésben és fog-
lalkoztatásban jó partnernek 
bizonyuló vállalkozásokat. 
Végezetül Nagy Mihály Lász-
ló, a Vállalkozók- és Mun-
káltatók Országos Szövet-
ségének megyei elnöke az 
avatóünnepségen bejelen-
tette, hogy a vállalkozók nap-
ja alkalmából, idén a Magyar 
Gazdaságért díjat a Losonczi 
Kft. veheti át.

Gajdács Emese

A csarnokban korszerû gépekkel dolgoznak

→ Folytatás az 1. oldalról

Üzemcsarnokot avattak 
az ipari parkban

 gálán



A tavaly októberben indult 
projekt keretén belül, de-
cember 14-én tartották a 
gimnáziumban a „Könyvtár 
a családban” nevű rendez-
vényt. A programokkal az is-
kolai könyvtár a kisgyerme-
kes családokat csábította be 

a mesék és könyvek világá-
ba. Segítségükre volt ebben 
a Békés Megyei Könyvtár is 
kincskereső játékával. A gye-
rekek először Jancsi bohóc 
vándorszínházának mese- 
előadását nézhették meg 
„Az ember a legerősebb!” 

címmel, majd következett a 
gimnázium drámaköröse-
inek „Az ellopott ajándék” 
című mesejátéka, melynek 
szövegét Dina Norbert 12. D 
osztályos tanuló írta. Az elő-
adások után kavicsfestés, 
hűtőmágnes- és karácsony-
fadísz-készítés, üvegmatrica- 
festés, színezők, foglalkoz-
tatók várták a kicsiket.

Ugyancsak a projekt része-
ként, idén szeptemberben, az 
új tanév beköszöntével ismét 
elindultak az olvasóköri fog-
lalkozások az Andrássyban. 
Ebben a félévben az olvasni 

szerető diákok kéthetente 
délután többek között detek-
tívregényekről, krimikről, 
Rejtő Jenő regényeiről hall-
hatnak és oszthatják meg ol-
vasásélményeiket, vagy akár 
Varró Dániel költő verseiről, 
aki december 9-én volt a ven-
dége a gimnáziumban rende-
zett író-olvasó találkozónak. 
A költővel Kiss László, a Bár-
ka folyóirat egyik szerkesztő-
je beszélgetett Szívdesszert, 
illetve Túl a Maszat-hegyen 
című művéről, a költővé válás 
útjairól, szonettkoszorúkról, 
sőt, azt is megtudhatták a di-

ákok, hogy csokipapíron is 
lehet hexametert találni.

A 2012. október 1.–2014. 
február 28. között zajló pro-
jektet 31 millió 906 ezer 790 
forinttal támogatja az unió. 
A 2012 őszi indulástól kez-
dődően már számos program 
megvalósult a tervezettek 
közül. Új bútorokat kapott 

a könyvtár: olvasóasztalok, 
számítógépasztalok, kétol-
dalas polcos könyvszekré-
nyek, válogatóládák, könyv-
szállító kocsik, székek, 
fogasok érkeztek a támoga-
tásnak köszönhetően. To-
vábbi eszközbeszerzésként 
pedig 632 dokumentummal 
gazdagodott az iskola.

Tudás – Érték – Könyvtár – Andrássy 
Családi programok a gimnáziumban

A Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégi-
umban a TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0017 számú, „Tu-
dás – Érték – Könyvtár – Andrássy: A könyvtári hálózat 
nem formális és informális képzési szerepének erősíté-
se az élethosszig tartó tanulás érdekében” címet viselő 
projekt keretén belül hónapok óta zajlanak a különböző 
programok. Legutóbb a „Könyvtár a családban” nevű 
rendezvényen vehettek részt az érdeklődők.

December harmadikán a vá-
rosháza dísztermében tartott 
Békéscsabai Irodalmi Este-

ken versekbôl kaptunk ízelí-
tôt. Szabó Anita (képünkön) 
egy Ave Maria-feldolgozást 
énekelt, és dr. Simon Mihály, 
dr. Bagdi László, Zelenyánsz-
ki Andrea és Szabó M. Andrea 
mûveibôl is válogattak a szer-
vezôk. Aradi András adventi 
köszöntôje az ünnepekre 
hangolódást segítette. Frankó 
Attila évértékelôjét követôen 
átadták a Szeretlek, Békéscsa-
ba! Egyesület díját is, amelyet 
Scholtz Endre festômûvész 
vehetett át.
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Irodalmi est
Adventre hangolva

Olvasói levél

A szépek szépei az eredményhirdetésen

Kutyej Pál, Kovács Pál és dr. Csicsely Ilona

szépségek versenye
Csaba szépe Kékegyi Szimonetta

Digitális anyakönyvek
Kutatható dokumentumok

A Csabagyöngye Kulturális Központban rendezték meg a 
közelmúltban a Békéscsaba Szépe 2013 és a Miss Alpok 
Adria Békés megyei döntôjét, azaz a Békés Megye Szépe 
2013 összevont szépségversenyt. 

A megyei szlovák önkormányzat, a könyvtár és az evan-
gélikus egyház közösen mutatta be nemrégiben az evan-
gélikus egyház által vezetett anyakönyvek digitalizált vál-
tozatát a könyvtárban.

Idén tizenöten jutottak a 
döntôbe, a lányok a felkészülé-
si idôszakban még a kórházat 
is meglátogatták, ahová aján-
dékokat vittek a beteg gyere-
keknek. A Csabagyöngyében 
tartott gálát a GM Tánciskola 
bécsi keringôje nyitotta meg, 
majd Harsányi Levente „vezé-
nyelte le” az estet, aki kedve-
sen tájékoztatta a nézôket a 
kulisszák mögötti állapotokról 
is. Mûsorvezetô társa Dukai 
Regina modell, énekesnô volt, 
aki a mûsor végére teljesen 
beizzította a közönséget. Fan-
tasztikus, látványos kore-
ográfiákat láthatott a közön-
ség a tizenöt gyönyörû lány 
közremûködésével. A lányok 
farmer-póló összeállításban, 
díszmagyarban, menyasszo-
nyi ruhában és fürdôruhá-

ban is megjelentek a kifutón. 
A harminctagú zsûriben a 
városvezetés részérôl Kiss 
Tibor alpolgármester és Her-
czeg Tamás tanácsnok is 
pontozta a lányok szépségét, 
megjelenését és kommuni-
kációs készségét is, hiszen a 
versenyen a szépségkirálynô-
jelölteknek Békéscsaba és a 
megye nevezetességeit is be 
kellett mutatniuk. Békéscsa-
ba szépe végül Kékegyi Szi-
monetta (17 éves), Békés me-
gye szépe Belvon Laura (17) 
lett, az udvarhölgyek Kôrözsi 
Szilvia (17) és Szakálos Dóra 
(18 éves). Békés Megye Szé-
pe továbbjutott a Miss Alpok 
Adria Nemzetközi Szépség-
verseny és Megye Szépe ver-
seny országos döntôjébe.

Vándor Andrea

Dr. Csicsely Ilona, a megyei 
szlovák önkormányzat elnö-
ke kiemelte a hármas együtt- 
mûködés nyomán létrejövô 
hiánypótló és értékmegôr-
zô tevékenységet, amely az 
egykori anyakönyvek digitális 
megôrzését, keresését teszi 
lehetôvé. 

– Az egyházi anyaköny-
vek digitalizálását a megyei 
szlovák önkormányzat kérte 
a könyvtártól. Az evangélikus 
egyház tulajdonában lévô ere-
deti anyakönyvek beszkennelt 
fényképváltozatát bárki meg-
nézheti a könyvtár nyitvatartá-
si ideje alatt és délelôttönként 
a levéltárban is. Ezek a doku-
mentumok az eredeti, kézírá-
sos egyházi anyakönyveket 
mutatják be – mondta Rakon-

czás Szilvia könyvtárigazgató. 
Az anyagok az 1720-as évek-
tôl az 1800-as évek végéig 
vannak feldolgozva. A nevek 
közt adatszerûen 1720-as 
évektôl 1800-ig lehet keresni, 
míg képszerûen a halálozási 
adatok 1800-tól 1882-ig, a ke-
resztelések 1801-tôl 1885-ig, 
az esketések pedig 1801-tôl 
1836-ig böngészhetôk, lapoz-
hatók. 

A bemutatón – amelyet 
Štefan Daňo fôkonzul, Kovács 
Pál nyugalmazott evangélikus 
lelkész és Kutyej Pál lelkész, 
képviselô is megtisztelt jelen-
létével – az érdeklôdôk ki is 
próbálhatták a böngészést, 
a keresést a digitalizált doku-
mentumokban.

Vándor Andrea

Az elmúlt évek során sok kri-
tika érte a belváros rehabilitá-
cióját, átépítését, beleértve a 
Csabagyöngye Kulturális Köz-
pontot is. Azoknak lett igazuk, 
akik bíztak a megvalósításban 
és megteremtették a lehetô-
ségét annak, hogy egy, a mai 
igényeknek megfelelô város-
központ jöjjön létre. Köszönet 
mindazoknak, akik felvállalták 
a néha személyeskedésig 
menô bírálatokat is.

Még azok a hangok is el-
hallgattak, amelyek egysze- 
rûen csak kerékpárútnak mi-
nôsítették a megújult burko-
latot. Ami a közlekedést illeti! 
Már mindenki megszokta a 
megváltozott forgalmi ren-
det, beleértve a Luther utcai 
útszélesítést is. Örömmel tölt 

el, hogy a megújult fôtér és a 
rengeteg színes rendezvény 
sok embert vonzott városunk-
ba közelrôl és távolról egy-
aránt.

Megelégedéssel hallom és 
olvasom, hogy épül a Csaba-
gyöngyével szemben Békés-
csaba új turisztikai „fôpályaud-
vara”. A malom régi hangulatát 
fogja idézni az ott elhelyezett 
mozdony és vasúti kocsi. Mert 
volt idô, amikor még bejártak 
oda a vasút szerelvényei, én 
még emlékszem arra!

Mint tôsgyökeres békés-
csabai, örülök minden bontás-
nak, mert tudom, hogy azok 
helyén szép, új és korszerû 
létesítményekkel gazdagodik 
városunk.

Sajben Pál



i Bulvár / Közélet

Zöldséget és gyümölcsöt ka-
pott huszonhét önkormányzat 
és civil szervezet az ország-
ban 2013-ban. Kétezer ember 
dolgozott a földeken, a kétmil-
lió forint értékû vetômagból 
termelt burgonyát, cukkinit, 
uborkát, paprikát, paradicso-
mot, dinnyét tízezer rászoruló 
kapta. A támogatott pályázók 
hátrányos helyzetû, létmini-
mum közelében élôk számára 
kívántak segítséget nyújtani.

– Hétszáz kilogramm para-
dicsom, ezer kiló burgonya, 
ötven kiló dinnye és több kiló 
uborka volt, amit mi kaptunk – 
mondta lapunknak a Pest me-
gyei Zsámbok polgármestere, 
Holló Ilona. – Szezonális jelle-
gük miatt szinte minden hó-
napban tudtunk adni valamit 

az embereknek. A település 
vezetôje elmondta, hatvan-
nyolcvan család részesült az 
adományokból, ez közel há-
romszáz embert jelent. – Tér-
ségünkben sok a hátrányos 
helyzetû ember. A hivataljaink 
információi alapján állítottuk 
össze a rászorulók névsorát. 
Ültetésben, védelemben, le-
szedésben részt is vettek öt-
venen-hatvanan. Jóval több 
embernek van persze szük-
sége segítségre, akik közül 
sokan egyéb programokon 
keresztül kapnak tartós élel-
miszert. A tél beköszöntével 
és a karácsony közeledtével 
nô az igény a támogatásra, 
igyekszünk ennek is eleget 
tenni.

Molnár Attila

zöldséget és gyümölcsöt 
kaptak a legszegényebbek

Már nem kell választani 
a kisgyermekes anyáknak

Idén közel száztonnányi terményt takarított be a Magyar 
Élelmiszerbank Egyesület a Syngenta Élelmiszerlavina 
program keretében. Volt olyan település, ahol a segélyt 
igénylôk maguk is kivették részüket a munkából. 

– Miért hoz áttörést a gyed-
extra csomag a kisgyermekes 
anyák foglalkoztatásában?

– Mert korábban vagy a 
gyedrôl kellett lemondani az 
anyának, ha dolgozni akart, 
vagy a munkából esett ki, ha 
a gyermekével akart lenni. 
Arra nem volt lehetôsége az 
anyáknak, hogy az ellátásukat 
megtartva, a hét több napját a 
gyermekükkel töltsék, s egy-
két napra vállaljanak csak 
munkát arra az átmeneti idôre, 
míg a gyermek igazán kicsi. 
Jövô év januártól már nem 
kell választani a gyermekne-
velés és a munkavállalás kö-
zött, megfér harmonikusan 
egymás mellett a kettô, ha a 
családnak arra van igénye. A 
81 ezer gyeden levô anyából 
egy-két éven belül legalább 
harmada-negyede meg fog 
jelenni a legális munkaerôpi-
acon.

– Milyen lépéseket tett a 
kormány az elmúlt években a 
nôk foglalkoztatásának javítá-
sáért?

– Minden államtitkárságunk 
léptetett hatályba ilyen intéz-
kedéseket: mind a foglalkoz-

tatási, mind a vállalkozásokkal 
foglalkozó, mind a 2020-ig 
tartó tervezésért felelôs, mind 
a hazai gazdaságstratégiáért 
felelôs, számos, a nôk számá-
ra pozitív változást hozó intéz-
kedést alkotott. Csak pár nagy 
jelentôségût hadd említsek: 
az adókedvezmények terén a 
munkahelyvédelmi akció ke-
retében minden kockázatos 
csoportban komoly arányban 
találunk nôket. A munkáltatók 
már közel 350 ezer nô után, s 
közülük a gyedrôl és gyesrôl 
visszatérôk foglalkoztatói már 
31 ezer fô után érvényesítették 
a járulékkedvezményt. Koráb-
ban hasonló járulékkedvez-
ményeket kaphattak a START 
Bónusz kártyát igénylô kis-
gyermekesek munkaadói. To-
vábbi jelentôs központi mun-
kaerô-piaci program „A nôk 
40 év szolgálati jogviszonya 
megszerzésének elôsegítése” 
címû, amely azokat segíti, akik 
álláskeresôként vannak nyil-
vántartva, s már nagyon kevés 
kell a nyugdíjba vonulásukhoz 
szükséges hiányzó szolgálati 
idô megszerzéséhez.

bgy

Eddig a kisgyermekes édesanyáknak választaniuk kellett: 
dolgoznak, vagy a gyermekükkel maradnak. A gyed-extra 
csomag azonban változtat ezen. Arról, hogy mi változik ja-
nuártól, Szalai Piroskát, a nôk munkaerô-piaci helyzetének 
javításáért felelôs miniszteri biztost kérdeztük. 

Németh Bence több nemzet-
közi forrásra hivatkozta úgy 
fogalmazott, biztonságpoli-
tikai szempontból az EU po-
hara inkább félig üres, mint-
sem félig teli. – A nemzetközi 
közösség többet várt el, mint 
amire az unió képes volt. Két 
lehetôség maradt: kialakítjuk 
a képességeket, vagy csök-
kentjük az ambíciókat – idéz-
te Christopher Hill, az USA 
korábbi macedóniai és len-
gyelországi nagykövetének 
szavait. – Az elôbbi mellett 
tették le a voksukat.

Németh kiemelte, a véde-
lem kérdésérôl csak akkor 
beszélhetnénk komolyan, ha 
az föderációként mûködne, 
ám míg nem egy közös 
haderôt építünk, hanem a 
meglévô, nemzeti egysé-
gekre támaszkodunk, addig 
nehéz összefésülni a sok ki-
csit egy egésszé. A szakem-
ber hozzátette, sem kívülrôl, 
sem belülrôl nincs meg a 
kényszer a közös biztonság-
politika megteremtésére.

– Azokkal a jelenségekkel, 
hogy Amerika inkább Ázsia 
felé fordul, hogy itt az arab ta-
vasz, és vannak felemelkedô 
hatalmak, egyelôre senkinek 

sem érdeke közösségi szin-
ten foglalkozni. Európa a leg-
gyorsabban öregedô régió, a 
politikai prioritások megvál-
toznak az egyre több nyugdí-
jas miatt. A védelem háttérbe 
szorul, az egészségügy és 
a nyugdíjrendszer kerül fó-
kuszba. Ráadásul Európa 3 
nagyhatalma sok tekintetben 
más irányba húz. A britek és a 

franciák az erô alkalmazását 
támogatják, a németek egyre 
inkább pacifistábbak, tanulva 
két világ- és egy hideghábo-
rúból – világított rá az unión 
belüli széthúzásra. Azt is ne-
héz meghatározni, hogy mit 
akar az Egyesült Államok. Hol 
úgy tûnik, támogatják az EU 
védelmi politikáját, hol nem.

Molnár

az unió pohara inkább félig üres
Kölcsönös tétlenségnek lehet nevezni az EU védelem-
politikáját. Ezt a gondolatot fogalmazta meg Németh 
Bence, a Honvédelmi Minisztérium Védelmi Tervezési 
Fôosztályának munkatársa a fôvárosban rendezett biz-
tonságpolitikai konferencián.

Németh Zsolt azzal kezdte 
és azzal fejezte be Magyar-
ország külpolitikájáról tartott 
összefoglalóját, hogy Magyar-
ország nem hagyja magát. 
Nem hagyja magát a multikkal 
szemben, nem hagyja az eu-
rópai egység gondolatát, nem 
hagyja, hogy a feje felett hoz-
zanak meg magyar érdekeket 
sértô döntéseket, nem hagyja 
a közép-európai gondolatot, 
és nem hagyja magukra a kül-
honi magyarokat. – Magyaror-
szágon vita alakult ki az unió 
kérdésében. A kormány állás-
pontja, hogy van olyan Euró-
pa, amelyért készek vagyunk 
kiállni. Az egységes Európa 
gondolatát megvédjük. Saj-
nos, az elôítéletek, az ellen-
ségképzés korszakát éljük. 
Ma Európán belül haragszik 
egymásra Észak és Dél, mert 
az egyik szerint a másik nem 
dolgozik, nem termel eleget. A 
Nyugat nincs kibékülve a Ke-
lettel, mert szerintük mi nem 
vagyunk elég demokraták, 
mert azt valljuk, hogy egy férfi 
és egy nô ketten együtt alkot 
házasságot, és különben is 

idejétmúlt nézeteket képvise-
lünk. Itt, Közép-Európában mi 
sem tudunk jobb megoldást, 
mint az Európai Uniót. Ennek 
egységéért és egyenjogúsá-
gáért dolgozunk

Németh Zsolt Amerika 
vonatkozásában is azt erô-
sítette meg, hogy a kormány 
szorgalmazza a transzatlanti 
kapcsolatokat, de itt is meg-
védjük saját érdekeinket. 
– Fontos, hogy Európa Ame-
rika viszonylatában is képes 
legyen magát megfogalmaz-
ni, hogy fölnôjünk az ameri-
kai gondnokság alól. Európa 
ma gazdasági óriás, de biz-
tonságpolitikai törpe, nem 
áll a saját lábán. Katonailag 

összhangban kell fejlôdni a 
NATO-val. Úgy vagyunk pa-
cifisták, hogy közben tudjuk, 
mûködôképes saját hadse-
reggel kell rendelkeznünk. 

Közép-Európa egységét 
létfeltételként határozta meg 
a magyar diplomata. – Kö-
zép-Európa a tartalék az unió 
számára! Itt még sok problé-
mát kell orvosolnunk, velünk 
van még a történelem szá-
mos vihara; Trianon, a Benes-
dekrétumok, a holokauszt 
borzalma, a kommunizmus 
pusztítása, a lakosságcse-
rék, az etnikai homogenizá-
ció. Mégis együtt élünk itt, és 
az az egyetlen esélyünk egy-
más számára, hogy együtt 

erôsebbek vagyunk, mint kü-
lön-külön. 

A Külügyminisztérium ál-
lamtitkára kijelentette, Ma-
gyarország nem hagyja ma-
gukra a külhoni magyarokat 
sem. – A külhoni magyarok-
nak, éljenek bárhol is, tudniuk 
kell, hogy Magyarországnak 
nekitámaszkodhatnak, és 
innen most nem érheti ôket 
olyan pofon, mint amik szoci-
alista honfitársaink dicsôség-
tábláján szerepelnek, akár az 
alapszerzôdések, akár a ket-
tôs állampolgárságról való 
népszavazás. A honosítás is 
a nemzeti összetartozás po-
litikájának része. 

Fodor Erika

Németh zsolt: 
Nem hagyjuk magunkat!

Németh Zsolt, a Külügy-
minisztérium parlamenti 
államtitkára Magyarország 
külpolitikájáról beszélt a 
Keresztény Értelmiségiek 
Szövetsége felkérésére. A 
KESZ vendége, aki maga is 
tagja a szövetség lakóhelye 
szerinti tagszervezetének, 
a téma legfontosabb üze-
neteként kiemelte: Magyar-
ország nem hagyja magát!



– A praxisomban azt látom, 
hogy a kérdésben érintett leg-
több gyerek három és hét év 
közötti. Az elkövetôk pedig 
általában a családhoz köthetô 
személyek, apák, mostoha-
apák, elvált apák. Többnyi-
re nem konkrét értelemben 
vett nemi erôszakról van szó, 
hanem fogdosásról, simo-
gatásról. Sokszor az egész 
dolog valamiféle „játékos és 
szeretetteli” töltetet kap. Per-
sze ettôl még a gyermek pon-
tosan érzi, hogy nem jó, ami 
történt és szégyelli magát. 
Ez pedig erôsíti benne azt, 
hogy titkolnia kell a valósá-
got. Ehhez még hozzájön az 
is, hogy az elkövetô sokszor a 
gyerek által szeretett személy 
– magyarázta Kugler Györgyi 
szakpszichológus. 

–  A tinikor a másik veszé-
lyeztetett korosztály, és ott 
már elôfordulhat az is, hogy 
egy lány csak kitalál egy törté-
netet arról, hogy ôt zaklatták. 
Ha például egy válóper során 
egy lányka ezt mondja, a bíró 
azért azt fenntartással kezeli. 
Egy szakértô elôtt azonban 
nem tudnak hazudni ôk sem. 
A szakember szerint fontos, 

hogy mihamarabb feldolgo-
zásra kerüljenek a traumák. 
– Minél hamarabb fény derül 
arra, hogy zaklatás történt, 
annál könnyebb kezelni a dol-
got, a nagyobb baj, hogy az 
ember úgy próbál reagálni, 
hogy igyekszik elfelejteni a 
történteket, és ezeket elnyom-
ja magában, persze ettôl 
még ugyanúgy viszi magával. 
Kiderülhet például rajzokból, 
hogy a tudatalattijában ott 
cipeli a kicsi a traumát – nyi-
latkozta lapunknak a szakem-
ber. 

– Minél késôbb kerül feldol-
gozásra ez a probléma, annál 
veszélyesebb. Az óvodások 
még kijátszhatják, a nagyob-
bak kibeszélhetik magukból, 
de az agy úgy tárolja az emlé-
keket, hogy ennél a traumánál  
gyakorlatilag olyan, mintha 
filmszakadás lenne, és nehéz 
felszínre hozni a problémát. A 
pszichodráma-körben, amit 
vezetek, volt egy különös eset, 
egy harmincéves nô, aki már 
rég elfelejtette, hogy ôt is zak-
latták gyermekkorában, egy 
csapattársa története kapcsán 
idézte fel az emlékeit. 

B. Gy.

– Mit tesz a katona bé- 
keidôben? – Készül a há-
borúra. Az elsô olvasásra 
viccnek tûnô válasz nem 
nélkülöz minden valóság-
alapot. Fegyveres konfliktus 
ugyan az ’56-os forradalom 
óta nem sújtotta hazánk te-
rületét, de utoljára a délszláv 
konfliktus, az 1999-es NATO-
hadmûveleteket is magába 
foglaló idôszakban látták 
indokoltnak, hogy – ha még 
nem is rendeltek el konkrét 
hadkészültséget –  fokozot-
tabban figyeljék a külpolitikai 
eseményeket.

Baráth Ernô ezredes, a 
MH vitéz Szurmay Sándor 
Budapest Helyôrség Dandár 
törzsfônöke a Helyi Témának 
elmondta: a honvédelmi tevé-
kenység békeidôben is rend-
kívül szerteágazó. Természe-
tesen a fegyverkészletet és a 
hadiipari berendezéseket fo-
lyamatosan karban-  és üzem-
képes állapotban tartják.

– Jó kapcsolatot ápo-
lunk a polgári védelemmel. 

Ez azért fontos, mert rövid 
idôn belül több száz katonát 
tudunk mozgósítani, akik 
segédkezhetnek akár a gát-
építésben árvíz idején, akár 
egy település kiürítésében 
katasztrófahelyzetben. A sa-
ját állományunk étkeztetésé-
rôl magunk gondoskodunk, 
ezért nem jelentünk a telepü-
léseknek pluszterhet.

A törzsfônök hozzátette: 
természetesen katonáink fo-
lyamatosan gyakorlatoznak, 
hogy megôrizzék fizikai és 
szellemi állóképességüket, 
illetve fegyverhasználati ru-
tinjukat. – Talán az egyik 
leglátványosabb tevékeny-
ségünk, hogy külföldi állam- 
és kormányfôk látogatása 

idején, illetve állami ünne-
pek alkalmával mi látjuk el 
a katonai protokolláris és 
díszelgô feladatokat, és ka-
tonazenészeink szólaltatják 
meg a katonai indulókat, a 
nemzeti himnuszokat. A két 
zenekarunk tagjai valameny-
nyien hivatásos katonák. 
Rendszeresen adnak kon-
certet a Stefánia Palotában 
is, hogy ezzel is ápolják a 
hagyományokat, és a civi-
lekhez is közelebb vigyék a 
katonai kultúrát – magyaráz-
ta Baráth Ernô.

Az ezredes rávilágított: 
a közhiedelemmel ellentét-
ben nem eltörölték, csak 
felfüggesztették a sorkö-
telezettséget, miközben a 

hadkötelezettség továbbra 
is érvényben maradt. Ennek 
értelmében a 45. évnél fiata-
labb, katonai szolgálatra al-
kalmas férfiak egy esetleges 
fegyveres támadás során 
kötelesek lennének a haza 
védelmére kelni.

A Magyar Honvédség ka-
tonái jelenleg is több külföldi 
kiküldetést látnak el. Afga-
nisztán, Bosznia, Koszovó, 
Ciprus és a Sínai-félsziget 
területén vesznek részt bé-
kemissziókban. Törvény sze-
rint bármelyik hivatásos ka-
tona kiküldhetô lenne, de az 
egyes kiküldetésekre olyan 
nagy a túljelentkezés, hogy 
erre még nem volt szükség.

KK

A Péterfy Sándor utcai kór-
ház klinikai toxikológiai 
osztályának vezetôje kijelen-
tette: nem egy új keletû do-
logról van szó, ráadásul ezt a 
bûncselekménytípust kevés-
szer bizonyították, és több-
nyire nem igaz. – Biztos, hogy 
ezek igaz történetek? Egyiket 
se lehetett bizonyítani – tet-
te fel a kérdést a sokat látott 
toxikológus, majd hozzáfûzte: 
egyszerû magyarázat a szer-
fogyasztásra, hogy valaki va-
lamit az italba kevert. 

– Természetesen elô szo-
kott fordulni, hogy valakinek 
beletesznek valamit az italá-
ba, de sokkal ritkábban, mint 
ahogy ez el szokott hangozni 

bizonyos „versenyzôk” el-
mondása alapján. Jól hang-
zik, ha valaki errôl beszél, 

de kérdés, hogy ez valóban 
bizonyítva lett-e? Rengeteg 
olyan esettel találkozunk az 

osztályon, mikor azt mond-
ják, hogy „beletettek valamit 
az italomba”, majd kiderült, 
hogy az illetô be volt rúgva, 
mint egy kis disznó. Az elsô 
két pohárra emlékezett, a 
harmadikra már nem. Ha va-
laki elmegy egy buliba, kiüti 
magát, majd kitessékelik a 
szórakozóhelyrôl, ott fekszik 
elôtte, és éjjel ôt kirabolják, 
az magában nem fogja érde-
kelni a sajtót. Ha ugyanez a 
történet úgy szól, hogy isme-
retlenek beledobnak valamit 
az italába, arra már rögtön rá-
kap a sajtó. Pedig az igazság 
az, hogy minden ötezredik 
szerhasználóra jut egy olyan 
eset, hogy valóban beletesz-
nek valamit az italába. Sokkal 
többen használnak úgy szert, 
hogy senkinek semmi baja 
nem lesz, ezért messze nem 
akkora ennek a dolognak a 
jelentôsége, mint a szerhasz-
nálat többi problémájával 
– szögezte le Zacher Gábor, 
aki hozzáfûzte: takarózásra 
kiváló ez a történet, mert a 
legegyszerûbb a szülôk felé 
így megmagyarázni a drogo-
zást.

Nagy Orsolya
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Több ismert ember azt állí-
totta az utóbbi idôszakban, 
hogy bódítószert kevertek 
bele az italába, amitôl rosz-
szul lett. Felnôtt férfiakról 
van szó, korábban tinédzser 
lányokról szóltak a törté-
netek, akiket bedrogoztak, 
majd megerôszakoltak. Dr. 
Zacher Gábor toxikológust 
kérdeztük arról, hogy ô is 
tapasztalja-e a „tendencia” 
megváltozását. 

Békeidôben is aktív a Ma-
gyar Honvédség. Az MH 
vitéz Szurmay Sándor Bu-
dapest Helyôrség Dandár 
katonái többek között infor-
matikai, híradási, logiszti-
kai, katonai, rendészeti és 
protokolláris feladatokat lát-
nak el. Díszôrséget adnak, 
koronaôrként vigyázzák a 
Szent Koronát a Parlament-
ben, illetve szükség esetén 
a Katasztrófavédelemmel 
együtt segédkeznek a gáta-
kon árvíz idején.

zacher gábor: ez a leggyakoribb 
magyarázat a szerhasználatra

Békeidôben is aktívak a katonák

– Tobin úr nemrég még 
két hét haladékot kért, hogy 
megkezdje büntetésének le-
töltését, ez azonban a napok-
ban lejár. Ha nem vonul be a 
börtönbe, akkor nemzetközi 
fórumhoz fordulunk, nincs 
több haladék – magyaráz-
ta dr. Tóth István, az elgázolt 
gyermekek családjának ügy-
védje. –  Elsôsorban már nem 
arról van szó, hogy az áldo-
zatok hozzátartozói elégtételt 
szeretnének. Sajnos, ôk attól 
már nem kaphatják vissza 
a gyermekeiket, hogy Tobin 
úr megkezdi büntetésének 
letöltését. Ez már egy nem-
zeti kérdés számunkra, és 
számomra pedig személyes, 
becsületbeli dolog, hogy ezt 
az ügyet végigvigyem, mert 
be kell vallanom, ügyvédként 
szálka a szememben, hogy az 
ír gázoló néven elhíresült sze-
mély még szabadlábon van. 

Ugyanakkor biztos vagyok 
abban, hogy nyerni fogunk, 
ami Tobin úr részérôl most 
zajlik, az már csak közönsé-
ges idôhúzás. Tudom, hogy 
fogok még a börtön bejárata 
elôtt nyilatkozni a Helyi Témá-
nak arról, hogy Francis Ciarán 
Tobin a büntetés-végrehajtási 
intézet falain belül van.

2002-ben született jogerôs 
ítélet Francis Ciarán Tobin 
ellen a Pest Megyei Bírósá-
gon, három év letöltendô fog-
házbüntetésre és három év 
jármûvezetéstôl való eltiltásra 
ítélték. Az ír gázoló tizenegy 
évvel késôbb, hosszas jogi 
csatározás után, 2013 márci-
usában vállalta, hogy megkez-
di a büntetésének letöltését, 
ugyanakkor ígéretet kapott 
arra, hogy a szabadságvesz-
tés letöltését késôbb Írország-
ban folytathatja.

bgy

Francis Ciarán Tobin, aki 2000. április 9-én halálra gázolt 
két gyermeket Leányfalun, még mindig szabadlábon van. 
Legutóbb két hét haladékot kért arra, hogy megkezdje 
büntetésének letöltését.  Az áldozatok családjának ügy-
védje szerint ez volt az utolsó engedmény, ha Tobin nem 
vonul a börtönbe, magasabb fórum elé viszik az ügyet.

Újabb haladékot kért az ír gázoló 

A híradásokban újra és újra elôkerül a szexuális zaklatás 
témája. A konkrét esetekben az egyik fél azt állítja, erôszak 
történt, a másik pedig azt hangoztatja, hogy az áldozat csak 
kitalálta az egész történetet. Vajon hogyan lehet kideríte-
ni az igazságot? A témával kapcsolatban Kugler Györgyi 
szakpszichológust kérdeztük.

Álmokban kísért 
a pedofil szörny
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– Mitôl különleges a Csoda 
és Kósza címû hangjáték?

– Nemcsak az emberi be-
széd a mi produktumunk, ha-
nem a színészek utánozzák 
a darabban megjelenô álla-
tok, gépek és ajtócsapkodás 
hangját is. Komolyabb tech-
nikai eszközöket nem hasz-
nálunk.

– Hány állat hangját képes 
utánozni?

– Megszámolni sem tudom. 
Megjelent egy hangos köny-
vem, amelyben 103 teljesen 
különbözô figurának kölcsön-
zöm a hangomat. A Bogyó és 
Babóca címû rajzfilmben 85 
bogarat szinkronizálok.

– A saját gyermekeit, unoká-
it is szokta így szórakoztatni?

– Abszolút! A két kis uno-
kámmal van egy közös tit-
kunk, egy saját mesénk. Ez 
egy erdôrôl szól, ahova két 
kisfiú kijár, hogy találkozzon 
kitalált vagy létezô állatokkal. 
Többek között megjelenik a 
dinoszaurusz, a kakadu, az 
aranysakál és egy hiénacsa-
lád is. Mindig a gyerekek ta-
lálják ki, hogy milyen veszély 
érje az erdôt, én pedig annak 
megfelelôen elmondom a 
mesét. A konfliktus megoldá-
sa már az én feladatom.

Kóré K.

Pogány Judit több száz 
állat hangját utánozza

adrien Brody mamája 
lett Ónodi eszter

Pogány Judit maga sem tudja, hány hangon szólal meg a 
Csoda és Kósza hangjátékban. A színésznô az unokáit is 
szórakoztatja különleges képességével.

– Éppen forgatásra készül 
és beszélgetésünk elején 
megkérdezte a sminkesét, 
hogy nem zavarja-e, ha inter-
jút ad. Milyen maszkot készí-
tenek önnek?

– A négyrészes sorozat 
Houdini gyerekkorától a halá-
láig követi nyomon az életét. 
Most éppen olyan jelenetre 
készülünk, ahol én már az 
idôs édesanyját alakítom. 
Zseniálisak ezek a maszk-
mesterek, mert most a tükör-
be nézve úgy nézek ki, mint a 
saját öreganyám! (nevet)

– A világ minden tájáról ér-
keztek stábtagok. Mennyire 
érezhetô a nyugati mentalitás 
a forgatáson?

– A filmkészítésnek van 
egy közös nyelve, amit idézô-
jelben mindenhol ugyanúgy 
beszélnek. Persze vannak kü-
lönbségek a hazai filmgyár-
táshoz képest. Alapvetôen 
jobbak a körülmények, és 
nem rossz dolog, ha az em-
ber Mercedesszel járhat dol-
gozni. Persze vannak olyan 
szokatlan dolgok, melyek az 
amerikai szakemberek szá-
mára kissé furcsán hatnak.

– Mint például?
– Külföldön sokkal inkább 

megosztott a szakma abból 
a szempontból, hogy ki a film-
színész és ki az, aki színház-
ban játszik. Volt olyan, hogy 
reggel mentem forgatni, de 
estére vissza kellett érnem, 
mert elôadásom volt a Ka-
tonában. Ez a munkafelállás 

nem igazán ismert számukra, 
és egy-két alkalommal voltak 
apróbb nehézségek, de végül 
megoldódtak. 

– Adrien Brody sokoldalú 
színész. Láthattuk érzékeny 
zenészként a Zongoristában, 
de kemény machoként a King 
Kongban vagy a Predátor 
címû filmben. Hogyan tudná 
ôt jellemezni?

– Rendkívül érzékeny és 
visszahúzódó férfinak ismer-
tem meg a forgatás alatt. Kel-
lemes ember, és nem jellemzi 
az a hollywoodi manírosság, 
amit az emberek gondolnak 
róla. Ritkán jön ki a lakóko-
csijából, nem büfézôs típus, 
talán kicsit a sztárok elvárása 
szerint próbál élni. Nem az a 
vállveregetô kolléga, viszont 
amikor jelenetben van, bele-
ad apait-anyait. Azt minden-
féleképpen, hogy bár a világ 
másik felérôl jött, és nem 
tudunk egymásról semmit, 
mégis ösztönösen megszü-
letik köztünk ez a bensôsé-
ges anya-fiú viszony.

Több mint egy hónapja tart a hazánkban készülô Houdini 
életrajzi tévésorozat forgatása. A magyar származású 
bûvészt a szintén magyar felmenôkkel büszkélkedô, Oscar-
díjas Adrien Brody alakítja, míg édesanyjának szerepét a 
nemzetközi filmes életben is egyre elismertebb Ónodi Esz-
ter játssza. A színésznô lapunknak kulisszatitkokról mesélt. 

Poór Péter szerint nemcsak 
a színészet, hanem az ének-
lés alapja is a tiszta, érthetô 
beszéd. Ezt a nagy tekintélyû 
Montágh Imre logopédustól 
tanulta meg a színmûvészeti 
fôiskolán, akivel a diploma 
megszerzése után magánem-
berként is tartotta a kapcsola-
tot. – Tanítványaimat nemcsak 
a tiszta éneklésre, a megfelelô 
hangképzésre tanítom meg, 
hanem dalok elôadásmódjára 
is – mondta Poór Péter, aki sa-
ját bevallása szerint különös 
képességgel megérzi, melyik 
fiatal mûvészbôl lehet sztár.

– Egyszer egy kellemes 
bárban, miután már majdnem 
minden vendég elment, és 
csak néhányan könyököltek 
az asztalukon, valaki oda-
ült a zongorához, és azon-
nal elvarázsolt a hangjával. 
Megkérdeztem a jegyszedôt, 
hogy ki ô. A néni erre legyin-
tett egyet, és elmondta, sen-
ki, csak a fôpincér testvére 
néha leül kornyikálni. Nem 

hittem a fülemnek! Ez a srác 
senki és csak kornyikál? Ha 
én egy lemezkiadó vezetôje 
lennék, azonnal leszerzôdtet-
ném. Odamentem hozzá, és 
bemutatkoztunk egymásnak. 
Zámbó Imre, a késôbbi Jimmy 
volt. Elpanaszolta nekem, 

hogy bárhol próbálkozik, min-
denhonnan elhajtják. Akkor 
beajánlottam Halmi Gábor-
nak, aki az akkori esti szórako-
zóhelyek programjáért felelt. 
A javaslatomra leszerzôdtette 
10 évvel azelôtt, hogy Jimmy 
elsô lemeze megjelent volna.

Poór Péter úgy érzi, külföl-
dön lényegesen jobban meg-
becsülik az elmúlt évtizedek 
sztárjait, mint Magyarorszá-
gon. Itthon folyamatosan az 
új tehetségeket támogatják 
a kereskedelmi televíziók. Az 
énekes azonban nem panasz-

kodik. – Általában minden hét-
re van egy fellépésem, olykor 
kettô is. Korábban beutaztam 
a világot, és a mai napig visz-
szajárok Amerikába – mondta 
Poór Péter, és hozzátette: sok 
olyan fiatallal is találkozott már 
külföldön, akik ott sem képe-
sek boldogulni.

Poór Péter emellett öt 
gyermek édesapja, 10 unoka 
nagyapja, egy dédunoka déd-
apja, és 10 macska gazdája. 
Az énekes tehát sosem unat-
kozik. 

Kóré Károly

Hihetetlen, de Poór Péter 
már dédnagypapa!

Poór Péter tíz macskával osztja meg otthonát. A ’60-as, 
’70-es évek énekeslegendája 10 unoka nagyapja, de már 
egy dédunokája is született. Még ma is hetente fellép, bár 
a televíziókban ritkán tûnik fel. Aktívan dolgozik, három 
tanítványa mûvészi kibontakozását segíti. Már koráb-
ban is támogatta a fiatalabbakat, többek között Zámbó 
Jimmyt is ô segítette pályája kezdetén.

– 2005 februárjában debü-
táltam a Dumaszínházban, ti-
zenkilenc évesen nagyon más 
voltam, mint most – tekintett 
vissza a múltba Kiss Ádám. 
– Bohémabb, cserfesebb, 
és kevesebb szôr volt az ar-
comon. Sokat gyakoroltam, 
csiszolgattam a többiekkel 
együtt a fellépések trükkjeit. 
A lámpalázat igazán a Fábry-
show elôtti pár perc oltotta ki, 
mikor be kellett melegíteni a 
közönséget. Az ugyan nem 
ment adásba, de a kamera je-
lenlétét megszoktam. Egész-
séges szinten azért most is 
megvan az izgalom a fellépé-
sek elôtt, hogy a legjobb for-
mámat hozzam.

A humorista kiemelte, ôt 
tartják a legtöbbet káromko-
dónak, de az évek alatt egyre 
kevesebbet használja a kötô-
szavakat, akkor viszont nem 
feleslegesen. – Igyekszem 
visszaszorítani, ez amúgy 
sem féktelen trágárkodás, in-

kább indulatszó. Ahova kell, 
oda teszek csak. A nézôk ha-
tározzák meg, hogy vicces-e 
az adott helyen vagy sem. És 
általában igen. Ez az élet ré-
sze, kell bele. Anyukám utál-
ja, otthon strigulázza a b.szd 
megeket. Fábryn felnôve ne-
kem ez amúgy sem világtól 
elrugaszkodott.

Ádám elmondta, teljesen 
átalakult a gondolkodása, 
amint felébred, már a poéno-
kon töri a fejét. Így tévézik, ol-
vas, és nyitott szemmel jár az 
utcán, hogy meglássa, mibôl 
lehet valami vicceset kihá-
mozni. Janklovics Péter fél 
távnál csatlakozott a csapat-
hoz. A színészt addig gyôz-

ködték, míg Litkai Gergely 
fôszerkesztô felfedezhette. – 
Sokáig féltem az efféle meg-
mérettetéstôl, nem vagyok jó 
vizsgázó típus – vallotta be la-
punknak. – A 2009-es Sziget 
reklám kapcsán hallott rólam 
Litkai Gergely. Eljött egy fel-
lépésemre, ahova nem szer-
veztek közönséget. Három 
asztal volt, az egyiknél ô ült 
a feleségével, a másiknál a 
barátaim, a harmadiknál egy 
társaság, akik végig beszél-
gettek. Ennek ellenére szer-
zôdést ajánlott.

A humorista is saját életé-
bôl, a mindennapokból épít-
kezik. – Velem sem történik 
más, mint bárkivel. A látás-

módunk különbözik talán. 
Meg ki is színezzük a sztori-
kat, de csak mértékkel.

Az idejébe belefér a szóra-
koztatás. A színházi próbák-
kal össze tudja egyeztetni 
a stand upos fellépéseket, 
fele-fele arányban kapnak 
szerepet az életében. A Du-
maszínház fellépôit úgy jel-
lemezte, mint egy ízig-vérig 
csibész osztályt.

– Annyit ugyan nem talál-
kozunk, mintha iskolába jár-
nánk, de remek közösséget 
alkotunk, és mindenki ugyan-
olyan a magánéletben, mint 
ahogy az a színpadon látszik. 
Senki sem visel álarcot.

Molnár Attila

Kiss Ádám anyukája számolja 
a káromkodásokat

Tíz éve alapították a Duma-
színházat. Az amerikai stand 
up, azaz Állj ki, és mondd! 
mûfaj hazai megteremtôi ez 
idô alatt egyre komolyabb 
teret kaptak az emberek 
életében. Kiss Ádám meg-
tanult kevesebbet károm-
kodni, Janklovics Péter el-
varázsolta Litkai Gergelyt 
egy fellépésén, ahol nézôk 
sem voltak.



A KSH által közölt elôzetes 
adatok szerint 2013. janu-
ár–október közötti idôszak-
ban 15 857 vendég 44 999 
vendégéjszakát töltött el 
Békéscsaba kereskedelmi 
szálláshelyein. Ezen vendég-
forgalmi adatok jelentôs nö-
vekedést mutatnak, hiszen 
a vendégek száma 21,9 szá-
zalékkal, a vendégéjszakák 
száma pedig 29,9 százalék-
kal emelkedett az elôzô év 

hasonló idôszakához képest. 
A turisztikai adatok növeke-
désében a belföldi és külföldi 
vendégforgalom emelkedése 
egyaránt szerepet játszott. 
A külföldi vendégéjszakák 
száma kiemelkedôen (több 
mint 50 százalékkal), a belföldi 
vendégéjszakák száma is je-
lentôsen (több mint 26 száza-
lékkal) bôvült a megelôzô év 
adataihoz viszonyítva. (Aho-
gyan Békés megyében, úgy 

Békéscsabán is 80 százalé-
kos részarányával meghatá-
rozó a belföldi turizmus.)

A fentiek alapján a korábbi 
évek turisztikai fejlesztése-
inek hatása már most meg-
mutatkozik Békéscsabán. Az 
önkormányzat és a turizmus 
terén mûködô vállalkozások 
egyaránt fontosnak tartják a 
kínálat további mennyiségi és 
minôségi fejlesztését, s ennek 
nyomán a következô idôszak-
ban az európai uniós források 
segítségével megvalósuló 
további hét turisztikai projekt 
a tartós növekedés lehetôsé-
gét vetíti elôre.

A felújított fôtér és a szökôkutak is a kedvelt látványosságok közé tartoznak

Békéscsabán, a Balassa ut-
cában található 6770 m2 
területû, kivett beépítetlen 
terület mûvelési ágú ingatlan 
kb. 6020 m2 nagyságú – a 
6147/20 hrsz.-ú  ingatlannal 
határos – részének 1/1-ed tu-
lajdoni hányadát.
Helyrajzi számok: 6147/24 

Terület összesen:
kb. 6020 m2

Kikiáltási ár: Bruttó 4445 Ft/
m2, azaz bruttó négyezer-
négyszáznegyvenöt forint/m2

A hirdetés részletes szövege 
a város internetes honlap-

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

Stohl András egy jelenték-
telen férjet alakít a Centrál 
színházban látható Chicago 
címû musicalben. – Élve-
zem, hogy nem egy belevaló 
férfit kell alakítanom, hanem 
egy igazi lúzert, mert ritkán 
kapok ilyen lehetôséget. Ez 
egy igazi kihívás – mondta 
Stohl András, aki ugyanak-
kor kevésbé képes a karak-
terrel azonosulni.

– Nyilván nem vagyok 
észrevétlen, hiszen színész-
ként nem is lehetek az, de 
ez benne a kihívás. Úgy kell 
érdekesnek lennem, hogy 
közben nem vagyok érdekes 
– magyarázta a színmûvész. 
Stohl korábban többször is 
látta a legendás darabot, és 
a film musical filmváltozatát 
is megtekintette.

Amos Hart egyik legis-
mertebb dala a Mr. Celofán. 
A lebujkirálynô felesége által 
többszörösen felszarvazott 
férj ebben arról énekel, hogy 
csakis nála múlik el úgy évre 
év, hogy semmije nincsen, 
csak a saját gúnyneve. Stohl 
András tehát élvezettel ké-
szül új feladatára. Lapunk-
nak elárulta: ugyan tervezi, 
hogy feleségül vegye párját, 
Ancsikát, de ez még nem 
történt meg, hiába jelent ez 
meg bizonyos sajtótermé-
kekben. – Már hozzászok-
tam a valótlan hírekhez. Eb-
ben az esetben viszont nem 
zavar.

KK

– Miért térnek vissza Afri-
kába?

– Nagyon könnyû volt 
meghozni az elhatározást. 
Mióta Dél-Amerikában van a 
verseny, azóta várunk arra, 
hogy visszatérhessünk. Vég-
re megint a Szahara dûnéi 
közé kerülünk. Ellentétben a 
tengerentúli viadallal, itt nem 
tíz kilométereket kell sivatag-
ban teljesíteni, hanem össze-
függô száz km-ek várnak 
ránk. Van különbség a kettô 
között.

– Kipukkadt a dél-amerikai 
Dakar?

– Populárisabb lett. Az 
üzleti érdek dominál már ott. 
Afrikában sosem volt ilyen ér-
zésünk. Olyan nehéz volt ott 
mindig a verseny, hogy csak 

a mezôny egyharmada ért 
célba. Dél-Amerikában a két-
harmada biztos sikerrel tel-
jesíti az etapokat. Hiányzott 
a nehézségi szint, hiszen az 
utóbbi években, mióta átköl-
tözött a viadal, fel sem me-
rült, hogy nem fejezzük be.

– Más lesz ez a Dakar, mint 
amin anno elindultak?

– Ugyanaz az útvonal vár 
ránk most is, mint pár esz-
tendeje. Minimális az útvo-
nal-módosítás a nyolcvanas 
évek óta.

– Miben változik az autó?
– Az eleje megrövidült, ti-

zenöt centivel kevesebb, ami 
miatt több mindent át kellett 
szervezni. Viszont legalább 

az eleje nem túrja majd a ho-
mokot, és nem recseg majd 
a fogunk alatt, ahogy bekerül 
az utastérbe. A hátulja úgy 
módosult, hogy tulajdonkép-
pen nincs lökhárítónk.

– Mi a cél, a biztos megér-
kezés?

– Mindig a gyôzelem.
Molnár Attila

iVBulvár / Közélet

Jövô év elején az Africa 
Eco Race-en versenyez a 
Szalay–Bunkoczi páros. A 
ralisok már jártak a fekete 
kontinensen. A híres Dakar 
viadalt azonban évek óta 
Dél-Amerikában rendezik. 
Most visszatérnek a siva-
tagba, és az eredeti nyom-
vonalon teljesítik a távot. 
A pilóta, Szalay Balázs la-
punknak elárulta, miként 
kerülik el, hogy a homok a 
szájukba kerüljön.

Otthagyják a Dakart 
a Dakar kedvéért

F e l H Í V Á s

Stohl András pipogya, lúzer férjet alakít a Chicago címû 
musicalban. A színész nem sokkal az általa okozott közle-
kedési baleset miatt kirótt börtönbüntetése megkezdése 
elôtt vallott arról nyilvánosan, szabadulása után feleségül 
veszi kedvesét, Ancsikát. 

stohl andrás csak 
a színpadon férj

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 
árverésen kívánja értékesíteni a következô 

ingatlanát:

több vendég jött Csabára
2013-ban növekedett a vendégéjszakák száma

Növekedett a külföldi és belföldi vendégek és vendégéjsza-
kák száma Békéscsabán. A megyeszékhelyen több turisz-
tikai beruházás készült el az utóbbi években és a turisztikai 
szolgáltatások spektruma is jelentôsen szélesedett.



A közelmúltban az országos 
sajtó is hírt adott arról, hogy 
a PénzSztár versenyén a köz-
gések bekerültek a legjobb 
négy közé. A versenyt az Or-
szágos Takarékszövetkezeti 
Szövetség kezdeményezte, 
és kilenc cég támogatja. A 
vetélkedôre összesen 1120 
négyfôs, 14–20 éves diákból 
álló csapat regisztrált, a 325 
magyarországi mellett három 
határon túli – zentai és szé-
kelyudvarhelyi – középisko-
lából. A december 5-ei orszá-
gos elôdöntôbôl négy gárda 

jutott tovább a december 
19-ei döntôbe, ahol a fôdí-
jas csapat fejenként 100 ezer 
forinttal és további értékes 
ajándékokkal gazdagodik.

A gyôzelemért induló csa-
bai csapat tagjai: Andó Be-
nedek, Kuczián Bálint, Molnár 
Erik és Polyák Ádám, felkészü-
lésüket tanáraik: Uhrin Györ-
gyi, Bácskai Vera és Tóth Já-
nosné segítették.

Mint megtudtuk, a fiúk sok 
idôt és energiát áldozva ké-
szültek az egyre nehezedô 
fordulókra, melyeken egye-

bek mellett az adóhatóság, 
az államkincstár, az Európai 
Unió mûködésérôl is kérdez-
ték ôket, de bele kellett ásni-
uk magukat például a tôzsdé-
zés, a biztosítások világába, 
sôt, videofilmet is kellett for-
gatniuk gazdasági témában. 

A csapat eddig is remekül 
szerepelt, iskolájuknak már 
nyertek egy értékes oktató-
szoftvert, így joggal reméljük, 
hogy az országos döntôn is 
sikerrel járnak. Hajrá, közgés 
srácok!

Gajdács Emese

Saját készítésû, intarziás sakk-
asztalt adományozott a kilenc-
venegyedik életévét taposó 
Bánszky Misi bácsi nemrégi-
ben a Csabagyöngye Kultu-
rális Központnak, az Evangé-
likus Szeretetszolgálatnak és 
az önkormányzatnak. 

– Tavaly, amikor a fele-
ségemmel a hatvanötödik 
házassági évfordulónkat ün-
nepeltük, és az intarziaképe-
imbôl nyílt kiállítás, a város, 
Vantara Gyula polgármester 

úr is felköszöntött bennünket. 
Szerettem volna viszonozni. 
Régen a Budapesti Bútoripari 
Vállalatnál dolgoztam, most 
úgy gondoltam, hálából ké-
szítek pár sakkasztalt. Hitben, 
szeretetben éltem le az egész 
életemet, mindig Biblia-olvasó, 
békés ember voltam, Istennek 
hála, az egészségem is jó. Aki 
kap, annak illik adnia is, örü-
lök, hogy készíthettem és ad-
hattam – mondta Misi bácsi.

M. E.
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– A gyermekek a legfonto-
sabbak, miként ez az Alaptör-
vényben is szerepel, s a csa-
ládok támogatása továbbra 
is kiemelt figyelmet érdemel. 
Lassan vészes méreteket ölt a 
népességfogyás hazánkban, s 
ezt a folyamatot mielôbb meg 
kell állítani. Ezt szolgálják a 
kormány által meghozott csa-
ládtámogatási intézkedések – 
mondta el Vantara Gyula.

A januártól életbe lépô 
gyed-extrával a gyes és gyed 
folyósítása mellett újra vál-
lalható munka a gyermek 
egyéves kora után. Testvér 
születése esetén a koráb-
bi ellátások megmaradnak. 
A munkáltatóknak kötelezô 

visszavenni az édesanyákat 
a gyed lejárta után. Emellett 
bevezetik a diplomásgyedet, 
a három- vagy többgyerme-
kes kismamákat foglalkoztató 
munkaadók pedig immár há-
rom évre szóló adókedvez-
ményt kapnak. A családok 
érdekeit szolgálja az is, hogy 
a nôk 40 év munkaviszony 
után nyugdíjba mehetnek.

Erdôs Norbert kormány-
megbízott azt hangsúlyozta, 
hogy a kormány a munkál-
tatókat is érdekeltté teszi a 
többgyermekes szülôk foglal-
koztatásában, s újra nagyobb 
hangsúlyt kap a részmunka-
idôben történô alkalmazás. 

Gajdács E. 

A rendezvényen az állami 
tulajdonban lévô ingatlanok 
és ingóságok ingyenes tu-
lajdonba adásának eljárás-
rendjérôl, az önkormányza-
tokat érintô aktualitásokról, a 
vagyongazdálkodás jó gya-
korlatairól, valamint az álla-
mi vagyonnal kapcsolatos 
önkormányzati vagyonkeze-
lés lehetôségeirôl, kockáza-
tairól és modelljeirôl kaptak 
tájékoztatást a meghívottak.

A megnyitón Vantara Gyu-
la, Békéscsaba polgármeste-
re köszöntötte a vendégeket. 
Mint mondta, ezen az ese-
ményen a résztvevôk elsô 
kézbôl kapnak információt 

az MNV tevékenységérôl, 
a kormányhivatallal, önkor-
mányzatokkal való együtt- 
mûködésrôl. 

– Az önkormányzatok fôként 
az ingatlanok hasznosítása, 
karbantartása terén, a közös-
ségi közlekedés mûködtetése 
során, mûemlék épületek 
hasznosításakor találkoznak, 
mûködnek együtt a vagyon-
kezelôvel – hallhattuk a pol-
gármestertôl.

A szakmai eseményen 
megjelent Márton Péter, az 
MNV Zrt. vezérigazgatója és 
Erdôs Norbert kormánymeg-
bízott is.

Gajdács

Szente Béla, az intézmény 
igazgatója megköszönte az 
önkéntesek munkáját, akik 
napi kapcsolatban állnak a 
népmûvelôkkel, a jegysze-
désben, ültetésben, ruhatár-
ban segítenek, és a tanács-
adásban is közremûködnek. 

– Ma már nehezen tudnánk 
elképzelni az életet önök nél-
kül, megnyugtató, hogy az 
elmúlt két év bebizonyította, 
stabilan számíthatunk erre a 
csapatra. Kívánom, hogy ez 
az együttmûködés tartson 
nagyon sokáig – hallhattuk az 
intézmény vezetôjétôl, aki el- 
mondta, egy adventi hangver- 
senyre is meghívják az önkén-
teseket, hogy így köszönjék 
meg egész éves munkájukat.

Mint megtudtuk, a remélt-
nél is eredményesebben tel-
jesítette az évbôl eddig eltelt 
idôszakot a Csabagyöngye.  

A januári átadás óta eltelt idô-
szak megkérdôjelezhetetlen 
választ adott a kétkedôknek. 
Az intézmény látogatószáma 
ezekben a napokban a 130 
ezret közelíti, a nagy rendez-
vények száma meghaladta a 
250-et. Ez nem lett volna elér-
hetô önkéntes segítôk nélkül. 

A civilek nevében Laki Ka-
talin szólt a Csabagyöngye 
munkatársaihoz, megköszön-
te az eddigi lehetôségeket, s 
arra biztatta a házban dolgo-
zókat, hogy még több terü-
leten vegyék igénybe mun-
kájukat. A jelenlévôk végül 
virággal köszöntötték Zsótér 
Máriát, a Csabagyöngye ön-
kéntes kapcsolattartóját, aki 
elárulta: december végéig 
ezer munkaórában tevékeny-
kedtek a házban a munkát fi-
zetség nélkül végzô segítôk.

G. E.

– A bolt fontos azoknak, 
akik úgy gondolják, hogy fel-
ajánlják mások számára azo-
kat a ruhákat, bútorokat, játé-
kokat, dolgokat, amelyek jó 
állapotban vannak, de a ház-
tartásukban már nem szüksé-
gesek. Fontos azoknak is, akik 
késôbb örömmel használ-
hatják ezeket – jegyezte meg 
Herczeg Tamás tanácsnok a 
megnyitón.

Herczegné Számel Anna-
mária, az egyesület elnöke kö-
szönetet mondott a képviselô-
testületnek és mindazoknak, 
akik bármilyen módon segí-
tették az elképzelés megva-
lósítását. Hozzátette: hosszú 
távú terveik között szerepel, 
hogy a bolt – ahol megválto-
zott munkaképességûeket 
szeretnének foglalkoztatni 
– egyben közösségi tér is le-
gyen.

Tóth Istvánnétól, az egyesü-
let titkárától megtudtuk, hogy 
múlt évben Manchesterben járt 
a fiánál, ott látott elôször ado-
mányboltokat. Megérdeklôdte, 
hogyan mûködnek, és hazaér-
ve az egyesületben felvetette 
ennek lehetôségét. A vezetô-
ség és a tagság az ötlet mögé 
állt, munkájuk, lelkesedésük 
mellé támogatókat is szerez-
tek, így született meg a bolt.

Dr. Fábián Ágnes megje-
gyezte, hogy minden képvise-
lô boldogan mondott igent az 
adományboltra, és szavazta 
meg az ehhez szükséges dön-
téseket. A tanácsnok biztatja 
Békéscsaba polgárait, hogy 
ha lehetôségük van, adakozza-
nak a bolt számára, ha pedig 
szükséget szenvednek, bátran 
keressék fel az egyesületet és 
az adományboltot. 

Mikóczy Erika 

gyed-extra
Megbecsülés az édesanyáknak

adni jó!
Kinyitott az adománybolt

a vagyongazdálkodásról
Az MNV és az önkormányzatok 

segítenek a civilek
Önkéntesek köszöntése a CsaKK-ban

Mikulás napjának délelôttjén, a Kazinczy utca 6/1. szám alatt 
hivatalosan átadták, december tizedike óta pedig a vásárló-
kat is fogadja az Egyensúly AE Egyesület adományboltja.  

A gyed-extra bevezetésérôl, illetve más családtámogatá-
si intézkedésekrôl tartott tájékoztatót a napokban „Meg-
becsülés a nôknek és az édesanyáknak” címmel Vantara 
Gyula, a Fidesz megyei választmányi elnöke és Erdôs 
Norbert kormánymegbízott. 

Az elsô, országos középiskolai, pénzügyi-gazdasági ver-
seny, a PénzSztár eddigi fordulóin értek el komoly sikert 
a Széchenyi István Két Tanítási Nyelvû Közgazdasági 
Szakközépiskola és Kollégium diákjai. A csabai fiúk be-
kerültek az országos döntôbe.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelô (MNV) Zrt. Országos Va-
gyongazdálkodási Roadshow-t indított, amelynek kereté-
ben december tizenegyedikén a békéscsabai városházán 
találkoztak a szakemberek.

Egy húszfôs, civilekbôl álló kis csapat segíti jelenleg is a 
Csabagyöngyében dolgozók munkáját. A lelkes önkénte-
seket december tizenegyedikén köszöntötték a kulturális 
központ munkatársai.

Vantara Gyula: A gyermekek a legfontosabbak

Továbbra is várják az adományokat, hogy adhassanak

Szente Béla és Herczeg Tamás vette át a CsaKK-sakkasztalt

A szakmai esemény megnyitója

A Csabagyöngye továbbra is számít az önkéntesekre

sakkasztalok ajándékba

Közgések diadalmenete
Pénzügyi versenyen remekelnek



A gyakran „kis Müpa”-ként 
emlegetett intézmény erre az 
estére valóban Müpává válto-
zott. Az elsôrangú elôadást 
elsôrangú körülmények kö-
zött élvezhette a közönség. A 
zenekar Brahms szimfonikus 
mûveit bemutató sorozatá-
nak elsô részét Békéscsa-
bán hallhatták a jelenlevôk. 
Mûsoron az Akadémiai ün-
nepi nyitány, az a-moll ket-
tôs verseny és az I. szimfónia 
szerepelt. Legkiválóbb zene-
karunkat hallgatva, felmerül a 
kérdés: mit is tudnak jobban, 
mivel, miért emelkednek ki a 
többiek közül? Talán azért, 
mert nem sok zenélô em-
berként, hanem egyetlen 
élô zenegépként mozdulnak 
karmesterük varázsütéseire. 
Kocsis Zoltán vezényletével 
mûvészi születésnek lehet-
tünk tanúi, Brahms zenei 
gondolatai váltak valósággá. 
A versenymû szólistái, Baráti 
Kristóf (hegedû) és Perényi 
Miklós (gordonka) személyé-
ben a múlt és a jelen magyar 

vonós hagyományai kapcso-
lódtak egybe. 

Kocsis Zoltán elsôsorban 
zongoramûvészként vált is-
mertté, de emellett komponál 
és karmesterként is tevékeny-
kedik. A Nemzeti Filharmoni-
kus Zenekart 1997 óta vezeti. 
Személye nemcsak zenei 
megnyilvánulásaiban, ha-
nem közéleti szerepléseiben 
is hiteles. Szóban és tettben 
is a magyar zeneélet feleme-
léséért dolgozik.

Egy korábbi interjúban Ko-
csis Zoltán megjegyezte a 
mai közönség zeneértésével 
kapcsolatban, hogy eddigi 
koncertjein, bárhogy is ját-
szott, a hallgatóság mindig 
megtapsolta. Nos, a néhány 
elcsúszott hang „levadászá-
sát” ezúttal is meghagyjuk 
a pesti vájt fülû szakembe-
reknek!  Mi csak arra fogunk 
emlékezni, ahogy hátradôl-
tünk a kényelmes széken és 
a világ 120 percre megszûnt 
létezni.

Kisné Farkas Gabriella

A Magyar Bûnüldözôk Szak-
mai Egyesülete december 
10-én, Budapesten, a Fô-
polgármesteri Hivatalban ren-
dezte meg a Dr. Dobos János 
Emléknapot. Ebbôl az alka-
lomból dr. Hajdú Antal ezre-
des, rendôrségi fôtanácsos, 
a Békéscsabai Rendôrkapi-
tányság vezetôje a rendôri 
pályafutása során nyújtott ki-
emelkedô szakmai tevékeny-
ségéért az egyesület legma-
gasabb szintû elismerését, Dr. 
Dobos János-díjat vehetett át. 

Dr. Hajdú Antal ezredes 
1978. július 1-jétôl teljesít szol-
gálatot a Békés Megyei Rend-
ôr-fôkapitányságon. Bûnüldö-
zôi pályafutása a vizsgála-
ti szakterületen kezdôdött. 
1982-tôl 1990-ig a megyei 
fôkapitányság vizsgálati osz-
tálya, majd 1993-ig a Békés-
csabai Rendôrkapitányság 
vezetôje volt. 1993-ban a me-
gyei fôkapitány bûnügyi he-
lyettesévé nevezték ki, és kö-
zel 15 éven keresztül, egészen 
2007. végéig látta el a megye 
bûnügyi szakterületének irá-
nyítását. 2007. december 16-

ától ismét a megyeszékhelyi 
rendôrkapitányság vezetôi 
beosztását tölti be. 

Dr. Hajdú Antalt pályafutá-
sa során kiemelkedô szakmai 
munkája, a bûnüldözés terén 
végzett, a fiatal bûnügyi ál-
lomány képzését szem elôtt 
tartó vezetôi tevékenysége, 
valamint a legtöbb esetben 
jelentôs társadalmi érdeklô-
dés mellett folyó nyomozás-
irányításai miatt számtalan 
dicséretben és elismerésben 
részesítették. 2007-ben a 
szakterületet irányító igazság-
ügyi és rendészeti miniszter 
„Szent György Érdemjelet” 
adományozott részére.

Fuss velünk a nagy 
decemberi kihíváson

december 31-én!

I.–III. helyezettek értékes díja-
zással:
10.00 órakor: 2500 m: csa-
ládok és 60 év feletti futók, 
amatôrök
10.05 órakor: 4621 m: igazolt 
futók, bátor amatôrök; 3421 
m: amatôr futók
Ajándéksorsolás, melyen min-
den futó a beérkezési szá-
mával vesz részt.

Fôdíj: a Veloshop Békés 
sportüzlet ajándéka: Saucony 
sportcipô

Nevezhetsz elôzetesen a klub 
e-mail címén és a Csaba Cen-
ter infópultjánál 

Infó:
Buda-Cash

Békéscsabai Atlétikai Club
Web: www.bcsac.hu

www.facebook.com\bcsac  
E-mail:

bcsatletika@gmail.com

A konzultációra meghívást 
kaptak az önkormányzat, a 
járási hivatal, a kisebbségi ön-
kormányzatok, illetve a külön-
bözô hatóságok, intézmények, 
iskolák vezetôi, egyházak, la-
kóközösségek, valamint a Bé-
késcsabán mûködô polgárôr 
szervezetek képviselôi.

Bevezetôjében dr. Hajdú 
Antal csabai rendôrkapitány 
hangsúlyozta, fontosnak tart-
ja ezeket az egyeztetéseket. 
A rendôrség ugyanis ilyen al-
kalmakon közvetlenül kap in-
formációt a városban élôket 
foglalkoztató közbiztonsági 
kérdésekrôl, jelenségekrôl.

A kapitányságvezetô az ál-
talános tájékoztatót követôen 
részletesen beszélt az idôsek 
sérelmére elkövetett jogsérté-
sek, valamint a kábítószerek-
kel kapcsolatos bûncselek-
mények megelôzése, fel-
derítése érdekében végzett 
munkáról. A résztvevôk közül 
többen elismeréssel szóltak 
a rendôrség tevékenységé-
rôl, illetve napi problémákat 
is megemlítettek. A fórumon 

jelen lévôktôl dr. Hajdú An-
tal további együttmûködést 
kért annak érdekében, hogy 
a rendôri eszközökkel kezel-
hetô, a Békéscsabán élôk 
biztonságérzetét befolyásoló 
jelenségekrôl, eseményekrôl, 
illetve a rendôrök tevékeny-
ségével kapcsolatos észrevé-
telekrôl a kapitányság rövid 
idôn belül jelzést kapjon. Így 
azonnal ki tudják vizsgálni a 
történtek hátterét.
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Fórum a közbiztonságról
Fontos a lakosság véleménye

A megyeszékhely közbiztonsági és bûnügyi helyzete volt 
a fô témája annak az egyeztetésnek, melyet a Békéscsabai 
Rendôrkapitányság vezetôje hívott össze december elején.

Dr. Dobos János Emlékérmet vehetett át a napokban dr. 
Hajdú Antal ezredes, rendôrségi fôtanácsos, a Békéscsa-
bai Rendôrkapitányság vezetôje.

Áldott Karácsonyt és sorsfordító
új esztendôt kívánunk Békéscsaba minden polgárának

a Jobbik Magyarországért Mozgalom nevében!

Szabóné Kocziha Tünde, Gajdos László, Strifler Attila 
elnökségi tagok

Kitüntették a békéscsabai 
redôrkapitányt

Dr. Polyák Zsolt megyei kapitány fogadta a megye ország-
gyûlési képviselôit nemrégiben azon a hagyományos meg-
beszélésen, amelyen a fôkapitányság elsô félévi tevékeny-
ségét ismertette. A képviselôk a különbözô lakossági ész-
revételeket és a felmerülô problémákat tolmácsolták.

szolgálnak és védenek
Képviselôk a fôkapitánynál

a hulladékszállítás rendje

Hanó Miklós a fiatalok drog-
problémáira hívta fel a fi-
gyelmet. Kiemelte az iskolák 
környékén a „Zebra Zsaru”, 
valamint a Szuperbringa prog-
ramok jelentôségét, amelyek-
nek fontos szerepük van a 
közlekedési balesetek meg-
elôzésében, és abban, hogy a 
gyermekek biztonságosan el-
jussanak az oktatási-nevelési 
intézményekbe. A kerékpá-
rosok közlekedése kapcsán 
megemlítette a KRESZ hiá-
nyos ismeretét, ezért üdvözí-

tônek tartja azt a kormányzati 
szándékot, amely már az ál-
talános iskolás korú gyerme-
kek körében bevezetné ezen 
ismeretek oktatását követô-
en a vizsgát. Kérte továbbá 
azon szórakozóhelyek kiemelt 
rendôri ellenôrzését, amelyek 
kedveltek a fiatalok körében, 
ahol felbukkanhatnak a dizáj-
nerdrogok. Az alpolgármester 
rámutatott, hogy a lakosság 
körében a rendôrség, a rend-
ôri munka megítélése pozitív.

Vándor A.

Déli apró
26. szilveszteri futógála

2013. december 31-én
RAJT-CÉL: VÁROSI SPORTCSARNOK

Kocsis a „köbön”
Brahms-est a Csabagyöngyében

Az idei fi lharmóniai évad legrangosabb koncertjére került 
sor december tizedikén: Kocsis Zoltán és a Nemzeti Filhar-
monikus Zenekar fellépése megtöltötte a Csabagyöngye 
Kulturális Központ hangversenytermét. 

Tehetséges zongoristanövendékek Kocsis Zoltánnal

Dr. Hajdú Antal

Tájékoztatjuk a Tisztelt La-
kosságot a hulladékszállítási 
közszolgáltató (TAPPE Kft.) 
által meghatározott ünnepi 
hulladékszállítás rendjérôl:

2013. december 23.: mun-• 
karend szerint
2013. december 24.: mun-• 
karend szerint
2013. december 26.: csak • 
a belvárosi területeken tör-

ténik hulladékszállítás
2013. december 27.: mun-• 
karend szerint
2013. december 28.: a ki-• 
maradt 26-ai (csütörtöki) 
területekrôl történik hulla-
dék szállítás
2013. december 31.: mun-• 
karend szerint
2014. január 2.: munka-• 
rend szerint.



– Amikor gyermek voltam, 
izgatottan vártam a kará-
csonyt, vártam, mekkora lesz 
a karácsonyfa. Ha plafonig ért, 
az azt jelentette, hogy jó vol-
tam abban az esztendôben. 
Mindannyiunk karácsonyfája 
elôtt állva, ôszülô fejjel megint 
csak felvetôdik a kérdés: va-
jon jók voltunk az elmúlt évek-
ben? Csak remélni tudom, 

hogy a válasz: igen. Advent 
idôszakában kicsit lelassul a 
mindennapok rohanó tem-
pója, kicsit befelé fordulunk. 
Készülôdünk és csendesen 
várjuk, hogy felénk hajoljon 
az Isten. Gyönyörû, karácso-
nyi díszbe öltözött fôterünket 
köszönjük mindazoknak, akik 
szívüket-lelküket beleadták 
abba, hogy városunkban le-

gyen egy olyan meseszerû 
hely, ami advent idején is 
megtelik gyermekeink han-
gos kacagásával és finom illa-
tokkal – mondta Kiss Tibor. 

A városháza elôtt a Belváro-
si Általános Iskola és Gimnázi-
um ünnepi mûsora, a kicsinyek 
kórusa Siposné Matuska Klára 
vezényletével mosolyt vará-
zsolt minden jelenlevô arcára. 
A betlehemi fényt az iskola ta-
nulója, Vida Alexandra hozta, 
aki a betlehemi lánggal Kiss 
Tiborral együtt gyújtotta meg 
az adventi koszorú gyertyáit. A 
jelenlevôk gyertyákat kaptak, 
amelyeket a koszorúról meg-
gyújthattak, így hazavihették 
otthonaikba a betlehemi fényt.

Mikóczy Erika

A mozgalmas Mikulás-napon 
a hangversenyteremben Évi 
tündér, a Kiskalász zenekar, 
a Nyulam-Bulam zenekar a 
Csabai Színistúdió Krampusz 
kórusa és a Lencsési óvodá-
sok adtak mûsort, miközben 
a nagyteremben javában zaj-
lott a Csigabiga Bababörze, 
ahol elsôsorban gyermek-
holmikat lehetett vásárolni. 
A Csabagyöngyében ott volt 
Péter Erika, aki a könyveit kí-
nálta, és persze ott volt a Mi-
kulás, aki meglepetéssel várta 
mûhelyében a gyerekeket.  

A kéthetes rendezvényen 
sokan látogattak el a zenés 
mozgásos foglalkozásokra, 
és népszerû volt a Csaba-
gyöngye Agóra termében 

négy napra felállított beltéri 
játszótér is. A Botta Tibor ve-
zetésével mûködô Modern 
Táncmûvészeti Alapítvány 
a fesztivál idején rendezte 
meg hagyományos Mikulás 
táncgáláját, amelynek ezút-
tal a Csabagyöngye hang-
versenyterme adott otthont. 
A gálát Zelenyánszki Péter, 
a közmûvelôdési, ifjúsági, 
oktatási és sportbizottság 
elnöke nyitotta meg, aki el-
mondta, a fô cél, hogy az ün-
nepek közeledtével ezzel az 
össztáncmûvészeti bemutató-
val szerezzenek örömet a gyer-
mek- és utánpótlás korú tán-
cosoknak és a táncot kedvelô 
közönségnek. Ezért mindent 
meg is tettek a fellépôk: az 

Acid Jazz Company Tánc-
együttes, az Acid Jazz Mûvé-
szetoktatási Intézmény több 
tánccsoportja, a Tabán 
Táncegyüttes, a Harruckern 
Táncegyüttes, a gyulai sze-
niorok, a Nyíri Lajos TSE és a 
Gulyás Miklós TSE táncosai, 
az Aerofitt versenyzôi, a Fitt 
Dance SE táncosai, a Lencsé-
si iskola balettcsoportja és 
Dukát Erika hastáncosnô.

Mint azt a Mikulás-fesztivál 
fô szervezôjétôl, Varga An-

nától megtudtuk, a Mikulás-
mûhelyben adományokat 
gyûjtöttek, az ajándékokat a 
családsegítôn keresztül jut-
tatják el a családoknak. Az 
adománygyûjtéshez a Mi-
kulás-napon a bababörze is 
csatlakozott, ôk cipôsdoboz-
akciót hirdettek, ezek a meg-
lepetések a védônôi szolgála-
ton keresztül érnek célt – hogy 
minden gyereknek jusson 
ajándék a karácsonyfa alá. 

Mikóczy Erika

Sok programjuk kimondot-
tan a gyermekeknek szól. 
Advent idején bábelôadások, 
gyermekmûsorok várják a 
kicsiket, és a Zenebarát Fe-
lebarátok rajz- és meseíró-
versenyt is hirdetett a gyere-
keknek. Mint azt Földi László 
alapítótól és kórusvezetôtôl 
– az advent második vasár-
napján tartott eredményhir-
detés elôtt – megtudtuk, a 
rajzversenyre ötvenhét, a 
meseíró versenyre huszon-
három alkotás érkezett. A dí-
jazottak a következôk lettek: 
rajzverseny: 1. Nagy Anna, 2. 
Lovász Kitti, 3. Lukács Balázs, 
4. Nagy Anna, 5. Szurovecz 
Tímea, 6. Szentandrászki 
Gréta, 7. Petró Lili. Meseíró 

verseny: alsó tagozat: 1. Kin-
cses Márk, 2. Szász Dominika, 
3. Sipos Luca; felsôsök: 1. 
Nyilas Eszter, 2. Török Rebe-
ka, 3. Kurucz Kincsô.

A zene szintén szerves ré-
sze a jaminai adventi progra-
moknak, december eleje óta 
volt már a Jézus Szíve-temp-
lomban gregoriánkoncert, fel-
lépett a Bartók Béla Vegyes-
kar és az Alföld Vonósnégyes. 
December huszonkettedikén 
a Trefort Fiúkórus és betlehe-
mezés tetôzi be a adventet, 
majd huszonnegyedikén éj-
szaka a Zenebarát Felebarát-
ok karácsonyi hangversenye 
és éjféli szentmise teszi teljes-
sé az ünnepet.

Mikóczy Erika

A tízéves Zenebarát Felebarát Közhasznú Alapítvány  és kó-
rus hetedik éve gondoskodik arról, hogy méltóképpen ké-
szülhessünk Jézus születésének ünnepére. Szervezésük-
ben advent mind a négy vasárnapján és szenteste is szól 
az ének, gyertyák gyúlnak, programok követik egymást a 
jaminai Jézus Szíve katolikus templomban felekezettôl füg-
getlenül mindazoknak, akik bensôséges ünnepre vágynak. 

A Csabagyöngye Kulturális Központ szervezésében de-
cember másodikától tizenkettedikéig tartott a Mikulás-
fesztivál, amelynek leglátogatottabb rendezvényei a zenés 
gyermekprogramok, a Mikulás táncgála és a Mikulás-napi 
forgatag voltak. A fesztivál keretében még adományokat is 
gyûjtöttek a rászorulóknak.  
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Mikulás-fesztivál tánccal, zenével
A Csabagyöngyében adományokat is gyûjtöttek

advent Jaminában
Ünnep a Zenebarát Felebarátokkal

Jócskán benne járunk az ad-
venti idôszakban, már a har-
madik gyertyát is meggyúj-
tottuk a koszorún. Közben 
lélekben és testben is igyek-
szünk ráhangolódni a leg-
szebb, legmeghittebb családi 
ünnepre, az Úr eljövetelére, 
megszületésére.

Régen, amikor még élt a 
nagymamám, lázas készülô-
dés folyt a ház minden pont-
ján, de legfôképp a konyhában. 
Nagyanyám saját kezûleg ké-
szítette a habcsókot és fôzte 
a szaloncukrot is, akkoriban 
még nem lehetett ennyiféle 
szaloncukrot venni az üzle-
tekben. A boltokban kapható 
csillogó-villogó díszek helyett 
az került a fára, ami otthon 
és a ház körül fellelhetô volt, 
illetve, amit mi készítettük. 
Gyönyörû piros almák, hab-
csókok, grillázscukrok, az 
elektromos füzérek helyett 
pedig igazi, színes gyertyák 
öltöztették pompába a fenyô-
fát. Természetesen a gyertyá-
kat is nagyanyám öntötte. A 
diókat aranyra festettük, ezek 
is felkerültek a fára. Közben 
én már mindig azt kutattam, 
vajon mit kapok karácsony-
ra? Lestem, ahogy a szüleim 
hazatértek a munkából, meg-
pakolva csomagokkal. Akkor 
azt hittem, minél nagyobb a 
csomag, annál értékesebb, 
hiszen, annál több ajándék 
fér bele. 

Amikor nem sikerült a fizi-
kadolgozatom, nem mertem 
megmutatni a szüleimnek, 
féltem, hogy akkor fuccs a ka-
rácsonynak! Csak Tántinak, 
nagyanyámnak mertem meg-
mondani. S ekkor az én igen 
bölcs, mindent tudó nagyma-
mám megszólalt: – Nem baj, 
kislányom, majd kijavítod! 
Adok én neked egy gyönyörû 
aranydiót, csak dörzsöld meg, 
ez majd mindig kisegít a baj-
ból!

A fizikadogát nem tud-
tam ugyan kijavítani, de az 
aranydió még mindig ott la-
pul a fiókomban. Már nem is 
arany, lekopott róla a festék, 
de akárhányszor elôveszem, 
megdörzsölöm, elszállnak a 
problémák és megjelenik elôt-
tem Tántikám törékeny alakja, 
mosolya, egyszerû, segítô-
kész lénye.

Vándor Andrea

Aranydió

Jegyzet

Ha nem is családi körben, de sokan vagyunk együtt a vá-
ros karácsonyfájánál. A feldíszített fenyô, a tér varázsa, 
a gyerekek mûsora – ha csak egy órára is – közösséget 
kovácsol belôlünk. A közösség pedig erôt, pozitív ener-
giát adhat kicsinek, nagynak, szegénynek, gazdagnak, 
egyedülállónak, családosnak: mindenkinek – mondta 
Kiss Tibor alpolgármester december tizenegyedikén a vá-
rosháza elôtt, a családsegítô és gyermekjóléti szolgálat 
Mindannyiunk karácsonya ünnepségén. 

A Mikulással fotózkodni is lehetett

Kiss Tibor: Adventkor készülôdünk, csendesen várjuk, hogy felénk hajoljon Isten

A tizedik Mikulás táncgála is a Csabagyöngyében voltVarázsének a legkisebbeknek Hevesi Imrével

Misék, 
istentiszteletek

A belvárosi római katolikus 
templom ünnepi miserendje: 
December 24-én 14 óra: gyer-
mekek karácsonya; 24 óra: éjfé-
li mise. 25-én 7 óra: Pásztorok 
miséje; 10 óra: ünnepi szent-
mise; 17 óra: szentmise. 26-án 
7, 10 és 17 óra: szentmise. De-
cember 31-én 17 óra: év végi 
hálaadó szentmise. Január 1., 7 
óra: szentmise; 11 óra: püspöki 
szentmise; 17 óra: szentmise. 
Vasárnapokon 7, 10 és 17 óra-
kor szentmise. A jaminai Jézus 
Szíve-templomban vasár- és 
ünnepnapokon 9 és 17 órakor 
kezdôdnek a szentmisék. 
Református istentiszteletek: 
December 22-én 10 óra: csa-
ládi istentisztelet a gyerekek 
mûsorával; 19., 20., 23-án 17 
óra: bûnbánati istentisztele-
tek; 24-én 15 óra: istentisztelet 
legátus szolgálatával, szere-
tetvendégség. 25-én 8 és 10 
óra: Úrvacsorás istentisztelet 
énekkarral. 26-án 10 óra: Úr-
vacsorás istentisztelet legátus 
szolgálatával.
Evangélikus istentiszteletek: 
December 24., 14.30 órakor 
szlovák, 17 órakor magyar is-
tentisztelet, 25., 8.45 órakor 
szlovák, 10 órakor magyar is-
tentisztelet (nagytemplom). 26., 
8.45 órakor szlovák, 10 órakor 
magyar istentisztelet. Decem-
ber 29., 8.45 órakor szlovák, 
10 órakor magyar istentiszte-
let. December 31. 14.30 órakor 
szlovák, 17 órakor magyar is-
tentisztelet. Január 1., 8.45 óra-
kor szlovák, 10 órakor magyar 
istentisztelet. 

Mindannyiunk karácsonya
 A közösség erôt ad mindenkinek

Mindannyiunk karácsonya
 A közösség erôt ad mindenkinek

Mindannyiunk karácsonya
 A közösség erôt ad mindenkinek

Mindannyiunk karácsonya



Január 6-án, hétfôn 18 órakor 
dr. Merô Béla rendezô, színház- 
esztéta tart elôadást  A legyôz-
hetetlen mûvészet címmel – a 
Mindentudás Színházi Egyete-
me programsorozat keretében 
– az Ibsen Stúdiószínházban. 

– Az elmúlt kétszáz évben 
megszaporodtak azok az el-
méletek, amelyek megjósolják 
a mûvészetek halálát. Találko-
zunk olyan nézetekkel is, ame-
lyek azt állítják: a mûvészetek 
elveszítik sajátos funkciójukat, 
s lassan átcsúsznak a tudomá-
nyos megismerés világába. 

Mintha ezeket az állítá-
sokat napjaink értékvesztô, 
ízlésromboló és ennek kö-
vetkeztében egyre inkább 
ízlésnélküli világa is igazolná. 
Vajon a XXI. században be-
köszönt a mûvészet nélküli 
világ? Elôadásomban ezeket 

a tételeket igyekszem cáfolni 
(nem mint filozófus, hanem 
mint mindennapi ember, mint 
színházi rendezô) a „nyugati 
kultúrára” koncentrálván, tör-
ténelmi és napi tendenciákat 
elemezvén, bízván a „legyôz-
hetetlen mûvészet”, s ezen be-
lül elsôsorban a színház erejé-
ben – mondja Merô Béla.

Irodalmi kávéházat rende- 
zett a Békéscsabai Ke-
resztyén Ifjúsági Egyesület 
december hetedikén az 
Evangélikus Lelkészi Hivatal 
nagytermében, ahol kiállítás 
nyílt Puskás Andrásné folt-
varró alkotásaiból. A várako-
zásról szóltak Nagy Zoltán 
igei gondolatai, és az elmé-

lyülést segítette a Szélrózsa 
Band is. Mezôné Kovács Má-
ria tolmácsolásában hang-
zottak el adventi versek: 
hallhattuk, hogy Jézus min-
dig mindenütt ott van, a zaj-
ban és a mindennapokban 
is, mindenütt mindig vár, 
de százszorosan vár ránk a 
csendben…

– Tizenhárom éve festek 
olajképeket, elôtte rajzolgat-
tam és akvarell-festményeket 
készítettem. Próbálom meg-
ragadni a pillanatot, vissza-
adni a körülöttünk levô világot 

– mondta Bácsfalvi Zoltán, 
hozzátéve, hogy hálás mes-
terének, Várkonyi Jánosnak. 
Wertheim Alberttôl megtud-
tuk, hogy Bácsfalvi Zoltán 
tehetséges taekwon-dós volt, 
azonban megsérült. 

– Ezzel a sportkarrierje de-
rékba tört, de a tehetsége utat 
tört magának: a sport helyébe 
a festészet lépett. Tudni akará-
sa vitte a festômûvész szintig 
– tette hozzá az ezredes. 

M. E.

Vörösesbarna ôszi fa, piros 
háztetô, naplementét idézô 
csabai utcakép, meleg szí-
nekben pompázó tanyavilág, 
tûzpiros pipacs és egy láng-
nyelvekkel hadakozó tûzoltó 
is felbukkan Bácsfalvi Zol-
tán tûzoltó fôtörzsôrmester, 
festômûvész kiállításán, 
amelyet Wertheim Albert 
nyugállományú ezredes 
nyitott meg a közelmúltban 
a Fiume halljában, és amely 
december 24-éig várja a lá-
togatókat.  
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Wertheim Albert nyitotta meg Bácsfalvi Zoltán tárlatát

Merô Béla

tûzoltó és festô
Bácsfalvi Zoltán tárlata

a várakozás állapota

A Békés Megyei Népmû- 
vészeti Egyesület, több part-
nerszervezetével együttmû- 
ködve, huszonhárom éve 
tekinti szívügyének a népi 
kézmûveshagyományok to-
vábbéltetését, a hagyomány-
ôrzést, a kézmûvesmester- 
ségek fennmaradásának 
biztosítását. A beérkezett al-
kotások szép száma is azt mu-
tatja, hogy a gyermekeknek 
van igényük a kézmûves alko-
tómunkára. Az óvodáknak és 
iskoláknak is fontos szerep jut 
az alkotás iránti elkötelezôdés 
kialakításában. Ezt felismer-
ve, az alapítvány egy pályázat 
keretén belül 12 megyei intéz-
ményben segítette hozzá a 
fôként hátrányos helyzetû óvo-
dásokat és iskolásokat a népi 
kézmûvesség, a népmûvészet 

megismeréséhez, megszeret-
tetéséhez. 

A pályázatra 107 pályázó-
tól összesen 964 pályamunka 
érkezett, a zsûri kiállításra 669 
pályamunkát javasolt. A csa-
baiak közül a következôk kap-
tak elismeréseket: Lakatos 
Luca, Kása Róbert, Schwalm 
Gábor, Csepelényi Adrienn,  
a Lencsési Óvoda „Morzso-
ló” szakköre, a Mackó-Kuckó 
Óvoda „Varázskezek” szak-
köre, a Savio Szent Domon-
kos Katolikus Általános Iskola 
és Óvoda textilmûves szak-
köre, a Szlovák Gimnázium, 
Általános Iskola és Kollégium 
textilmûves szakköre, vala-
mint a Kézmûves Szakiskola 
és Alapfokú Mûvészeti Iskola 
„Takácsok” és „Bôrbarátok” 
köre.

Maczkó István elmondta, 
hogy a Vasutas Fúvószene-
kar 1948. július 25-én jött lét-
re, a MÁV Zene- és Dalegylet 
újjászervezésével. 1952-tôl a 
Vasutas klubban, népszerûbb 
nevén a Kolibriban tartották 
összejöveteleiket, amelyek 
igen látogatottak voltak a vá-
ros akkori fiatalságának köré-
ben. 1969-ben megszüntet-
ték a helyôrségi és a postás 
zenekarokat, majd a Vasutast 
1970-ben a városi tanács kez-
deményezésére átszervezték: 
ezután már nem volt feltétel, 
hogy csak vasutas lehet tag-
ja a zenekarnak. A Vasutas 
Mûvelôdési Ház 1976 óta ad 
otthont a zenekari próbák-

nak, az 1988-ban megalakult 
mazsorettcsoporttal kiegé-
szülve, a zenekar fellépése-
inek száma folyamatosan nô. 
2004-ben a Vasutas Fúvósze-
nekar és a Körös-parti Junior 
Fúvószenekar egyesült, és 
Körös-parti Vasutas Fúvós-
zenekarként mûködik a Vas-
utas Mûvelôdési Ház fenn-
tartásában, az önkormányzat 
és a Bartók Béla zeneiskola 
támogatásával. Az együttes 
élén 2004 óta Szûcs Csaba 
harsonamûvész, zenetanár, 
Békés megyei Príma-díjas 
karmester áll. A közös mun-
kát számtalan díj, elismerés 
övezi.

Vándor Andrea

A központ igazgatója, Szen-
te Béla tájékoztatta a részt-
vevôket arról, hogy a galéria, 
folyosó jellegébôl követke-
zôen, a leglátogatottabb 
kiállítási tere lett intézmé-
nyüknek, és felajánlotta se-
gítségét a galéria további 
sikeres mûködéséhez.

A megnyitót követôen zaj-
lott le a társaság közgyûlése, 
amelynek fontos eseménye 
volt a következô évi tervek 
és programok – egyebek 

mellett a X. Békéscsabai 
Nemzetközi Mûvésztelep – 
megbeszélése, és az új ta-
gok felvétele. Három fiatal 
pályakezdô képzômûvésszel 
bôvült a társaság létszáma. 
Az új tagok: Ceh Tibor, a 
Szent-Györgyi Albert Gim-
názium, Szakközépiskola 
mûvésztanára, festômûvész, 
Görgényi Éva festômûvész 
és Horváth Ádám, a Jankay 
Két Tanítási Nyelvû Iskola 
rajztanára, díszlettervezô. 

Fiatal kézmûvesek
Kiállítás a Tégla teremben

a Békéstáji Mûvészeti 
társaság évadzárója

Hatvanöt évesek 
a vasutas fúvósok

Nemrégiben nyílt meg a Békéstáji Mûvészeti Társaság kiál-
lítása a Csabagyöngye Kulturális Központ Békéstáji Galé-
riájában. A megnyitón Lonovics László, a társaság elnöke 
röviden összefoglalta a Békéstáji Galéria elmúlt évi prog-
ramjait, és kiemelte, hogy a kiállítóhely jelentôs fórumává 
vált a helyi és megyei képzômûvészek számára. 

Tizedik alkalommal rendezték meg a gyermek és ifjúsági 
népi kézmûvespályázat alkotatásait felvonultató tárlatot, 
amelynek idén is a Munkácsy Mihály Múzeum ad otthont. 
A díjátadás és a megnyitó – ahol a várost Kiss Tibor al-
polgármester képviselte – advent második vasárnapjá-
nak délelôttjén volt a múzeum Tégla termében.

A Körös-parti Vasutas Koncert Fúvószenekar az idén ün-
nepli fennállásának 65. évfordulóját. Ebbôl az alkalomból 
adott nagy sikerû jubileumi hangversenyt a közelmúltban 
a Csabagyöngyében, ahol a meghívott vendégzenekar a 
Neumayer Károly vezette Pécsi Vasutas Koncert Fúvósze-
nekar volt. A Vasutas Mûvelôdési Ház égisze alatt mûködô 
Körös-partiak történetérôl Maczkó Istvánt, a ház igazgató-
ját kértük egy kis összegzésre.

A kis kézmûvesek éppolyan ügyesek, mint a nagyok A jubileum alkalmával nagy sikerû hangversenyt adtak a 
Pécsi Vasutas Koncert Fúvószenekar közremûködésével

Szente Béla és Lonovics László a megnyitón

www.csabaimerleg.hu

Vantara gyula adakozott

Merô Béla az Ibsenben
Mindentudás Színházi Egyetem

Békéscsaba Önkormányza-
ta Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága 
december 10-én döntött a vá-
rosvezetôk év végi jutalmáról. 
Vantara Gyula polgármester 
idén sem vette fel jutalmát. Az 
elmúlt években megszokott 
gyakorlatnak megfelelôen a 

teljes összeget most is jóté-
kony célokra fordította.
A következôk kaptak segít-
séget:

Békéscsabai Városi Jóté-• 
konysági Bál (Dr. Réthy Pál 
Kórház Gyermekosztály),
Fényes és Térsége Egye-• 
sület,

Varga Sándor Alapítvány,• 
Békéscsabai Május 1. • 
Nyugdíjas Klub (Gerla),
Magyar Tartalékosok • 
Szövetsége,
Napsugár Bábegyüttesért • 
Kulturális Egyesület,
Ifjúsági és Gyermekszín-• 
ház Alapítvány.
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tréfás 
mesemondók
A Meseházban a téli szünet 
elôtt rendezték meg a tréfás 
mesemondó versenyt. A leg-
eredményesebbek a követ-
kezôk voltak (zárójelben az 
iskola neve):
3. osztály: 1. Szatmári Zalán 
(Gerlai); 2. Dani Balázs Sán-
dor (Kazinczy); 3. Árvavölgyi 
Patrik (Kazinczy). Különdíjas 
Osgyán András (Jankay).  
4. osztály: 1. Szabó Szon-
ja (Kazinczy); 2. Karácsonyi 
Noémi (Belvárosi); 3. Tolnai 
Milán (Lencsési). Különdíjas 
Nagy Boróka (Jankay).

A Napsugár Bábszínház 
belépôjegyet ajánlott fel kü-
löndíjként a következôknek: 
Nagyházi Sára (Kazinczy); 
Dávid Réka Zoé (Lencsési); 
Kolysza Hanna Sára és Szaba-
di Kata (Szlovák).



Az ünnepi mûsorban a lengyel 
önkormányzat meghívásának 
eleget téve fellépett a Trefort 
Ágoston Fiúkórus, a Cigány 
Csillagok táncosai autentikus 
roma táncokat mutattak be, 
az Erzsébethelyi Általános 
Iskola tanulói szlovák nyelvû 
összeállításukkal kedvesked-
tek a közönségnek és román 
táncokat is láthattunk a gyulai 
román gimnázium diákjaitól. 
Idén a „Békéscsaba Szlovák-
ságáért” díjat az Erzsébethe-
lyi Általános Iskola és a Ma-

gyarországi Szlovák Fiatalok 
(MaSzFiSz) szervezete kapta. 
A „Békéscsaba Román Kultú-
rájáért” kitüntetésben Adrian 
Domokos, Belényes polgár-
mestere, a „Békéscsaba Len-
gyel Kultúrájáért” elismerés-
ben pedig Novák Julianna, a 
Magyar–Lengyel Baráti Társa-
ság tagja részesült. A „Békés-
csaba Roma Kultúrájáért” Dí-
jat Gazsó Jánosné, a Halász 
Csárda vezetôje vehette át. A 
továbbiakban a csabai nem-
zetiségek életét felvillantó 

képeket láthattunk a kivetítôn, 
majd a nemzetiségek napja 
közös adventi gyertyagyújtás-
sal ért véget: a négy gyertya a 
négy nemzetiséget jelképez-

te. Az ünnepséget megtisz-
telte jelenlétével Štefan Daňo 
szlovák és Ioan Fodorenau 
román fôkonzul.

Vándor A.

Kiss Tibor alpolgármester szlovákul, románul, lengyelül és 
roma nyelven is köszöntötte az egybegyûlteket a nemzeti-
ségek napján a városháza dísztermében. Nemzeti kisebb-
ségeinket meg kell becsülnünk – mondta, hiszen ahogy az 
alaptörvény is kimondja, a nemzetiségi közösségek állam-
alkotó tényezôk, a magyar politikai közösség részei.
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 A P R Ó H I R D E T É S

Nemrégiben látott napvilá-
got a Munkácsy Mihály Mú-
zeum Évkönyve I. kötete, 
a Dedinszky Gyula: Vidám 
Csaba – Mazán László illuszt-
rációival címû könyv, amelyet 
a városháza dísztermében 
mutattak be. A kiadvány 212 
vidám történetet, Dedinszky 
ez idáig kéziratban lévô anek-
dotáját és 28 Mazán László-
festményt, karikatúrát, grafi-
kát tartalmaz.

Ando György Haán Lajost 
hívta segítségül, amikor az 
itt élô csabai embereket jel-
lemezte: a lokálpatrióta, jó 
humorú, evangélikus, szlovák 
ajkú elôdök, ha megkérdez-
ték tôlük, hogy magyar-e vagy 
tót? – csak azt felelték: csabai. 
Az itteni ember nem szeretett 
utazni, messze menni: hisz az 
evangélikus templom tornyát 
látni kell! (To je način!) 

Vantara Gyula egy 1937-
es kiadványból, a Gyere Bé-
késcsabára! címûbôl idézett, 
amelybôl kiviláglott, hogy 
a lányok vasárnaponként 
Tranosciusszal a kezükben 
mentek a templomba. Ám 
a közbirtokosság már 1877-
ben kôszínházat emelt Csa-
bán, használta anyanyelvét 
a közéletben. Egy városházi 
hivatalos levélbôl is idézett a 
polgármester: a tót nyelven 
kelt irat útkaparói állást hirde-
tett, s igen nagy derültséget 
okozott a hallgatóság körében. 
A polgármester egy csabai 
tót atyafi futballmérkôzésen 
megesett kis anekdotáját is 
megosztotta velünk: a Cson-
gor szivart szívó szurkoló ne-
mes egyszerûséggel kiabált 
be a pályára Láza Jánosnak: 
„Daj boku, félmagasan! (Add 
oldalra félmagasan!)

A bemutatón Mészáros 
Mihály nyugalmazott színmû-
vésztôl még sok érdekes tör-
ténetet hallhattunk. Mazán 
és Dedinszky életútját Szakál 
Veronika történész mutatta 
be. A kötetet Lonovics László 
tervezte.

Vándor Andrea

Nedávno uzrel svetlo sveta I. 
zväzok Ročenky Múzea M. 
Munkácsyho, dielo Júliusa 
Dedinského Veselá Čaba s ilu-
stráciami Ladislava Mazána. 
Knihu predstavili v slávnostnej 
sieni radnice. Pulikácia obsa-
huje 212 veselých príbehov, 
anekdoty Dedinského, ktoré 

zatiaľ boli v rukopise a 28 ma-
lieb a grafík Mazána.

Juraj Ando pri charakte-
ristike Čabänov citoval slová 
Ľudovíta Haána: ak sa spýtali 
našich predkov, evanjelikov 
slovenského pôvodu, lokál-
patriotov s dobrým humorom, 
či sú Maďari alebo Slováci, 
odpovedali iba toľko: Čabänia. 
Tunajší ľudia neradi cestovali 
ďaleko od mesta, veď turňu 
(vežu) evanjelického kostola 
treba vidieť. „To je način!” – 
takto hovorievali.

Július Vantara prečítal úry-
vok z publikácie z roku1937, 
s názvom Navštív Békešskú 
Čabu!, na základe jeho slov 
sme si mohli predstaviť, ako 
chodili dievčatá do kostola v 
každú nedeľu Tranosciom. 
Roľnícko-občianska vrstva 
mesta už v roku 1877 dala 
postaviť kamenné divadlo, 

používala svoju materčinu aj 
vo verejnom živote. Primátor 
citoval aj z ofi ciálneho listu z 
radnice: v dokumente v ča-
bianskej slovenčine hľadali 
niekoho na prácu očistiť cesty, 
účastníci mali veľkú radosť z 
jeho slov. Mohli sme spoznať 
aj humornú stránku prvého 
človeka mesta, ktorý sa pode-
lil s nami aj o svoju anekdotu  z 
futbalového zápasu na Čabe: 
fanúšik v ústach cigarou 
Csongor prirodzene zakričal 
Jánovi Lázovi na ihrisko: „Daj 
boku, félmagasan!”

Na prezentácii odznelo ešte 
veľa zaujímavých príbehov v 
podaní herca Michala Mészá-
rosa. Životné diela Mazána a 
Dedinského predstavila his-
torička Veronika Szakálová. 
Grafi cká úprava zväzku je prá-
cou Ladislava Lonovicsa.

Andrea Vándorová 

Vidám Csaba Veselá Čaba

INGATLAN

Tulajdonostól eladó Békés-
csabán, a Sparhoz közel, elsô 
emeleti, 60 m2-es, háromszo-
bás, erkélyes, központi fûtéses 
– napkollektoros panellakás.
Érd.: 30/354-2563.

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

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

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

SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

On-line pénztárgépek értéke-
sítéséhez számlaképes üzlet-
kötôket keresünk! Érdeklôdni: 
onlinecassakft@gmail.com

Ingatlan adás-vételhez szük-
séges energetikai tanúsítvány 
készítését vállalom.
Tel.: 30/381-5873.

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

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

Vállalok: házvezetést, gyer-
mekfelügyeletet, idôsgondo-
zást, szükség esetén ottlakás-
sal is. Telefon: 70/367-0137.

OKTATÁS

Korrepetálás matematikából 
általános iskolásoknak.
Tel.: 20/238-1620.

Fedezd fel magadban az at-
létát! Játékos foglalkozások 
6–12 éveseknek a Buda-Cash 
Békéscsabai Atlétikai Club pá-
lyáján.
Érdeklôdni: 20/238-1620.

www.csabacenter.hu

      2013. december 26.–2014. január 1.
47 Ronin (szinkr. amerikai fantasztikus kaland) 3D! VILÁGPREMIER!• 
A hobbit – Smaug pusztasága (szinkr. am.–új-zélandi fant.) 3D!• 
Jégvarázs (szinkr. amerikai animáció) 3D!• 
Dinoszauruszok – A Föld urai 3D-ben (szinkr. ang.–am.–ausztrál csal.) 3D!• 
A Wall Street farkasa (szinkr. amerikai életrajzi dráma) VILÁGPREMIER!• 
Walter Mitty titkos élete (szinkr. amerikai romantikus kaland) VILÁGPREMIER!• 
Az éhezôk viadala: Futótûz (szinkr. amerikai sci-fi akció) • 
Philomena – Határtalan szeretet (szinkr. angol dráma) PREMIER!• 
Coming out (magyar vígjáték)  ART!• 
Overdose: Vágta egy álomért (magyar dokumentum)• 

     2014. január 2–8.
47 Ronin (szinkr. amerikai fantasztikus kaland) 3D! • 
A hobbit – Smaug pusztasága (szinkr. am.–új-zélandi fant.) 3D! • 
Dinoszauruszok – A Föld urai 3D-ben (szinkr. ang.–am.–ausztrál csal.)  3D!• 
Jégvarázs (szinkr. amerikai animáció)  3D!• 
12 év rabszolgaság (amerikai–angol életrajzi dráma) PREMIER!• 
A Wall Street farkasa (szinkr. amerikai életrajzi dráma) • 
Walter Mitty titkos élete (szinkr. amerikai romantikus kaland)• 
Fiatal és gyönyörû (francia filmdráma) ART!• 
Coming out (magyar vígjáték) ART!• 

2013. december 29. Overdose: Vágta egy álomért (magyar dokumentum)
2013. december 28. A diótörô – Royal Opera House , London
 (balett két felvonásban)!

Nyelvvizsga-felkészítô 
tanfolyamok a Közgében

a 2014-es év elején

Nemzetiségek napja a városházán
Átadták a kitüntetéseket, elismeréseket

• 50 órás angol B2 (heti 2 x 2) hétköznap
Indul: 2014. január 6.
Hétfô: 1430–1600.   Szerda: 1430–1600.

• 30 órás angol B2 (heti 1 x 2) hétköznap
Indul: 2014. január 7.  Kedd: 1330–1500.

• 30 órás angol B2 (6 x 5) szombati napokon
Indul: 2014. február 1.

• 25 órás angol C1 (5 x 5) szombati napokon
Indul: 2014. február 8.

• 30 órás német B2 (6 x 5) szombati napokon
 Indul: 2014. január 25.

Érdeklôdni és jelentkezni a Közgé titkárságán személye-
sen, illetve a 322-611 235-ös mellék és a 20/438-1718-as 
telefonszámokon lehet munkaidôben.

A nemzetiségek képviselôi Kiss Tibor alpolgármesterrel



Ambivalens érzés fotóznom. 
Egyszerre kell a legérzéke-
nyebb empátiára támaszkod-
nom, másrészt kívül is kell 
maradnom, kívülrôl is látnom 
kell a dolgokat ahhoz, hogy a 
valóság lényegét felfedezhes-
sem és ábrázolhassam a ké-
peken. Fényképezéskor néha 
úgy éreztem: sikerült megállí-
tanom az idôt! Annak ellené-
re, hogy ma már belátom: ez 
csupán illúzió, emlékeinkben 
ezek a villanások mégiscsak 
fontosakká váltak!

Kamaszkorom óta fotó-
zom Békéscsabát. Azt hittem, 
hogy úgy 100 év múlva lehet-
nek talán érdekesek ezek a 
képek, meglepôdtem, hogy 
már 30-40 év után is milyen 
sokak számára váltak fontos-

sá, milyen erôs érzelmeket 
keltenek! Ráadásul nem a 
csipkés homlokzatok, díszes 
templomok, mûemlékek ké-
pei lettek a legkedveltebbek, 
hanem a hétköznapi életünk 
helyszínei: a Hunyadi téri 
buszpályaudvar, a Büfé sa-
rok, a piaci toprongyos ócs-
kás bácsi, a strand meleg 
vizes medencéje, amelyek 
anélkül voltak mindennapja-
ink részesei, hogy fontosnak 
tûntek volna... 

Ma már úgy látom, hogy az 
egyszerû emberek – akik be-
csülettel dolgoztak, szerettek, 
imádkoztak, szültek, ünnepel-
tek, temettek – hite, élete, örö-
me a város valódi értelme. Ezt 
a kötetet nekik ajánlom.

Martin Gábor

Sütô Andrásról és mûveirôl 
nem lehet elfogultság, sze-
retet, rajongás nélkül szólni. 
Nem csoda, ha Rubold Ödön 
Jászai-díjas színmûvész is 
szívügyének tekintette, hogy 
színpadra állítsa klasszikus 
szerzônket. Békéscsabán 
kiváló színészek nyújtanak 
emlékezetes alakítást a da-
rabban. Szélyes Imre (Já-
szai-díjas) és Szôke Pál a 
két öreg székely szerepére 
telitalálat! Szôke Pál Zetelaki 
Dánielként a fia elvesztése 
miatt örökké perlekedô, is-
tenkáromló, leszámolásra 
készülô vénember maga a 
megtestesült vádbeszéd. 
Szélyes Imre Bódi Vencel-
ként a türelemre, megnyug-
vásra int, ô is elveszítette 
lányát, de mégsem pöröl, in-
kább vár, fohászkodik; évrôl 
évre kislámpásokat farag, 
megvilágítja az utat, hogy 

az eltévelyedettek hazata-
láljanak.

Egészen bravúros, amit 
a Jászai-díjas Kara Tünde 
mûvel ebben az elôadásban: 
három figurát játszik felváltva, 
három különbözô korosz-
tályt, és hogyan! A fiatalkori 
szerelméhez visszatérô Árvai 
Rékát, saját anyját, Borbála 
asszonyt és Réka húszéves 
lányát, Kisrékát is. Fantaszti-
kus színészi teljesítmény ez, 
amelyben Kara Tünde brillíro-
zik. Az apjához és a Hargitá-
hoz hûtlen Bódi Máriának ke-
vesebb szerepet szánt Sütô, a 
lány inkább apja fohászaiban 
jelenik meg, Babócsai Réka 
játssza fegyelmezetten, mér-
téktartóan. Zetelaki Gábor, az 
elhagyott, majd újra megtalált 
fiatalkori szerelmes figuráját 
Czitor Attila alakítja kedvesen, 
humorosan. Gábor és Réka 

remek kettôs, ahol többnyire 
a lány diktál, a fiú követi, ám 
néha kitör. 

„Ahol várakozás van, ott 
nincs üresség” – mondja Bódi 
Vencel. Nem mehet innen vi-
lággá mindenki, mert akkor ki 
várja vissza, haza a mienket? 
– figyelmeztet Sütô az Ad-
ventben is. A (jég)madár elre-
pülhet, elvándorolhat ugyan 
szebb világba, nyugodtabb 
helyre, „ám kegyes-kegyet-
len szülôföldjét lélekcsonku-
lás nélkül az ember el nem 
hagyhatja”. Megszívlelendô 
tanács ez attól az ember-
tôl, aki egész életével példát 
adott. Az advent a várakozás 
ideje, és a megvilágosodásé 
is. Amikor a csonkított lelkek 
alig várják, hogy megérintse 
ôket a melegség és ünneplô-
be öltözhessenek.

Niedzielsky Katalin

A tizenkilencedik század 
utolsó évtizedének végén, a 
Dohánytôzsde kiadásában 
került postai forgalomba e bé-
késcsabai képes levelezôlap.

Az ismeretlen fotográfus-
mester életképpel komponált 
városképi felvétele látványo-
san örökítette meg a csabai 
Fôtér formás fákkal övezett 
házsorát. A kép fókuszában a 
tér reneszánsz stílusú, bérházi 
épülete áll, melyet az aradi épí-
tész Regdon Sándor tervezett 
és a csabai közbirtokossági 

testület építtetett 1885-ben. 
A monumentális épület föld-
szintjén kereskedôk üzletei 
sorakoznak. Jól látható Fried 
Lipót kereskedô élelmiszer és 
gyarmati áruüzletének portálja 
és cégtáblája. Nem véletlen, 
hogy az épületen lévô díszít-
mény közepén áll Hermész, 
a görög mitológia egyik is-
tene, Zeusz és Maia nimfa 
fia, a kereskedôk és utazók 
védelmezôjének szobra.

Fried üzletének helyén 
az 1930-as évek közepétôl 

Kôvári és Szelner kereske-
dôk jó hírû üzlete állt, majd 
1950-tôl a csemegekosárral 
jelzett, országos kereskedô-
hálózat csabai üzlete szolgált 
rá Hermész védelmezésére. 

Békéscsaba történelmi 
fôtere nyár óta a város új lát-
ványossága lett. Az újjászü-
letett tér évszázados korú 
épülete felújítva, derûs szí-
nével, megfiatalodva díszes 
ékességként vonzza, gyö-
nyörködteti a szemet.

Gécs Béla

Békéscsaba anno
Évszázados képeslap a fôtérrôl
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advent a Hargitán
„Ahol várakozás van, ott nincs üresség”

Lenni vagy nem lenni, el-
menni vagy megmaradni ma-
gyarnak Erdélyben? Erôs-
nek, bátornak, elveinkhez 
hûnek, embernek a fenye-
getéssel, pusztítással, rom-
lással szemben? S nemcsak 
ott, hanem bárhol és bármi-
kor a nagyvilágban? Ezek a 
sorsdöntô kérdések feszítik 
Sütô András gyönyörû drá-
máját; az Advent a Hargitán 
meghatóan szép, szívszo-
rító elôadás a Békéscsabai 
Jókai Színházban. F
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Szép, szívszorító elôadás a Jókai színházban

A nagy mocsár és pusztaság 
közepén majdnem a semmibôl 
alapítottak várost, mely so-
hasem kérkedett épületeivel, 
nagy személyiségeivel, külön-
leges kultúrájával, pedig tehet-
te volna. Csabát a mai napig 
különleges miliô lengi körül, 
nyugalom, vidámság, barát-
ságosság sugárzik minden 
zugából, sôt polgáraiból is.

Ez év január 1-jétôl a Mun-
kácsy Mihály Múzeum – hat-
vanhárom év után – ismét 
városi fenntartásba került. 
Azóta megújult a kiállítá-
si, kutatási, közmûvelôdési, 
gyûjteménygyarapítási, kiad-
ványozási stratégiája. A kiállí-
tások terén a múzeum útjára 
bocsátotta az „Ami csabai…” 
múzeumi sorozatot, melynek 

alapgondolata, hogy bemu-
tassuk azokat az értékeket, 
amelyeket városunk a régiónk-
nak, hazánknak, sôt, a világnak 
adott, kínált fel. A kiállítássoro-
zat keretében bemutatjuk az itt 
született, az itt élô, az itt alkotó 
képzômûvészeket, feltalálókat, 
rendkívüli embereket, akikre 
méltán büszkék lehetünk.

A múzeum megújult kiad-
ványa a Munkácsy Mihály Mú-
zeum Évkönyve, mely az intéz-
ményben folyó össz-szakági 
kutatás eredményeit teszi köz-
zé nem tanulmányok formájá-
ban, hanem évente egy témát 
szisztematikusan feldolgozó 
szakmai, míves kivitelû kötetet 
adva az olvasók kezébe.

A szemléletileg és tartalmi-
lag megújult Munkácsy Mihály 

Múzeum Évkönyve I. kötete 
Dedinszky Gyula: Vidám Csa-
ba – Mazán László illusztrá-
cióival: egy eddig kéziratban 
lévô anekdotagyûjtemény, 
mely 212 vidám történetet tar-
talmaz. Az evangélikus lelkész 
és „néprajzkutató” Dedinszky 
Gyula által gyûjtött történetek a 
csabai emberek mentalitását, 
világlátását tükrözik bemutat-
va Békéscsaba múltját, színes 
népéletét. A csabai kispolgári 
és népi városi élet felvillantását 
Mazán László festômûvész, 

karikaturista illusztrációi te-
szik teljessé. Mazán László 
Dedinszky Gyula kortársa volt, 
mûveiben páratlan humorral 
és a nyers gúny határát súroló 
ironikus rajzokkal, olajkép ka-
rikatúrákkal ábrázolja a csabai 
emberek világát.

A Munkácsy Mihály Múze-
um Évkönyve I. kötetébôl a 
történetek, karikatúrák segít-
ségével feltárul a város vidá-
mabb múltja is.

Ando György, a Munkácsy 
Mihály Múzeum igazgatója

Békés-Csaba városa már magában különleges, rendkívü-
li. XVIII. századi újratelepítôi nem a többségi nemzethez 
tartoztak – evangélikus szlovákok voltak –, ennek ellenére 
a leghazafi bbá kívántak válni itt, megôrizve ôseik kultúrá-
ját, nyelvét, emlékét. 

Ezer szállal kötôdöm Békéscsabához. Mélyen belém ivódva 
hordozom házainak, udvarainak, Körös-partjának, évsza-
kainak hangulatát, rég emlékké vált nagyszüleim hányat-
tatott, regénybe illô sorsát. Így hát nem csoda, hogy lázas 
szomjúsággal, sok-sok fényképpel próbáltam megragad-
ni, birtokba venni a köröttem folyó életet, emlékeket.

Dedinszky gyula: Vidám Csaba
„Ami csabai…” múzeumi sorozat

Csabai séták II.
Fotókkal teli ajándék Csabáról

A Dohánytôzsde kiadásában került forgalomba ez a képes levelezôlap
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