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Ando György múzeumigazga-
tó bevezetôjében azt a kalan-
dos utat vázolta fel, ahogyan 
Munkácsy Mihály relikviái Bé-
késcsabára kerültek. A város 
a festô halálát követôen azon-
nal lépéseket tett az anyag 
megszerzése érdekében, ám 
a tárgyakat csak 1930-ban ta-
lálták meg a Nemzeti, illetve a 
Szépmûvészeti Múzeum pad-
lásán. Ekkor került az ötszáz 
darabból álló gyûjtemény 
Csabára. 

– Munkácsy „márkanevet” 
erôsítô, színvonalas, reménye-
ink szerint országos érdek-
lôdésre számot tartó, 45–50 

programot magában foglaló 
városi rendezvénysorozatra 
készülünk. Szeretnénk, ha 
Munkácsy kultusza városunk-
ban felnône a Csabai kolbász 
kultuszához, s így Békéscsa-
ba immár nemcsak a kolbász, 
de Munkácsy városa is lehet-
ne – hallhattuk Kiss Tibor al-
polgármestertôl, aki kiemelte: 
a szervezôk szándéka, hogy 
a múzeumi világból kilépve, 
fiatalos, lendületes esemé-
nyeket hozzanak létre, s aki a 
városban jár, lépten-nyomon 
szembesüljön azzal, hogy 
Munkácsy születésének 170. 
évfordulóját ünnepeljük.

A múzeumban február 19-
én a szakma, 20-án pedig a 
nagyközönség számára is 
megnyílik az új Munkácsy-ki-
állítás, amely 170 festményt, 
illetve relikviát mutat be. Több 
mûvészettörténeti elôadást 
hallhat majd a közönség Mun-
kácsy életérôl, munkásságá-
ról, de a városi gyermekrajz-
kiállítás témakörei is az évfor-
dulóhoz kapcsolódnak idén. 

Túriné Kovács Márta, az 
önkormányzat oktatási, köz-
mûvelôdési és sportosztá-
lyának vezetôje a tájékozta-
tón elmondta, a tervek között 
szerepel a városban található 
Munkácsy-emlékhelyek meg-
koszorúzása, a Városházi Es-
ték keretében pedig egy mu-
sical csabai bemutatója is.

Gajdács Emese

Békéscsaba 2014-ben a világhírû festômûvész, Mun-
kácsy Mihály születésének 170. évfordulóját egész éven 
át tartó programsorozattal ünnepli. Errôl a festô nevét 
viselô múzeumban tartottak tájékoztatót.

– 2013 egyik nagy eredmé-
nye, hogy elkészült a Csaba-
gyöngye Kulturális Központ, 
amely a kultúra napján nyitot-
ta meg kapuit. Az impozáns 
épület városunk új közösségi 
színtere lett, ebben az évben 
programjaik 140 ezer láto-
gatót vonzottak. A belváros 
átalakítása is 2013 elsô felé-
ben fejezôdött be. Végre me-
gyeszékhelyhez méltó fôteret 
kapott Békéscsaba, olyat, 
amelyre mindannyian büsz-
kék lehetünk. A Szent István 
tér így újra a megye szíve lett 
– hallhattuk Vantara Gyulától, 
aki így folytatta:

– A belváros kerékpáros 
közlekedése érezhetôen ké-
nyelmesebb és biztonságo-
sabb lett a Csaba utcai kerék-
páros-folyosó kialakításával 
és az Andrássy úti kerékpárút 
rendezésével. 2013-ban meg-
kezdôdött a CsabaPark épí-
tése, amely 100 százalékos, 
európai uniós támogatás-
sal épül fel. A CsabaPark a 
Csabai kolbász készítésének 
hagyományait ápoló rendez-
vényközpont lesz, tovább erô-
sítve és igazolva, hogy Békés-
csaba a kolbász fôvárosa.

A polgármester kiemelte: 
2013 végén Békéscsabán 
is elindult a vasútfejlesztés, 
amelynek keretében jelentô-
sen javul a békéscsabai vas-
úti infrastruktúra, megújul a 
pályaudvar, érezhetôen javul 
majd a közlekedés a belváros 
és Jamina között, ami így „kö-
zelebb” kerül a belvároshoz, a 
munkahelyekhez és az üzle-
tekhez. Emellett a város fenn-
tartásába került a Munkácsy 
Múzeum és a Békés Megyei 
Könyvtár. 

– Sikeresen hívtuk le az 
uniós támogatásokat, min-
den egy forint önerônkhöz 6-7 
forint pályázati pénzt tudtunk 
hozni. A pályázati pénzek fel-

használásával évtizedek óta 
nem látott fejlôdést tapasz-
talhatunk városunkban. Bé-
kés megyében, 2013-ban az 
építôipari termelés volumene 
növekedett az elôzô évhez 
képest, szemben a csökke-
nô dél-alföldi vagy országos 
adatokkal – emlékeztetett 
Vantara Gyula, majd kijelen-
tette:

– Törekszünk arra, hogy a 
helyi vállalkozások a városi 
beruházásokban részt ve-
gyenek. A Csabagyöngye 
Kulturális Központ építési és a 
Szent István tér felújítási mun-
káiban 90 százalékban helyi, 
Békés megyei vállalkozók 
kaptak szerepet. Városunk 

költségvetése az adósság-
konszolidáció után, 2013-ban 
19 milliárd forint volt, ehhez a 
helyi vállalkozók 2,8 milliárd 
forint iparûzési adóval járultak 
hozzá. 2007 óta egyetlen év-
ben sem emelünk adókat, s ez 
2014-ben is így marad, ezzel 
stabil és kiszámítható környe-
zetet teremtünk a vállalkozá-
soknak. 2013-ban közel 500 új 
munkahely létesült városunk-
ban, és 1200 békéscsabai 
lakos jutott munkához a köz-
munkaprogram keretében. 
Az önkormányzat a közmun-
ka programmal segíti azokat, 
akik így visszakerülhetnek a 
munka világába – mondta vé-
gezetül a polgármester.

Évértékelés a polgármesterrel
„Évtizedek óta nem látott fejlôdés városunkban”

Mögöttünk a 2013-as, elôt-
tünk a 2014-es esztendô. 
Ennek kapcsán kértük Van-
tara Gyula polgármestert, 
értékelje az elmúlt hóna-
pokat, készítsünk egyfajta 
számvetést arról, mi tör-
tént Békéscsabán, hol tar-
tunk most.

A múlt évben átadott beruházások egyike a megújult fôtér volt

Kiss Tibor: 45–50 programot magában foglaló rendezvénysorozatot tervezünk

Lassan két hónapja a békés-
csabai fôtéren hívogatja a 
korcsolyázókat a Póstelekrôl 
ideiglenesen áttelepített mû-
jégpálya, amely alig pár nap 
alatt a gyermekes családok, 
a fiatalok és a lelkes felnôttek 
egyik kedvelt téli állomása lett. 
Mint azt Mochnács Emesétôl 
megtudtuk, február végéig 
még biztosan itt marad a pá-
lya, ahol délelôttönként ingye-
nesen korizhatnak az óvodai, 
iskolai csoportok. 

– Elôzetes egyeztetés után, 
hétfôtôl péntekig az óvodai, 
iskolai csoportok 9 és 14 óra 
között ingyenesen vehetik 
igénybe a mûjégpályát. Az igé-
nyeket a postelek@postelek.

com címen vagy a 70/633-
0816-os telefonszámon kér-
jük bejelenteni. A helyszínen 
továbbra is lehet korcsolyát 
kölcsönözni, vasárnaponként 
tíz órától korcsolyaoktatással 
is szolgálunk, emellett déle-
lôttönként testnevelés órákat 
és iskolák közötti hokibajnok-
ságot is szervezünk – mondta 
Mochnács Emese.

A mûjégpálya hét közben 
és vasárnap este kilencig, 
szombaton este tíz óráig 
várja a mozogni vágyókat, 
az ügyes korisokat, és azo-
kat is, akik most teszik meg 
elsô bátortalan lépéseiket a 
mûjégen.

Mikóczy Erika

Február végéig a fôtéren 
marad a koripálya

Békéscsaba – Munkácsy Mihály városa!
Gazdag programkínálattal készülnek az emlékévre

Az óvodai, iskolai csoportoknak délelôtt ingyenes

Február végéig még biztosan korizhatunk a Szent István 
téri, mûanyag borítású pályán, ráadásul az óvodai és is-
kolai csoportok hétköznap délelôttönként továbbra is in-
gyenesen használhatják a pályát – tájékoztatta lapunkat 
Mochnács Emese rendezvényszervezô.
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V I S S Z A T E K I N T É S  A  K Ö Z G Y Û L É S R E
A polgármester és a pártok véleménye a döntésekrôl

Vantara Gyula polgármester, valamint a Fidesz, az MSZP, 
az LMP és a Jobbik képviselôi is értékelték a legutóbbi, de-
cemberi közgyûlés legfontosabb témáit. Szó volt egyebek 
mellett a közmunkaprogramról, a szociális szolgáltatáster-
vezési koncepcióról és a Békéscsaba Kultúrájáért kitünte-
tés odaítélésérôl.

Vantara Gyula: Sikeresek a közmunkaprogramok

Vantara Gyula polgármester 
közgyûlés utáni tájékoztatóján 
több, fontos témát is érintett, 
így például a közfoglalkozta-
tást és a reptér átvételét.

Elöljáróban a polgármester 
kijelentette, az államtól kapott 
300 millió forintos kompenzá-
cióra azért volt szükség, mert 
az önkormányzat tervezett 
bevételei néhány ponton, raj-
tuk kívülálló okok miatt nem 
teljesültek idén. Ezt követôen 
Vantara Gyula örömét fejezte 
ki, hogy a Békéscsaba Kultúrájáért díj egy olyan közösség-
hez, a Jókai színházhoz kerül, mely jó partnere a városnak, 
tevékenyen részt vállalnak a helyi rendezvényeken.

Megtudtuk, hogy Békéscsabán idén 1117 ember vett részt 
a közfoglalkoztatási programokban. Ennek finanszírozásához 
a város 522 millió forint pályázati pénzt nyert, a támogatást 
29 millió forint saját erôvel egészítette ki. A közfoglalkoztatási 
programok közül a polgármester kiemelte a Csabagyöngye 
ültetvényen zajló munkát, a Start közmunkaprogram kereté-
ben zajló járdalapkészítést. Ez utóbbiból nyáron 3,1 kilométer 
hosszú utat újítottak fel. A város természetvédelmi területein 
40 hektárt tisztítottak meg a közmunkások, az Élôvíz-csatorna 
partjain pedig 14 ezer négyzetméteren vágták le a nádat. A 
közterületeken helyreállították és megtisztították a csapadék-
víz-elvezetô rendszereket.

Vantara Gyula elmondta: átveszi a békéscsabai repülôtér 
tulajdon- és üzemeltetési jogát az önkormányzat a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelôtôl. A békéscsabaiak számára a repü-
lôtér fontos értéket képvisel, meg kell ôrizni. A városból és 
környékérôl eddig több vállalkozás jelezte igényét légi szállí-
tásra is. A Békés Airportban a magyar állam a tulajdon nyolc-
van százalékát jegyzi, 6,7 százalékát békéscsabai és Békés 
megyei egyesületek és intézmények, a békéscsabai önkor-
mányzat tulajdonrésze 3,3 százalék. 

Fidesz: Egységes lett a támogatások rendszere

A közgyûlés után ezúttal a 
Fidesz-frakció tanácsnoka, 
Herczeg Tamás mondott vé-
leményt néhány, az ülésen 
napirendre került témával 
kapcsolatban. 

– A képviselô-testület több 
szociális kérdésben hozott 
határozatot. Ezek közül az 
egyik a pénzbeli és termé-
szetben nyújtott szociális és 
gyermekvédelmi ellátások 
helyi szabályozásáról szóló 
önkormányzati rendelet volt 
– kezdte a tanácsnok, aki 
kiemelte, hogy a rendelet legfontosabb erénye, hogy immár 
egységesen kezeli a különbözô, rendkívül szerteágazó ellá-
tások, szolgáltatások, támogatások körét. Ezzel átláthatóbb, 
átfogóbb szerkezetet ad a tevékenységhez. Egy másik, a 
decemberi közgyûlésen tárgyalt napirendi pont a helyi köz-
foglalkoztatást érintette. Ezzel kapcsolatban Herczeg Tamás 
elmondta, meglátása szerint fontos, hogy több mint 1100 em-
bert sikerült bevonni a programokba. 

– Két szempontból is hasznos a közfoglalkoztatás. Egy-
részt a benne szereplôk értéket teremtenek az adott közös-

ség számára, másrészt az így munkához jutók növelhetik ön-
becsülésüket, hiszen nem segélyt kapnak, hanem hasznos 
tevékenységet végezve jutnak jövedelemhez – hallhattuk a 
Fidesz képviselôjétôl.

Herczeg Tamás végezetül a szociális szolgáltatástervezési 
koncepcióról mondta el véleményét:

 – A képviselô-testület kétévente tekinti át ezt a területet. 
A most megtárgyalt anyag  rendkívül átfogó képet ad a je-
lenlegi helyzetrôl és a késôbbi intézkedések lehetôségeirôl. 
Az elemzések kitérnek a demográfiai adatokra, a gazdaság 
mûködésére, az intézményi háttér jellemzôire. A koncepció 
széles körû egyeztetést követôen került a közgyûlés elé, részt 
vettek a munkában az érintett civil szervezetek, kisebbségi 
önkormányzatok, szociális kerekasztal is – hallhattuk a szoci-
ális ügyekért felelôs tanácsnoktól.

MSZP: Növelni kell a város lakosságmegtartó erejét!

A költségvetésrôl, a 
szociális szolgáltatás-
tervezési koncepcióról 
és az utcanevek meg-
változtatásáról mond-
ták el véleményüket 
közgyûlés utáni, szo-
kásos sajtótájékozta-
tójukon az MSZP helyi 
képviselôi.

Miklós Attila és Hra-
bovszki György elsô-
ként azon véleményének adott hangot, hogy bár a városve-
zetés szerint a költségvetés stabil, szerintük mindez annak 
köszönhetô, hogy évek óta külsô segítséggel, idén például 
300 millió forint, mûködésre szánt, központi támogatással si-
kerül egyensúlyba hozni a büdzsét.

A szociális szolgáltatások tervezésérôl szóló koncepciót 
jó anyagnak tartják a szocialisták, számukra a helyzetelem-
zésrôl, a jelenlegi állapotok leírásáról szóló fejezetek benne a 
legtanulságosabbak. Mint mondták, ebbôl kiderül, hogy Bé-
kés megye gazdasága rosszabbul teljesít, mint például Bács-
Kiskun vagy Csongrád megye. A megyeszékhelyen a legége-
tôbb problémának azt tartják, hogy a lakosságszám csökken, 
egyre nagyobb az idôsek, illetve inaktívak részaránya, nagy 
az elvándorlás, s ez mind a jövôbeni gazdasági folyamatokra 
van negatív hatással.

Miklós Attila és Hrabovszki György néhány javaslatot tett 
arra, miként lehetne a város lakosságmegtartó képességét 
növelni. Idesorolták a helyi vállalkozások hatékony támogatá-
sát, piacra jutásuk segítését, a frissdiplomások elônyben ré-
szesítését, a lakhatási támogatást és az ösztöndíjrendszert. 

Az utcanevek megváltoztatását feleslegesnek és a lakos-
ságot terhelô lépésnek tartják az MSZP politikusai, még akkor 
is, ha az okmányirodában ingyen vezetik át a változásokat. 
Végezetül a szocialista képviselôk gratuláltak a Jókai színház-
nak a Békéscsaba Kultúrájáért díjhoz, melyet – mint mond-
ták – teljesen megérdemelten nyert el a városunkban hosszú 
évek óta magas színvonalon dolgozó közösség.

LMP: Szükséges lenne a Dobozi
és Vandháti út összekötése

A legutóbbi testületi ülés napirendi pontjai között öt olyan  
elôterjesztés volt, melyet  a közgyûlés  elôtti  este  kaptunk  
meg, így nem tudtunk háttér-információt gyûjteni – kezdte 
tájékoztatóját Takács Péter, az LPM képviselôje. 

A politikus ezt követôen, a költségvetés módosítása kap-
csán arra utalt, hogy szerinte a Békéscsaba– Nagyszalonta 
kerékpárút magyarországi  szakasza (mely kilométerenként 
70 millió forint) túl sokba kerül, s bár kezdeményezte, nem 
indult vizsgálat, amely kideríthetné, mi indokolta a magas be-
kerülési költséget. 

A közfoglalkoztatási programról is szólt Takács Péter:
– Ez a több mint ezer fô a város és lakossága szempontjából 

hasznos munkát végez. Sajnálatos, hogy mindezt olyan java-
dalmazás mellett, melybôl nem lehet megélni. Véleményünk 

szerint ezeknek az emberek-
nek a megoldást nem a köz-
munka, hanem tisztessége-
sen fizetô tartós megélhetést 
biztosító munkahely jelentené 
– hallhattuk a képviselôtôl.

Az LMP politikusa szerint 
a közép -békési térségnek 
szüksége van egy repülôtér-
re, ám vélekedése szerint, 
aggodalomra ad okot, hogy 
a fenntartáshoz a városnak 
az elkövetkezô években 
évente jelentôs összegekkel 
kell majd  hozzájárulnia.

Arra is emlékeztetett Takács Péter, hogy a Vandháti és a 
Dobozi út évek óta tervezett összekötése végleg lekerült a 
napirendrôl. Szerinte ez rossz döntés, mert a biztonságos 
közlekedés érdekében a két utat már régen össze kellett vol-
na kapcsolni. 

A szociális szolgáltatástervezési koncepció kapcsán az 
LMP képviselôje arra hívta fel a figyelmet, az anyagból kide-
rül: 2013 elsô felében az ipari termelés a dél-alföldi régióban 
csak Békés megyében csökkent. Az egy lakosra jutó beruhá-
zási teljesítményérték esetében megyénk a rangsorban a 13. 
helyen áll. A népességre vetített demográfiai mutatók pedig 
itt a legrosszabbak.

Jobbik: Kompenzálni kellene a bevételkiesést
a magyar tulajdonú közmûcégeknél

A Jobbik képviselôi 
közgyûlés utáni tájé-
koztatójukon a 2013. 
évi költségvetési ren-
delet módosításáról,
az Alföldvíz Zrt. köz-
gyûlési elôterjesztésé-
rôl és a közgyûlés mû-
ködésével kapcsolat-
ban mondták el véle-
ményüket. 

– Már az adósság-
konszolidáció értéke-
lésekor jeleztük, hogy idén az illetékbevételekbôl, a személyi 
jövedelemadóból és a gépjármûadóból összesen mintegy 
kétmilliárd forint forrást vontak el a várostól. Szerintünk Bé-
késcsaba az adósságkonszolidáció vesztese. Ezt az állás-
pontunkat támasztja alá az is, hogy az önkormányzat a mûkö-
dôképességének megôrzésére 480 millió forint támogatást 
igényelt az államtól, viszont csak 300 milliót kapott. Aggá-
lyosnak tartjuk, hogy évrôl évre a központi támogatásokra kell 
apellálnunk – jegyezte meg Strifler Attila. 

Szabóné Kocziha Tünde beszélt arról, hogy korábban a 
képviselô-testület 595 millió forint beruházási hitelfelvételre 
adott jóváhagyást az Alföldvíz Zrt.-nek. Az elmúlt közgyûlésen 
azonban módosították a döntést, amely most 95 milliós be-
ruházási hitelrôl és 500 milliós folyószámlahitelrôl szól. Mint 
mondta, erre a rezsicsökkentésbôl származó bevételkiesés 
miatt volt szükség. A Jobbik szerint a kormánynak kom-
penzálnia kellene ezt a bevételkiesést a magyar tulajdonú 
közmûcégeknél. 

– Idén bizottsági szinten volt szó a városvezetôk jutalmazá-
sáról, ezt most sem szavaztuk meg. Bár a polgármester nyi-
latkozott arról, hogy jótékony célra fordítja jutalmát, szerintünk 
inkább a közgyûlésnek kellene jótékony célokra fordítania ezt 
a pénzt – szögezte le Szabóné Kocziha Tünde. A képviselô 
úgy vélte, nemcsak az interneten, hanem nyomtatásban is 
meg kellene jelentetni, ki hányszor volt ott a bizottsági ülése-
ken, közgyûléseken. A Jobbik a hiányzással arányosan csök-
kentené a képviselôk tiszteletdíját. 

Végezetül a Jobbik csabai képviselôi tolmácsolták jókíván-
ságaikat: ezúton is minden békéscsabai polgárnak egész-
ségben gazdag, sorsfordító új esztendôt kívánnak.

Gajdács Emese, Mikóczy Erika

Vantara Gyula

Herczeg Tamás

Takács Péter

Miklós Attila és Hrabovszki György

Strifl er Attila és Szabóné
Kocziha Tünde



A választások lebonyolítása 
során új eljárási normát, a vá-
lasztási eljárásról szóló 2013. 
évi XXXVI. törvényt (a továb-
biakban: Ve.) kell alkalmazni. 
A Ve. több ponton lényegesen 
eltérô szabályozást vezet be 
a korábbi eljárási törvénnyel 
szemben.

Az országgyûlési képvise-
lôk választásának idôpontját a 
köztársasági elnök tûzi ki ápri-
lis vagy május hónap valame-
lyik vasárnapjára. (Lapzártáig 
még nem került sor a választás 
idôpontjának kitûzésére.)

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Békés megye 1. számú 
országgyûlési egyéni választó-
kerület székhelytelepülése. A 
választókerülethez tartozik még 
Csabaszabadi, Csorvás, Ge-
rendás, Kétegyháza, Kétsop-
rony, Kondoros, Szabadkígyós, 
Telekgerendás és Újkígyós.

A választással kapcsolatos 
fôbb határidôkrôl a választás 
kitûzését követôen jelenik meg 
közlemény.

2014. január 1-jét követôen 
a központi választási névjegy-
zékben szereplô választópol-
gárok – az erre rendszeresített 
ûrlapon – kérhetik

nemzetiségi választópolgár-• 
ként történô nyilvántartás-
ba vételüket,
megtilthatják személyes • 
adataik kiadását és
kérhetik a fogyatékos sze-• 
mélyek számára biztosítan-
dó segítségnyújtást.

A kérelmet a Nemzeti Vá-
lasztási Iroda már kiküldte 
a választópolgárok részé-
re. Az ûrlap elérhetô a www.
valasztas.hu oldalon, és az 
fénymásolható. A kérelmeket 
a Helyi Választási Iroda címére 
(5600 Békéscsaba, Szent Ist-
ván tér 7.) lehet személyesen 
vagy postai úton eljuttatni. Az 
internetes elérhetôséggel ren-
delkezô választópolgárok a 
www.magyarorszag.hu olda-
lon elérhetô elektronikus ûrlap 
kitöltésével is benyújthatják 
kérelmüket. Felhívjuk a Tisztelt 
Választópolgárok figyelmét, 
hogy a Helyi Választási Iroda 
a kérelemnek akkor tud helyt 
adni, ha az pontosan tartal-
mazza a feltüntetendô adato-
kat. Akár egy betû eltérése is 
a kérelem elutasítását vonhatja 
maga után.

2014. január 20-áig jelent-
kezhetnek a választópolgárok a 
szavazatszámláló bizottságok 
megbízott tagjának. Az erre 
rendszeresített ûrlap elérhetô 
a http://valasztas.bekescsaba.
hu internetes oldalon.

A választások napjáig a 
Csabai Mérleg számaiban, a 
http://valasztas.bekescsaba.
hu oldalon és a Helyi Válasz-
tási Iroda címén kihelyezésre 
kerülô hirdetményekben adunk 
tájékoztatást az aktuális tudni-
valókról és határidôkrôl.

Dr. Szvercsák Szilvia
az OEVK Választási Iroda 

vezetôje

Mint arról korábban beszá-
moltunk, a Nemzeti Infra-
struktúra Fejlesztô Zrt. beru-
házásában a békéscsabai 
vasútállomás épületét korhû 
állapotának megfelelôen re-
konstruálják, átépül a vágány-
hálózat, korszerû, európai 
színvonalú állomás készül 
magasperonnal, aluljáróval, 
esélyegyenlôséget biztosító 
liftekkel. Megújul az állomás 
elôtti tér, új parkolókat létesí-
tenek. Az Orosházi úti felül-

járó helyett korszerû, 2 x 2 
sávos ferdekábeles híd épül.  
A kivitelezés szempontjából 
kuriózumnak számít, hogy a 
jelenlegi buszpályaudvar-
aluljáró folytatódik a csarnok 
alatt, végig a földfelszín alatt 
fog kiépülni, így majd közvet-

lenül lehet mind a peronokat, 
mind a csarnok épületét meg-
közelíteni.

Mint megtudtuk, a kivitele-
zô CSABA-2013 Konzorcium 
januárban nem tervez a két 
városrész közötti, forgalom-
korlátozással járó munkákat. 
Az idôjárástól függôen a 
vasúti pálya mentén tervezik 
a közmûvek és kábelek kézi 
feltárását, geodéziai kitûzési 
munkákat, geotechnikai vizs-
gálatokat, ideiglenes anyag-
tároló helyek és szállítási 
útvonalak kialakítását, fakivá-
gást, bozót- és cserjeirtást.

A Szerdahelyi út, Kereki út 
és az új, 4433-as jelû út elô-
készítô munkáinak keretében 
geodéziai kitûzést, lôszer-
mentesítést, fakivágást, bo-
zót- és cserjeirtást, humusz-
leszedést végeznek el.

G. E.

Január:
A magyar kultúra napján • 
adták át a közel 1,8 milliárd 
forint európai uniós támoga-
tással felújított Csabagyön-
gye Kulturális Központot. 
2013-ban közel 140 ezren 
látogatták az új intézményt. 
1000 m• 2 alapterületû sport-
öltözôt avattak Mezôme-
gyeren a sportpályán. 
Befejezôdött a belvárosi • 
iskola energetikai felújítása 
220 millió forint uniós támo-
gatással.
Átadták a közel 14 milliár-• 
dos, uniós támogatásból 
készült csatornahálózatot.

Március:
Elkészült az Elôre székház • 
felújításának elsô üteme 
100 millió forintból.

Április:
A Mozgáskorlátozottak Bé-• 
kés Megyei Egyesülete au-
tizmussal élô gyermekek 
ellátását segítô részleggel 
bôvült. 

Június:
Végére ért az 1,1 milliárdos • 
uniós támogatással kivitele-
zett belváros-rehabilitáció, 
megújult a Szent István tér, 
a zöldfelületek mérete, szá-
ma jelentôsen növekedett. 

Július:
Száz új munkahely létesült • 
az SMK-nál, köszönhetôen 
a békéscsabai üzem ma-
gas színvonalú hatékony-
ságának. 

A 2012-es évhez hasonlóan, • 
Békéscsaba újra megkapta 
a „Kerékpárosbarát Telepü-
lés” címet. 

Augusztus:
Befejezôdött az Árpád für-• 
dô energetikai felújítása.
Elkészült a Luther utca, Ár-• 
pád-sor, Derkovits-sor, Jó-
zsef Attila utca felújítása. 
A Csabai Nyár 120 prog-• 
ramos rendezvénysorozat 
csúcspontja volt az István, 
a király elôadása augusz-
tus 20-án, melyet közel 20 
ezren néztek meg.  
24-én a Hungarikumok • 
Gyûjteményébe emelték 
a Csabai kolbászt, ami vá-
rosunk egyik legfontosabb 
értéke. 

Szeptember:
Elhelyezték a CsabaPark • 
alapkövét. A beruházás 100 
százalékos, európai uniós 
támogatással, 1,3 milliárd 
forintból valósul meg. 

Békéscsaba lett a Magyar • 
Dal fôvárosa. A háromnapos 
rendezvényre több mint 10 
ezren voltak kíváncsiak.
Befejezôdött a Belváro-• 
si Bölcsôde felújítása, a 
150 millió forintos európai 
uniós támogatásból inf-
rastrukturális felújítás és 
férôhelybôvítés készült el. 
Szeptember 12-én ünne-• 
pelték a Csaba Metál Zrt. 
alapításának 20. évforduló-
ját. Az egyszemélyes csa-
ládi vállalkozásból indult 
cég eddig több mint 400 új 
munkahelyet hozott létre.

Október:
Sikerrel zajlott a tizenhete-• 
dik Csabai Kolbászfeszti-
vál, amelyre több mint száz-
ezren voltak kíváncsiak.

December:
A fôtér télen is élettel telt • 
meg, a megújult Szent Ist-
ván tér adott otthont a kará-
csonyi vásárnak.

Dr. Góra Zoltán kiemelte, sok 
szempontból nyújtott kiemel-
kedô teljesítményt a Békés 
Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság személyi állomá-
nya 2013-ban. Az árvízi véde-
kezésben történô részvétel, a 
mentôszervezetek köteléké-
ben végzett munka megbecsü-
lendô, a megszerzett szakmai 
tapasztalat rendkívül értékes – 
emelte ki a fôigazgató-helyet-
tes. Dr. Góra Zoltán konzultált 
a szolgálatban lévô békés-
csabai hivatásos tûzoltókkal 
a 2013-as év jelentôsebb be-
avatkozásairól, a káresetek 
jellegérôl, a jármûvek mûszaki 
állapotáról, az egyéni védôfel-
szerelésekrôl, a gyakorlatok 
tapasztalatairól tájékozódott. 

A Békés Megyei Kormány-
hivatal fôigazgatója, Blasko-
vits Péter, valamint Békés-
csaba alpolgármestere, Hanó 
Miklós is megköszönte a 
tûzoltók fáradhatatlan munká-
ját, majd a fôigazgató-helyet-
tes és az igazgatóság vezetôi 
állománya a sajtó képviselôi-
vel együtt tekintette meg az 
igazgatóság mûveletirányítási 
központjában elhelyezett új 
monitorokat.

Békéscsaba önkormányza-
ta, valamint a megyei védelmi 
bizottság által ajándékozott 
eszközök a mûveletirányítók 
mindennapi munkáját könnyí-
tik meg – emelte ki Tóth Tibor 
tûzoltó ezredes, megyei igaz-
gató.
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Tisztelt Választópolgárok!Tavaly is tették a dolgukat
Elismerés a katasztrófavédôknek

A szökôkutak mindenki tetszését elnyerték

Januárban nem lesz forgalomkorlátozással járó munka

Hanó Miklós megköszönte a tûzoltók fáradhatatlan munkáját

Évek óta hagyomány, hogy az Országos Katasztrófa-
védelmi Fôigazgatóság vezetôi ellátogatnak a megyei 
igazgatóságokra az esztendô utolsó napján. Békés me-
gyében idén dr. Góra Zoltán tûzoltó dandártábornok tett 
látogatást. A fôigazgató-helyettes Békéscsabán köszön-
tötte a szolgálatban lévô állományt.

2014 tavaszán kerül sor az országgyûlési képviselôk válasz-
tására, május 25-én tartják az európai parlamenti képvise-
lôk választását, és ôsszel kerül sor a polgármesterek, helyi 
és nemzetiségi önkormányzati képviselôk választására.

állapotáról, az egyéni védôfel-
szerelésekrôl, a gyakorlatok 
tapasztalatairól tájékozódott. 

Ez történt 2013-banMÁV-BERUHÁZÁS
Csabagyöngye, fôtér, útfelújítások...Zajlanak az elôkészítô munkák

Az elmúlt évben érte el vá-
rosunkat a vasútfejlesztés. 
Annak érdekében, hogy 
olvasóink idôrôl idôre ér-
tesüljenek a minket érintô 
változásokról, rendszere-
sen közzétesszük az erre 
vonatkozó aktuális híreket, 
történéseket.

Zajlanak az elôkészítô munkák

Ünnepi gála

MEGHÍVÓ

HIRDETMÉNY

Magyar kultúra napi ünnepi 
gálamûsor lesz a Békéscsa-
bai Jókai Színházban 2014. 
január 22-én, szerdán 18.00 
órától.

Ünnepi köszöntôt mond 
Vantara Gyula polgármester.

A „Békéscsaba Kultúrá-
jáért” kitüntetés átadását 

követôen a Békéscsabai 
Jókai Színház mûvészeinek 
ajándékmûsora következik 
az elmúlt évek sikereibôl, je-
lentôsebb pillanataiból.

Jegyek január 17-étôl 100 
Ft-os áron kaphatóak a Bé-
késcsabai Jókai Színház 
szervezôirodájában.

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

Békéscsaba, Lencsési út 18. 
szám alatt található szövet-
kezeti, földszinti üzlethelyi-
ség mûvelési ágú ingatlan 3 
helyiségét
Ingatlan területe: kb. 60 m2

Kikiáltási ár: nettó 80 000 Ft/

m2, azaz nettó nyolcvanezer 
forint/m2.

A hirdetés részletes szöve-
ge a város internetes honlap-
ján a Városháza/Polgármes-
teri Hivatal/Felhívások, hirdet-
mények/egyéb hirdetmények 
elérési útvonalon található, 
valamint a Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatalának hirdetôtáblá-
ján megtekinthetô.

A Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola és 
Diákotthon, valamint Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt a

2014. január 24-én (péntek) 14.30 órakor kezdôdô
Kazinczy Szép Magyar Beszéd versenyre.

Helye: Munkácsy Mihály Emlékház,
Békéscsaba, Gyulai út 5.



Mi az AFS? Egy nemzetközi, 
önkéntes alapon mûködô, 
kormányoktól és vallásoktól 
független, nem profitorientált 
szervezet, mely interkulturá-
lis tanuláshoz nyújt lehetôsé-
get. Minden AFS tevékenység 
alapja az emberi méltóság, a 
különbözôségek tiszteletben 
tartása, harmóniára való tö-
rekvés másokkal, együttérzés 
és tolerancia.

Az AFS tevékenysége há-
rom fô pillérre épül:  kiuta-
zás, fogadás, önkéntesség.

Kiutazás: Az AFS olyan 
programokat kínál diákok 
számára, melyek külföldön 
3-tól 11 hónapig terjedô tanu-
lást és tartózkodást tesznek 
lehetôvé. A programok idejére 
a fiatalok fogadó családoknál 
laknak, és életkoruknak meg-
felelô iskolába járnak.  Több 
mint 80 ország közül választ-
ható célország, mivel az AFS 
nemzetközi szervezetében 

a világ minden kontinensén 
vannak partner tagországok. 
Érdemes részt venni ilyen 
programon, mert a kiutazó in-
tenzíven használhatja az adott 
ország nyelvét a családban és 
az iskolai közösségben; sokat 
megtudhat az adott ország 
szokásairól, kultúrájáról; az 
idegen környezetben fejlôdik 
a problémamegoldó képessé-
ge, önállóbb, magabiztosabb 
lesz; új embereket ismerhet 
meg, barátokat, életre szóló 
élményeket szerezhet.

Fogadás: A befogadók 
megteremthetik családjuk-
nak, gyermekeiknek a lehetô-
séget, hogy a világ egy távoli 
szegletét hozzák otthonukba.

Önkéntesség: Az önkén-
tesség egy életforma. Szeret-
nél újabb barátságokat kötni? 
Szeretnél egy remek közös-
ség tagja lenni? Szívesen ten-

nél valamit másokért? Kész 
vagy idôt áldozni arra, hogy 
másoknak segíts valamilyen 
módon? Nyelveket gyakorol-
nál? Kíváncsi vagy más kul-
túrákra? Igen? Akkor az AFS 
önkéntesként csak nyerhetsz: 
interkulturális tapasztalatot, 
vezetôi és kommunikációs 
képességeid fejlesztését, 
olyan képességeket, melye-
ket a magánéletedben és a 
munkahelyeden alkalmazni 
tudsz. Megtanulsz csapatban 
dolgozni, helyi és országos 
rendezvényeken, tréninge-
ken, önkéntes képzéseken 
vehetsz részt, és az önkénte-
sek, családok és közösségek 
világhálójához csatlakozol.

További információk: Baji 
Nikolett körzetelnök, önkéntes, 
tréner. E-mail: nikolett.baji@
afs.org, mobil: +36-20/560-
5987, skype: baji.niki
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Január 16-ától Úton – 5ven 
van – Novák Attila képzômû-
vész kiállítása a Munkácsy 
Mihály Múzeumban 
Január 16-án 18 órától 
Arany–Liszt – Arany János 
balladái és Liszt Ferenc dalai 
a Jókai színházban 
Január 17–19. Esküvô kiállí-
tás a Csaba Centerben 
Január 18-án Rukkola klub 
– könyvcserélde a tudásház-
ban 
Január 18-ától Bíró András 
amatôr festô kiállítása a tu-
dásházban
Január 18-án 19 órától vá-
rosi jótékonysági bál a Csa-
bagyöngyében 
Január 20-án a magyar kul-
túra napja: Márai-est a József 
Attila Általános Iskolában  
Január 21-én  a magyar kul-
túra napja tiszteletére kiállí-
tás a budapesti Szlovák Inté-
zettel együttmûködésben a 
Szlovák Kultúra Házában
Január 21-én 19 órától 
Benkó Dixieland Band-kon-
cert a Csabagyöngyében 
Január 22-én  a magyar kul-
túra napja: A Rohonci-kódex 
titkai a tudásházban

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!

Január 18., 14.30 Gombfoci Klub
Január 18., 19.00 Városi Jótékony-
sági Bál
Január 21., 19.00
Benkó Dixieland Band koncert
Jegyárak:
4500 Ft, 5000 Ft, 5500 Ft.
Jegyek a helyszínen és a 
ticketportal.hu oldalon kaphatók! 
Január 23., 15.00 Mûteremláto-
gatóban E. Szabó Zoltán festômû-
vésznél
Helyszín: Szent László Utcai Álta-
lános Iskola (Békéscsaba, Szent 
László u. 17.)
Január 24–25. Csabagyöngye Es-
küvô Kiállítás a Körös-Trade Kft. 
szervezésében
Január 25., 18.00 Hogyan ne sárká-
nyosodjunk el? – Soma Mamagésa 
elôadása 

Kiállítások

Szilasi Róbert fotókiállítása Min-
dennapi ritkaságok címmel
Megnyitó: január 10., 17.00 óra. A 
kiállítást megnyitja Prisztavok Tibor 
képzômûvész, tanár, megtekinthetô 
január 23-áig. 
„Ybl, Ybl, Ybl” kamarakiállítás 
Bagyinszki Zoltán fotóiból a Mun-
kácsy Emlékház kistermében a 
Magyar Kultúra Ünnepe rendezvény 
sorozatában.
Megnyitó: január 22., 11.00 óra.

„SZEGEDI 7” – szegedi képzô-
mûvészek bemutatkozó kiállítása a 
Csabagyöngye Kulturális Központ 
Panoráma termében
Kiállító mûvészek: Aranyi Sándor 
festômûvész, Darázs József festô-
mûvész, Henn László András fes-
tômûvész, Huszár Imre festômû-
vész, Pataki Ferenc festômûvész,
Popovics Lôrinc szobrászmûvész, 
Sejben Lajos képzômûvész
Megnyitó: január 22., 17.00 óra, 
megnyitja Gyarmati Gabriella mûvé-
szettörténész
Mednyánszky László kamarakiál-
lítása a szolnoki Damjanich János 
Múzeum gyûjteményébôl a Mun-
kácsy Emlékházban. Megnyitó: ja-
nuár 24., 11.00 óra.

A földszinti Hungarikum Klubban 
csütörtökönként 9–13 óra között az 
Országos Fogyasztóvédelmi Egye-
sület Békés Megyei szervezetének 
szakemberei várják azokat, akik úgy 
érzik, megkárosították ôket. 

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

A mûsorváltozás jogát fenntartjuk!

Magyar kultúra napja

Január 22., szerda 17 óra: A Márvány Fotómûhely tagjainak alkotásaiból válo-
gatott Fotópoézis címû kiállítás megnyitója. Megnyitja dr. Pap István a Megyei 
Mûvelôdési Központ nyugalmazott igazgatója. Közremûködik Kerepeczki 
Nóra elôadómûvész. Megtekinthetô február 11-éig, hétköznapokon 8-tól 18 
óráig.

Családi játszóház

Január 25., szombat 9.30-tól 11.30 óráig: farsangi álarcok és dekoráció készí-
tése, a foglalkozást Baranyai Erzsébet óvónô vezeti.

Ringató foglalkozások

Minden héten szerdán 10 órai kezdettel. Vedd ölbe, ringasd, énekelj! Kisgyer-
mekkori zenei nevelés a születéstôl a kodályi elvek alapján. Szeretettel vár 
minden kisgyermekes családot Litauszkiné Püski Melinda tanárnô. Belépô: 
600 Ft/család/alkalom.

Induló tanfolyamok

• Haladó jógatanfolyam indul február 3-án 18 órakor. A képzés 24 órás és 
12 foglalkozásból áll, melyek hétfôi napokon 18-tól 20 óráig tartanak. Ve-
zeti: Juhász Gabriella jógaoktató. Részvételi díj 8000 Ft/fô. Jelentkezni a 
helyszínen lehet a fent jelzett idôpontban a részvételi díj befizetésével.

• Intimtorna-tanfolyam indul február 5-én 18 órakor. A képzés 10 órás, a 
foglalkozások szerdai napokon 18-tól 19 óráig tartanak. Vezeti: dr. Vitaszek 
Lászlóné gyógytornász. Részvételi díj: 8000 Ft/fô. Jelentkezni a helyszínen 
lehet a fent jelzett idôpontban a részvételi díj befizetésével.

• Fotósuli indul diákoknak és felnôtteknek február 5-én 17 órakor. A képzés 
20 órás és 10 foglalkozásból áll, melyekre szerdai napokon 17-tôl 19 óráig 
kerül sor. Célja a digitális fotózás technikájának az elsajátítása. A részvételi 
díj 8000 Ft/fô. A tanfolyamot a Márvány Fotómûhely tagjai vezetik. Jelent-
kezni február 3-áig lehet a részvételi díj befizetésével a közösségi házban.

Paleolit klub indul

Paleolit klub indul január 24-én, pénteken 17 órakor. Az alakuló összejöve-
telre szeretettel várunk mindenkit, aki érdeklôdik a paleolit táplálkozás iránt, 
szeretné elkezdeni, de tanácstalan, már elkezdte és szívesen megosztja ta-
pasztalatait másokkal. A klub tagjai szakemberek meghívásával elôadásokat 
rendeznek, tanácsokkal segítik egymást, recepteket cserélnek, sôt lehetô-
ség van gyakorlati bemutatókra, kipróbált, bevált ételek kóstolására.

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

Isten éltesse a szépkorú 
polgárainkat!

A cserediákprogram közelebb hozza egymáshoz a fi atalokat

Gyarmati Lászlóné (90 éves) Katona Máté (90 éves)

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

Az AFS itt is jelen van
Külföldi diákok Csabán, csabaiak külföldön

Az AFS Magyarország 
Nemzetközi Csereprogram 
Alapítvány a világ egyik 
legrégebbi diákcsere-szer-
vezete. Nemzetközi el-
ismerés övezi. Az AFS te-
vékenységét elismeri az 
UNESCO, a szervezet Bé-
késcsabán is jelen van.

Tanácskozás
a rezsicsökkentésrôl

Irodalmi estek

Január 20-án, hétfôn 17 órakor 
dr. Cséfalvay Zoltán, a Nemzet-
gazdasági Minisztérium stra-
tégiai államtitkára és Vantara 
Gyula a rezsicsökkentéssel 

kapcsolatos tanácskozást tart 
Békéscsabán, a Csabagyön-
gye Kulturális Központban. A 
tanácskozás nyilvános, min-
den érdeklôdôt várnak.

Január hetedikén, a város-
háza dísztermében zajlott az 
idei elsô Békéscsabai Irodal-
mi Estek.  Frankó Attila nyolc 
éve álmodta meg a rendez-
vénysorozatot, azóta minden 
hónap elsô keddjén találkoz-
hatnak az irodalom szerel-

mesei. Most elsôként Frankó 
Attila Magyarnak lenni címû 
mûvébôl olvasott fel Amari 
Naima, majd válogatást hall-
hattunk Szép Ernô és Áprily 
Lajos mûveibôl Tomanek 
Gábor színmûvész és Amari 
Naima tolmácsolásában.

R E N D E L E T
Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzat Közgyû-
lése a 2013. december 13. nap-
ján tartott ülésén megalkotta 
a pénzbeli és a természetben 
nyújtott szociális és gyermek-
védelmi ellátások helyi szabá-
lyozásáról szóló 35/2013. (XII. 
30.) önkormányzati rendeletét. 
A rendelet 2014. január 1. nap-

ján lépett hatályba, amelynek 
a szövege megtekinthetô a 
www.bekescsaba.hu honla-
pon és Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Polgármesteri 
Hivatal Szociálpolitikai Osztá-
lyán (5600 Békéscsaba, Sza-
badság tér 11–17., fszt. 10.).

Dr. Szvercsák Szilvia
jegyzô

 Kövesse híreinket, felhívásainkat és 
játékainkat a facebookon is!

KEF fórum
Kiss Norbert Békéscsabán

Kiss Norbert több pénzt ígért a drogprevencióra

A Kábítószerügyi Egyeztetô Fórum (KEF) vendége volt 
december második felében Kiss Norbert ifjúságért és 
sportkapcsolatokért felelôs helyettes államtitkár, aki a 
városháza Mokos termében találkozott a tagszervezetek 
képviselôivel. A fórumot megelôzôen a helyettes állam-
titkár Vantara Gyula polgármesterrel egyeztetett.

Kiss Norbert elmondta, hogy 
fontos feladatat a drogfo-
gyasztás megelôzése, ke-
zelése, valamint a kliensek, 
betegek fizikai és lelki gyó-
gyítása. Békéscsabai láto-
gatásának a célja az volt, 
hogy találkozzon a drog-
prevenció területén dolgozó 
helyi szakemberekkel, szer-

vezetekkel, és hogy megis-
merkedjen a terület prob-
lémáival, nehézségeivel. A 
civil szervezetek szerepét 
emelte ki, hisz nekik elsôdle-
ges felelôsségük van abban, 
hogy a helyi és az orszá-
gos problémák eljussanak a 
döntéshozókhoz. 

Vándor Andrea

Kiss Norbert Békéscsabán



Békéscsaba közgyûlésének a 
Szent István téri behajtási öve-
zet forgalmi rendjérôl szóló 
34/2012. (XI. 28.) önkormány-
zati rendelete szabályozza a 
fôtérre történô behatást.

Érdemes fokozott figyel-
met fordítani a fôtéren törté-
nô áthaladásra, mert 2014. 
január 2. napjától a Szent Ist-
ván tér és a Justh Gyula utca 
sarkánál, illetve a Szent István 
térnek a Szabadság tér felôli 
végénél mozgóbójás, elekt-
ronikus beléptetô rendszert 
helyeztek üzembe. A belépte-
tô rendszer rendszámfelisme-
rô funkciója biztosítja a Szent 
István térre történô behajtást 
azon gépjármûveknél, ame-
lyek rendelkeznek érvényes 
behajtási engedéllyel.

Az engedéllyel nem ren-
delkezô gépjármûvek csak az 
ügyfélszolgálat engedélyével 
léphetnek be a térre. A be-
lépni szándékozó gépjármû 
vezetôje a belépési pontok-
nál elhelyezett oszlopokon 
lévô távbeszélôn keresztül 
kérhet ideiglenes behajtási 
engedélyt. Az ügyfélszolgálat 
munkatársa csak a rendelet-
ben megjelölt, szükséges és 
elkerülhetetlen esetekben – a 
behajtás okának, a gépjármû 
üzemben tartójának, rendszá-
mának, a behajtás idôpontjá-
nak regisztrálása mellett – en-
gedheti be a gépjármûvet. A 
Fiume Hotelhez érkezô ven-
dégek a szálloda recepcióján 
kérhetnek ideiglenes behajtá-
si engedélyt.

Az övezeten belül lakó, állan-
dó lakcímmel és saját tulajdo-
nú gépjármûvel rendelkezô 
békéscsabai lakos 2013-ban 
megváltott bérlete 2014. január 
31-éig érvényes. Ha ezt a kár-
tyát a szélvédô mögé, jól látha-
tó helyre teszik, január 31-éig 
a parkolóôrök nem számolnak 
fel pótdíjat. Legkésôbb január 
31-éig kell megváltani 2014-re a 
díjmentességre jogosító éves 
bérletet, amelynek díja nem 
változott, azaz az elsô saját 
tulajdonú személygépjármû 
után 850, a második és to-
vábbi gépjármûvek után 2900 
forint – tudtuk meg a parko-

lást üzemeltetô Békéscsaba 
Vagyonkezelô Zrt.-tôl. 

A bérletet az Irányi utca 
4–6. szám alatti épület, par-
kolóházzal pontosan szem-
ben levô irodájában válthat-
juk meg. A megújításhoz a 
jármû forgalmi engedélyére 
van szükség, és be kell mu-
tatni a lakcímkártyát is. 

2014-ben a parkolási díjak 
sem emelkedtek, a kiemelt 
övezetben a tavalyihoz ha-
sonlóan most is 220 forintot 
kell fizetni óránként, a normál 
övezetben pedig óránként 
190 forintért parkolhatunk. 

Mikóczy Erika
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A Szent István térre 
történô behajtás rendje

Beiskolázási nyílt napok 
az általános iskolákban

A tavalyi áron parkolhatunk
Díjmentességre jogosító kártya

január végéig igényelhetô
2014. január 2. napjától a Szent István tér és a Justh Gyu-
la utca sarkánál, illetve a Szent István térnek a Szabad-
ság tér felôli végénél mozgóbójás, elektronikus beléptetô 
rendszert helyeztek üzembe.

Január végéig érvényes az a tavaly megváltott kártya, amely-
lyel a fi zetôparkoló övezetben élôk egy éven át díjmentesen 
parkolhatnak házuk, lakásuk közelében. Utána viszont már 
pótdíjat kell fi zetni, ha nem gondoskodunk idôben a meg-
újításról, érdemes tehát mielôbb intézkedni. A parkolási díj 
a tavalyi szinten maradt, ez azt jelenti, hogy a 2013-as díjért 
parkolhatunk 2014-ben is.

Mozgóbójás beléptetô rendszert helyeztek üzembe

Az övezeten belül lakóknak egy évre 850 forint a kártya

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Békéscsabai Tankerületéhez tartozó intézményekben

a következô idôpontokban lesznek nyílt napok:

• Békéscsabai Szent László Utcai Általános Iskola:
 február 5-én és 11-én 9 órától 11 óráig.
• Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola:
 nyílt délután február 7-én 16 órától; nyílt tanítási napok feb-

ruár 10., 11., 12-én (hétfô–szerda), ezeken a napokon nyílt 
tanítási órák 9–11 óráig. 

• Erzsébethelyi Általános Iskola:
 február 4-én a Madách utcai épületben, február 5-én a Ró-

zsa utcai épületben, mindkét helyen reggel 8-tól. 
• Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola:
 február 3-án és február 11-én az elsô és második órában a 

Kis Jankayban (Dedinszky  utca 1/1.).
• Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola:
 január 25-én 10-tôl 12 óráig játszóház, intézményvezetôi 

tájékoztató. Nyílt tanítási órák február 4-én 8 órától 10.45-ig 
és február 12-én 8 órától 10.45 óráig.

• Békéscsabai Petôfi Utcai Általános Iskola:
 január 18-án 8.30-tól 11 óráig nyitott iskola, játszóház; és 

február 4-én 8 órától 12 óráig nyílt tanítási nap. 
• Gerlai Általános Iskola:
 február 4-én 8 órától tanítási órák, tájékoztató.
• Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium:
 február 1-jén és 4-én 7.45 órától. 

Más fenntartó által mûködtetett
csabai általános iskolák nyílt napjai: 

• Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium: 
 január 29-én 8 órától 10 óráig.
• Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és 

Óvoda:
 február 15-én 8 órától 11 óráig.
• Szeberényi Gusztáv Adolf  Evangélikus Gimnázium, Mû-

vészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú 
Mûvészeti Iskola és Kollégium:

 február 8-án és 22-én 9 órától. 

behajtási engedéllyel.



Az Emberi Erôforrások Mi-
nisztériumának (EMMI) spor-
tért felelôs államtitkárától, 
dr. Simicskó Istvántól a Helyi 
Téma azt kérdezte: 2013-ban 
a magyar sport tett több aján-
dékot az állam karácsonyfája 
alá, vagy az állam lepte meg 
többel a honi sportéletet?

– Inkább úgy közelíteném 
meg a témát, hogy a kormány 
állította a fát, és az örömöt az 
eredményeiken keresztül a 
sportolók szolgáltatják – gon-
dolta tovább a metaforát a 
vezetô. – Sportnagyhatalom 
vagyunk az eredményeink 
alapján. Ezért mindent meg 
kell tenni, hogy a legjobban 
szerepelhessenek sportoló-
ink. Ôk motiválhatják gyerme-
keinket, hogy minél nagyobb 
kedvvel vágjanak bele valami-
lyen mozgásba. Tizenhat ki-

emelt sportágat támogatunk, 
turistaútvonalakat adtunk át, 
tornatermeket, tanmedencé-
ket fejlesztettünk, építettünk. 
A mûugrástól a curlingen át 
a kerékpározókig mindenkit 
támogattunk, ha értelmes 
fejlesztési javaslattal kerestek 
meg minket.

MA

– Kiket céloz ez a program, 
és mi a szándékuk vele?

– A Nôk 40 az 55 év feletti 
munkanélküli nôk foglalkozta-
tását támogatja. Ez most egy 
új lehetôség, fontos azonban 
tudni, hogy a kormány az el-
múlt 3,5 évben több, a nôk 
foglalkoztatását ösztönzô in-
tézkedést tett. Ezekkel is sze-
retnénk kifejezni megbecsü-
lésünket a nôk, az édesanyák 
iránt azért, hogy munka mel-
lett gyermeket vállalnak, ne-
velnek, vagy már felneveltek.

– Konkrétan milyen lehe-
tôségeket kínál az érintettek-
nek?

– Ebben a programban 
járulékkedvezménnyel támo-
gatjuk a nôk részmunkaidôs 
foglalkoztatását. A kormány-
zati támogatás azoknak a 
munkáltatóknak jár, amelyek 
55 év feletti munkanélküli 
nôket foglalkoztatnának. Kife-
jezetten azoknak  a nôknek a 
foglalkoztatását támogatjuk, 
akiknek kevesebb mint egy 
év hiányzik a 40 év szolgála-
ti idejükbôl. A kormány által 
kezdeményezett támogatás 
egy évre szól, úgy hogy 10 
hónapig a bruttó bér és járu-
lékok 100 százalékával támo-
gatjuk a munkaadókat. Azaz, 
anyagilag maximum csupán 
két  hónap foglalkoztatást kell 
vállalniuk a munkáltatóknak, 
mintegy 300 ezer forint ér-
tékben. A programba csak a 
legalább hat hónapja nyilván-

tartott álláskeresô vonható be. 
Emellett januártól életbe lép a 
gyed-extra, amely lehetôvé te-
szi, hogy az édesanyák heten-
te részmunkaidôben vissza 
tudjanak menni dolgozni úgy, 
hogy nem kell majd lemonda-
niuk a gyedrôl vagy a gyesrôl. 

– Milyen eredményt remél-
nek ettôl rövid és hosszú tá-
von?

– A nôk 40 programmal el 
tudjuk érni, hogy kb. 1000–
1500 nôvel többnek legyen 
munkahelye, és egy év múlva 
tudjanak élni a nôket illetô ked-
vezményes nyugdíjjal. A nôket 
és édesanyákat segítô intéz-
kedések már eddig is szépen 
hozták az eredményeket, a 
nôk foglalkoztatása 20 éves 
rekordot döntött. A gyed-extra 
pedig jelentôs áttörést hozhat 
a nôk foglalkoztatásában. A 
következô években 30 ezres 
létszámbôvülést prognoszti-
zálnak.

Fodor Erika

–  A kötet részben tisztel-
gés Kopp Mária professzor 
asszony elôtt. A Magatartás-
tudományi Intézet alapítója és 
másfél évtizeden át vezetôje, 
szociológus férjével, Skrabski 
Árpáddal együtt kezdte feltér-
képezni a magyarság egész-
ségi állapotát mintegy két 
évtizede. Mivel Kopp Mária 
egy éve nincs már köztünk, 
megkezdett munkáját folytat-
ni kötelességünk.

A vizsgálat a korábbi évek-
tôl eltérôen nagy hangsúlyt 
fektetett a gyermekválla-
lás témakörére. Kiderült: a 
magyar fiatalok alapvetôen 
tradíciókövetôk, a többség 
fontosnak tartja például a 
házasság intézményét. A 
megkérdezettek több mint 
fele gyermeket, családot sze-
retne. Ugyanakkor a magyar 
fiatalok nem feltétlenül tart-
ják fontosnak például, hogy 
a házasságkötés megelôzze 
az elsô gyermek születését. 

Jellemzô rájuk a halogatás is. 
Az ideális az lenne, ha 26–29 
éves kor között vállalnának 
gyermeket, de ez az idôhatár 
már kitolódott. A vizsgálatból 
az is kiderül, hogy az anya-
gi körülmények nincsenek 
hatással a gyermekvállalás 
tényére, ugyanakkor azt, 
hogy hány gyermeket vál-
lalnak, már befolyásolják az 
egzisztenciális körülmények. 
A megkérdezettek 90 száza-
léka vélekedett egyébként 

úgy, hogy a nônek kell ott-
hon maradnia a kisbabával 
– magyarázta Gyôrffy Zsuzsa 
egyetemi adjunktus.

– Kevés vallásra vonatko-
zó kérdés volt, de az egyér- 
telmûen kiderült belôle, hogy 
a vallásos emberek egész-
ségesebbek. Ebben annak 
is szerepe van, hogy sokkal 
kevésbé érintettek kockázati 
magatartások tekintetében, 
mint például a dohányzás 
vagy az alkoholfogyasztás – 

magyarázta dr. Székely And-
rás, aki szintén részt vett a 
kutatásban.

Ugyanakkor a kutatásból 
kiderült, hogy a vallásos-
ság visszaszorulóban van 
Magyarországon, míg a hét 
évvel korábbi kutatásban 
nagyjából a megkérdezet-
tek harmada vallotta magát 
vallástalannak, ez az érték 
mostanra egyharmad fölé 
emelkedett.

Baku György

– Mi folyik most devizahi- 
telügyben?

– Most azért foglalkozik 
mindenki ezzel a kérdéssel, 
mert a jogász elit, a kormány, 
az igazságügyi szervezetek 
vezetôi szembesülnek azzal, 
hogy nagyon jó érvekkel le-
het támadni a devizahitelek 
érvényességét. Észrevették, 
hogy rés van a rendszerben. 
Azért van ez a nagy felboly-
dulás, mert a hatalom birto-
kosai már tudják, hogy va-
lamit tenni kellene, de még 
nem tudják, mit.

– Abban biztosan nincs 
egyetértés, hogy a devizahi-
tel egy jogi  vagy egy morális 
ügy.

– Szerintem elsôsorban 
jogi kérdés, hiszen a bankok 
olyan szerzôdéseket kötöt-
tek, amelyek nem felelnek 
meg a törvényi szabályo-
zásnak. Ezt éveken keresz-

tül nem vették észre a banki 
jogászok, a PSZÁF; nekem 
azért sikerült, mert külföldön 
tanultam, dolgozom, más 
rendszerben gondolkodom, 
és innen jól észrevehetô, 
hogy ezek a szerzôdések a 
magyar jogrendszerben is ér-
vénytelenek. A bankok szer-
zôdési struktúráját korábban 
is sokan kritizálták, de a ban-
kok azt mondták, ôket csak a 
bíróság véleménye érdekli. 

–  Ön szerint mi a legreáli-
sabb forgatókönyv?

– Pesszimista vagyok, azt 
gondolom, hogy folytatódik 
az idôhúzás, ami nagyon 
rosszat tesz Magyarország 
gazdaságának. Ugyanakkor 
azt is gondolom, hogy olyan 
kiélezett a helyzet, hogy a 
fogyasztók helyzete minden 
bizonnyal javulni fog, teher-
könnyítô lépés lesz, csak 
az a kérdés, hogy mikor és 
mekkora.

– A baloldal azzal támadja 
önt, hogy tönkre akarja ten-
ni a bankokat, pedig egy jól 

mûködô ország alapját a hi-
telt nyújtó pénzintézetek biz-
tosítják.

– Egy jól mûködô állam 
alapja nem a bankrendszer, 
hanem a stabil jogrendszer. 
Egy országban, ahol nincs 
jól mûködô jogrendszer, ott 
a bankok könyörtelenül át-
hágják a törvényeket, a ma-
gyar bankok ezt csinálták 
és csinálják. A bankok nem 
lehetnek fontosabbak a jog-
államiságnál.

szd

Még mindig több mint fél-
millió devizahiteles van, aki 
valamiféle megoldást vár. 
Számos intézkedés történt 
érdekükben, de egyértelmû 
állásfoglalás, hogy hibás 
termékek-e a devizahitelek, 
még nincs. Lázár Dénes, a 
Pénzügyi Ismeretterjesztô 
és Érdekképviseleti Egye-
sület vezetôje szerint biztos, 
hogy lesz teherkönnyítés, de 
alapvetôen idôhúzás folyik. 

Magyar lelkiállapot 2013 
címmel publikálta a SOTE 
Magatartástudományi Inté-
zete legújabb kutatásának 
eredményeit. A gyermek-
vállalás, munkahelyi stressz 
és vallásosság témaköre is 
elôkerült a vizsgálatok so-
rán. Kiderült: a vallásos em-
berek egészségesebbek az 
ateistáknál.

Lázár Dénes: A bankok nem lehetnek 
fontosabbak a jogállamiságnál

Egészségesebbek a vallásos emberek

A kormány a Nôk 40 programmal a nyugdíjhoz közeledô nôk 
foglalkoztatását kívánja segíteni, hogy munkaviszonyban 
jussanak el a nyugdíjig, és tudjanak élni azzal a lehetôség-
gel, hogy 40 év munka után a nôk, életkoruktól függetlenül, 
teljes nyugdíjban részesülhetnek. A most elindított prog-
ramról Selmeczi Gabriellát, a Fidesz szóvivôjét kérdeztük.

2013-ban – a teljesség igénye nélkül – vívóink, birkózó-
ink, úszóink és vízilabdázóink is megmutatták a világnak, 
hogy Magyarország helye megkérdôjelezhetetlen szinte 
valamennyi sportág élvonalában. A kiváló eredmények 
érdekében az állam folyamatosan támogatja a hasznos 
fejlesztési terveket.

Selmeczy: Megbecsüljük 
a gyermeket nevelô nôket

Sportnagyhatalom vagyunk
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– A Szulejmán címû sorozat-
ban Validét szinkronizálja, de 
régen nem hallottunk önrôl. 

– A Szulejmán most felka-
pott, ezért jobban odafigyel-
nek rá, ám ettôl függetlenül 
folyamatosan szinkronizá-
lok. Amikor befejezôdött a 
Szomszédok, akkor még a 
Játékszínben két darabban 
játszottam. A Furcsa pár fan-
tasztikus elôadás volt, de fel 
kellett újítani a díszletet, és a 
több hónapos kihagyás után 
a Vígszínház kapta meg a 
játszási jogot. 2007-ben a 
Körúti színházhoz kerül-
tem, és utazó társulatként 
mûködünk.

– Szentendrére költözött. 
Amikor épült a házuk, akkor 
láthattuk a Vacsoracsatában. 
Viszont azóta nem látni, és in-
terjút is ritkán ad.

– Írtak már éppen eleget 
rólam, szeretek dolgozni. Tud-
nék többet is vállalni, ha olyan 

dolgokkal keresnének meg. 
Én is hibás vagyok, mert az 
élet már nemcsak arról szól, 
hogy hívják az embert, hanem 
önmagának is kellene tennie 
érte, megjelenni bizonyos he-
lyeken és rendezvényeken. 
Nyilván többet kéne mutat-
nom magamból, de nem hi-
ányzik a nagy felhajtás. 

– Annyira szerették önt a 
nézôk Mágenheimné Szikszai 
Júlia szerepében. Gondo-
lom, szívesen látnák újra önt 
egy sorozatban.

– Az ember nem azért 
lesz színész, hogy csak egy 
dologgal azonosítsák az éle-
tében. Az emberek hajlamo-
sak – még szakmán belül is 
– skatulyákat gyártani és abba 
berakni az embert. Nagyon 
megnézném, hogy milyen 
sorozatban veszek részt, a 
jelen pillanatban futók nem 
igazán az én világom. 

Nagy Orsolya
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A világhírû producert a 
Coming Out címû film bemu-
tatója utáni napokban kér-
deztük a magyar filmgyártás 
helyzetérôl. Vajna igen biza-
kodóan látja a jövôt, mivel 
a Coming out címû film nyi-
tó hétvégéjén közel 22 ezer 
ember ment el a mozikba, 
hogy láthassák az egyik 
elsô alkotást, ami az Andy 
Vajna vezette Magyar Nem-
zeti Filmalap támogatásával 
készült. 

– Elvárás az volt, hogy jól 
fogadják a magyar filmet, és 
ez sikerült is. A következô 
évben 8–10 bemutató vár-
ható, amelyekhez szintén 
hasonló reményeket fûzök 
– mondta Andy Vajna, akinek 
meglátása szerint utoljára a 
2000-es évek második felé-
ben készült olyan hazai pro-
dukció, ami nemcsak, hogy 
színvonalas, de szórakozta-
tó is. Az új korszak elindítása 
érdekében egy több mint 60 
hazai színészt megmozgató 
rövidfilmet készítettek Antal 
Nimród rendezô segítségé-
vel, aki a 2003-as Kontroll 
óta nem rendezett itthon. 

– Nimródnak szívügye 
volt, hogy ez a film elkészül-
jön, mivel egy ideje a hazai 
filmgyártás nem találja az 
irányt, de ô annyira profi 
szakember, hogy nála job-
bat keresve se találhattam 
volna. 

Kovács Szilárd

Andy Vajna lerántja a leplet

Frajt Edit: 
Szeretek dolgozni! 

Rengeteget beszéltek mostanában Andy Vajna és fele-
sége, Tímea kapcsolatáról. A nagyobb viharokat is túlélô 
szerelmük mellett viszont elsikkadt az, ami miatt Vajna 
visszatért hazánkba, nevezetesen, hogy újra fellendítse a 
hazai filmmûvészetet. 

Frajt Edit hangját újból hallhatjuk a Szulejmán címû soro-
zatban,  mellette egy utazó társulattal járja az országot. A 
Szomszédok címû sorozat kozmetikus Júliájaként belopta 
magát a nézôk szívébe, de ma már távol tartja magát a nagy 
rivaldafénytôl.

– Nagyon fontos, hogy 
olyan zenészek is meg tudják 
mutatni magukat végre, akik 
ugyan már a pályán vannak, 
de nem feltétlenül tudnak 
képernyôre kerülni. Szerin-
tem nagyon fontos, hogy az 
új dalok folyamatosan ott 

legyenek a nézôk, illetve a 
hallgatók elôtt. Öröm ebben 
részt venni, ezért úgy döntöt-
tem, hogy idén is vállalom a 
feladatot. Nagyon megtiszte-
lô Kovács Kati mellett ülni a 
zsûriben – magyarázta Rú-
zsa Magdi, aki másodszor ül 

az ítészi székbe A DAL címû 
produkcióban.

– Nem az a tét, hogy me-
lyik az a dal, amelyik jó, és 
melyik az, amelyik nem. 
Hanem az, hogy melyik dal 
képviselje Magyarországot. 
Nagyon sok olyan dal és 
elôadó is gyönyörû pályát 
futott be, akik nem nyerték 
meg a versenyt, de a dala-
ikkal jelen vannak már más 
mûsorokban, és fôszereplôi 

a televíziós és rádiós produk-
cióknak – vélekedett Gundel-
Takács Gábor, aki Novo-
domszky Évával együtt vezeti 
majd a mûsort, a backstage-
bôl pedig ezúttal Harsányi 
Levente és Rátonyi Krisztina 
jelentkezik majd.

A zsûrinek új tagja is lesz 
Kovács Kati személyében, 
aki a Táncdalfesztiválról ren-
delkezik tapasztalatokkal.

– Mi annak idején a sem- 
mibôl jöttünk, amikor még 
a televízió is olyan újdonság 
volt, hogy tulajdonképpen 
csak egy pár embernek volt 
a városban. A Magyar Televí-
zió már akkor kitalált valamit, 
amit fesztiválnak neveztek, 
és megmozdult az egész or-
szág. A fesztiválon részt ven-
ni olyan esemény volt, amire 
mindenki vágyott. A popkul-
túra rengeteg embert vonz. 
Aki itt szerepelni fog, azt az 
egész ország megismeri. 
Aki valamit szeretne csinálni 
ezen a pályán, annak meg 
kell jelenni! Az embereknek 
szükségük van a zenére, ha 
minket kivonnának a tévébôl, 
az nagyon furcsa lenne – ma-
gyarázta Kovács Kati. A szo-
kások értelmében idén a tava-
lyi gyôztesnek, Bye Alexnek is 
zsûriznie kellene, ô azonban 
más feladatot kapott. Digitá-
lis kommentátorként tûnik fel 
a produkcióban.

bgy

Kovács Kati: Szükség van a zenére!

Újra elindul az Eurovíziós Dalfesztivál hazai elôválogatója, 
A DAL. A zsûriben egy új tag is helyet kapott, Kovács Kati 
személyében. Buda Marcival, Rakonczai Viktorral és Walkó 
Csabával azonban már nem találkozhatunk a stábban.

– Már inkább humorista-
ként jegyzik, mint színészként. 
Miért váltott?

– Színészetbôl nem lehetett 
megélni. Mégis két évig gon-
dolkoztam, hogy fellépjek-e 
a Dumaszínháznál. Féltem a 
mûfajtól. Mikor megpróbál-
tam, egybôl felvettek a stand 
uposok közé. Ez megmentet-
te az életemet, sosem felejtem 
el azt a napot. Végre pénzt is 
kerestem a színpadon.

– A Munkaügyekben is ál-
landó szereplô lett, hiányzott a 
színészet?

– Továbbra is inkább szí-
nésznek tartom magam. Kis 
színházi fellépésekkel nem 
jutottam messzire, most las-
san ott tartok, hogy ha ki-
írom a nevem, bejönnek rá 
az emberek. Kezdem meg-
valósítani önmagam, még 
ha nagy kerülôvel is jutottam 
el ide. Sosem szerettem va-
kon követni egy rendezôt, ha 
nem értettem mondjuk egyet 

vele. Szeretném azt csinálni, 
ami kedvemre való, és ha ez 
a közönségnek tetszik, ak-

kor jó, de csak azért, hogy a 
kegyeiket keressem, nem fo-
gok mást csinálni, mint amit 

elhatároztam. Nem beszélek 
celebekrôl, csak mert azon 
mindenki nevet. A saját gon-
dolataimat akarom eljuttatni 
hozzájuk.

– Ha megismerik, akkor 
honnan? A sorozatból, a Suso-
gós Mackókból vagy az önálló 
produkciókból?

– Vegyes, több lábon állok 
szerencsére, talán a Showder 
Klub a legnézettebb. De so-
kan a „politikai” karrierem mi-
att emlékeznek rám.

– A legutóbbi választások 
idején megmozgatta az állóvi-
zet a Kétfarkú Kutya Pártjával. 
Készül valamire 2014-ben?

– Igen, párton kívül, egy 
személyben indítok akciót. 
Lesz egy kisebb show a par-
lamenti voksolás alatt. Vá-
lasztási stresszoldó kampány 
készül, illetve dr. Mogács nép-
butító hadjárata. Voltak régen 
a népmûvelôk. Dr. Mogács 
népbutítóként járja majd az 
országot.

– Fel kell nyitni az emberek 
szemét?

– Nem hinném, hogy ettôl 
gyökeresen megváltozna a 
világ, de a poénok mellett 
mindenképp olyan dolgokról 
szeretek beszélni, aminek van 
értelme. Ha egy ember elgon-
dolkozik rajta, már elértem 
valamit.

Molnár

Mogács Dániel: A kabaré 
megmentette az életemet

Mogács Dániel királyság-
párti. Közel négy éve a 
Kétfarkú Kutya Párttal ki-
figurázta a hazai politikai 
elitet, jövôre kicsit tovább 
megy. Lapunknak adott in-
terjújában elárulta, kerüli 
a celebek témakörét, saját 
gondolatokkal bombázza a 
közönséget.



– Végleg hazatért?
– Igen, New Yorknak vége, 

tizenöt évig éltem kint. Fiata-
lon szerelmes voltam a város-
ba, mindenképp oda akartam 
kerülni. Imádtam is ott élni, az 
álmom az volt, a gyerekeim 
odaszülessenek. A fiam men-
jen baseballozni, a lányom 
meg balettozni. Ezt meg is 
éltük. Egy nap azonban rájöt-
tünk, nekik magyarokként kell 
felnôniük, még ha az apjuk 
német is. A mi mentalitásun-
kat, habitusunkat szerettem 
volna, ha elsajátítják.

– A tengerentúli idôszak 
alatt számtalan nagy névvel 

dolgozott együtt. Milyenek ci-
vilben a színészek, énekesek, 
politikusok?

– Ugyanúgy beszélgetnek 
velem, mint ön most. Átlagos 
párbeszédek ezek, lazák, 
viccesek. Ugyanúgy tud fájni 
a fejük, mint mindenki más-
nak. Az egyetlen különbség, 
hogy a luxusnak köszönhetô-
en nem kell aggódniuk min-
dennapi dolgok miatt, mint 
például fôzés, vagy, hogy ki 
vigyáz a gyerekre. Erre ott a 
szakács meg a babysitterek 
hada.

– Tartják a kapcsolatot?
– Igen is meg nem is. Az 

amerikaiak olyanok, hogy 
jaj, mennyire fogsz majd hi-
ányozni, majd két hónapig 
írogatnak, végül teljesen 
leállnak róla. A karácsony 
közeledtével most küldtem 
ennek-annak képeket Buda- 
pestrôl, hozzá egy kis leírás-
sal. Nagyon értékelik, ami-
kor a kultúránkról beszélek 
nekik. Lesz májusban egy 
forgatás Bécsben, és egy 
családi fotózás miatt átjön-
nek hozzánk is. Nevet saj-
nos nem mondhatok.

– Volt csalódás is?
– Anélkül, hogy bármilyen 

jelzôvel is illetném, a politikus 
Donald Trump, akit egy cím-
lapra fotóztam.

Molnár Attila

– A legfontosabb kérdés, 
hogy van a válla?

– Köszönöm, október 18-
án mûtötték. Régóta fájt, a 
benne lévô krónikus gyulla-
dás már a mindennapokban 
is gondot okozott, hát még 
úszás közben. Titánhorgonyt 
kaptam a vállamba, kezelé-
sekre, gyógytornára járok. 
Március-áprilisra jutok el csak 
arra a szintre, hogy teljes 
értékû edzésmunkát végez-
hessek.

– Mihez kezd a hirtelen jött 
szabad idôvel?

– Most költöztem Gyôrbe, 
és ismerkedem a várossal. 
Sok idôm azért nincs, mert 
a kezelések elviszik a napjai-
mat. Attól nem kell félni, hogy 
otthon fekszem és nem tu-
dok magammal mit kezdeni. 
Üzleti fôiskolára járok, a vé-
gén tartok, tehát a tanulással 
is lekötöm magam. 

– Rengeteg fotósorozat je-
lent már meg önrôl, modellpá-
lyát nem választana?

– Ahhoz már öreg vagyok 
– mondta nevetve. – Szere-
tek fotózásra járni, de sokkal 

többet kéne gyakorolnom ezt 
ahhoz, hogy jó legyek ben-
ne, és nem akarom, hogy ez 
az úszás rovására menjen. 
Nagyon élvezem, és buzdíta-
nak is, de nem vagyok profi. 

Viszont jó érzés szokatlan 
helyzetbe kerülni, átváltozni, 
és fel sem ismerni magam 
egy képen. 

– Élvezi a szép ruhákat, 
sminkeket, fodrászkodást?

– Pont jó az úgy, ahogy 
ott van, a hétköznapokban 
ugyanis szinte semmi smin-
ket nem használok. Az öltöz-
ködéssel is bajban vagyok, 
mert a méreteim miatt nehe-
zen találok magamnak olyan 
ruhát, ami úgy áll rajtam, 
ahogy én szeretném. Ezért 
inkább azt nézem, legyen 
kényelmes, amúgy is job-
bára edzésre kell mennem, 
oda meg jó a melegítô.

– Egy elfoglalt sportoló ho-
gyan tudja alakítani a magán-
életét?

– Amíg más ledolgozza 
a napi nyolc óráját, addig 
mi a tréningek után haza-
megyünk és pihenni szeret-
nénk. A szüleimmel, baráta-
immal is megoldom, hogy 
tudjuk tartani a kapcsolatot. 
Ezt szoktam meg, gyerekko-
rom óta ilyen az életem. Akik 
kitartottak mellettem, ezt el-
fogadták. Ez igaz a párkap-
csolatra is, meg kell érteni, 
hogy a másiknak milyen idô-
beosztása van, és rugalma-
san kell kezelni.

– Mozgalmas éven van túl, 
hogy értékeli szakmailag?

– Soha rosszabb ne legyen! 
Jópofákat játszottam a Nem-
zetiben, a Karinthy és a József 
Attila Színházban is. Munka 
van, és az a jó. Két napot, ha 
pihenek, az elég egy héten. 
Kell néha persze teljes kikap-
csolódás is, de ha az ember 
szereti a munkáját, nem okoz 
gondot. Ahogy nekem sem.

– Mindig meg tud újulni?
– A színházi életnek az az 

érdekessége, hogy minden-
nap egy új helyzetbe kerül 
az ember. Az adott szerepet 
lehet még érzékenyebben, 
színesebben eljátszani. Ezek 
mellett vannak olyan fellé-
pések, ahol nyugdíjasoknak 
énekelünk, mondunk prózát 
Voith Ágival. Az is érdekes, 
ott lehetek igazán magam. 

Ugyan más közönség, olyan, 
hogy más-más publikum, nin-
csen. Egy van csak. Máshogy 
kell készülni persze egy szín-
darabra, mint az elôbb emlí-
tett fellépésre. Utóbbi sokkal 
közvetlenebb, konkrétan hoz-
zájuk beszélhetek, nem sze-
repet mondok.

– Említette, hogy keveset pi-
hen, de mivel kapcsolódik ki?

– A lényeg, hogy ne foglal-
kozzak olyankor a színházzal. 
A vadászat talán az elsôdle-
ges ilyen elfoglaltság. Már két 
hónapja nem voltam, ami a 
szeptemberben indult és feb-
ruárig tartó idényben soknak 
minôsül. 

– Azért, mert nem fér bele 
az idejébe?

– Nagyon sûrû heteken 
vagyok túl. Próbák és elôa-
dások váltják egymást. De 
folyamatosan kapom a meg-
hívásokat, hogy szívesen lát-
nának itt is, ott is.

– Hiányoznak a tévés sze-
replések?

– Fôleg a tévéjátékok. Nem 
is értem, hogy miért hanya-
golták el a mûfajt. Persze, 
a pénz a mindenkori indok. 
Csak meg kell nézni, meny-
nyire népszerûek a régiek 
ismétlései. A sorozatok vál-
tották fel ezeket. A mostani 
fiatal színészeknek viszont 
jó tanulópénz lenne. A régi 
hagyományokból már csak a 
szinkron maradt meg.

– Sokat változott a világ a 
pályakezdése óta?

– Mikor fiatal voltam, a 
színész volt a legfontosabb, 
minden körülötte forog. Majd 
jöttek a feltörekvô rendezôk, 
és már ôk kerültek központ-
ba. Hatalmas pályázatokat 
írnak ki, és leváltanak, fel-
váltanak folyamatosan. Az 
igazság még most is az, 
hogy a nézô nem az igaz-
gatóért, nem a rendezôért 
megy színházba, hanem a 
színészekért. Mert a játékuk-
ra kíváncsiak. A színház szó-
rakoztasson, ha nem teszi, 
akkor rossz, nem mûvészi.

MA
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Áprilisban lesz nyolcvanéves, mégis olyan intenzitással éli 
mindennapjait Bodrogi Gyula, mint más húsz- vagy har-
mincévesen. A Nemzet Színésze ugyanúgy élvezi a nyugdí-
jasok elôtt való fellépést, mint mikor a Nemzeti színpadára 
áll. Hiányzik neki a vadászat, de annyira elfoglalt, hogy ne-
hezen talál idôt arra, hogy eljusson a természetbe.

Jakabos Zsuzsa egyetlen 
vágya jelenleg, hogy ki tudja 
nyújtani a kezét. Gyôrrel is-
merkedik, és a riói olimpiáig 
biztosan folytatja sportolói 
karrierjét. A köztes idôben pi-
hen, tanul, és bár azt mondta 
lapunknak, modell már nem 
lesz belôle, szívesen áll a fo-
tósok lencséje elé.

Bodrogi Gyula: 
Soha rosszabb ne legyen!

Jakabos Zsuzsa: Öreg vagyok már 
a modellkedéshez

Egy falusi nénike, akinek fur-
csa esete volt a mobiltelefon-
nal, volt már bizarr nôgyógyá-
szati kezelésen és akkor még 
nem említettük, hogy milyen 
a viszonya a tehenéhez. Egy 
korszak meghatározó alakja 
volt, viszont úgy látszik, hogy 
a karakter mögött elveszett a 

mûvész. Ihos József számta-
lan fórumon bizonyította már 
a humorát, mégis a közön-
ség számára ez az ikonikus 
karakter maradt.

– Egyszerre áldás és átok, 
hogy van egy olyan figura, 
akivel tudnak azonosítani, de 
a nagyon népszerû Kató né-
nin kívül mi az, amit tudnak 
Ihos Józsefrôl? – tette fel a 
kérdést önmagának is Ihos. 
– Nem ismerik az írásaimat, 
pedig rengeteg kabarét írtam 
már, és ez egy picit elszomo-
rít. A jó oldala a dolognak az, 
hogy tudom magamról, hogy 
egy közepes elôadómûvész 
vagyok, sok jó és néhány ki-
váló pillanattal, mint például 
Kató – mondta a komikus.

– Mindenki Kató nénit 
akarja. Sose vált számomra 
unalmassá, csak néha jó len-
ne mást is csinálni. Most ép-
pen egy szituációs komédiát 
forgatunk. Nehezen találja a 
helyét, még nincs fix csator-
nája. Talán, ha Kató néni is 
szerepelne benne, akkor már 
rég kapkodnának utána.

K. Sz.

A népszerû humorista saját bevallása szerint egy közepes 
elôadómûvész, de ezt ô nem is tartja problémának. Úgy 
véli, jó az, ha néha-néha van az embernek egy olyan mun-
kája, ami miatt emlékeznek rá. Mindenki ismeri „alteregó-
ját”, Kató nénit, de van-e élet a vidéki néni után?

Ihos József: Áldás és átok

Schaefer Helga Ben Affleck, Matt Damon, Bill Clinton, Jen-
nifer Lopez és Kate Hudson után Nagy Adrit kapta lencse-
végre. A világsztárok fotósa hazatért, Budaörsön lakik, és 
hazánkba csábíthatja a legnagyobb neveket.

Helgához házhoz jönnek 
a hírességek



– Köszönet illeti Békéscsa-
ba önkormányzatát és a me-
gyét, hogy az anyagilag igen 
szûkös években is támogat-
ták egyik legértékesebb tor-
naklubunkat. A kormánynak 
köszönhetôen elindult egy 
sportágfejlesztési stratégia, 
így mostantól mi is sok min-
denben tudunk segíteni. A 
Magyar Torna Szövetség 
az országban összesen 53 
edzôt vett állományba, köz-
tük öt csabait. Emellett a 
Gerevics-ösztöndíjat feljebb 
emeltük és be tudtunk száll-
ni a taníttatásukba. A jövô-

ben igyekszünk támogatni 
a tornaszerek beszerzését, 
és remélhetôleg eljön az az 
idô is, amikor a tornaterem 
felújításában tudunk majd 
segíteni – mondta dr. Magyar 
Zoltán, majd átadta a kis fo-
gyasztású, kilencszemélyes 
Opel mikrobuszt,  amelynek 
a biztosítását, szervizelését 
is a szövetség vállalja.

Kiss Tibor alpolgármester 
kiemelte, hogy az elmúlt idô-
szakban a klub olyan munkát 
fektetett be, sportolóik olyan 
eredményeket értek el, amely 
országosan is példaértékû. 

– A tornaklub nemcsak 
a szövetségnek, hanem a 
városnak is a csúcsklubja, 
amelynek az önkormány-
zat akkor is segített, amikor 
anyagi nehézségekkel küz-
dött. Örülünk, hogy ma olyan 
helyzetben van a magyar 
sport, hogy erre kormány-

zati szinten odafigyelnek, 
pénzt áldoznak – fogalma-
zott az alpolgármester, aki 
hozzátette: bíznak abban, 
hogy a továbbiakban az 
eredményeknek megfelelô 
szintû támogatásban része-
sül a tornaklub. 

Mikóczy Erika

Mikrobuszt ajándékozott a Magyar Torna Szövetség a 
Torna Club Békéscsaba Olimpiai Mûhelyének. A busz, 
amelyet a szövetség elnöke, a kétszeres olimpiai baj-
nok, háromszoros világbajnok dr. Magyar Zoltán is elkí-
sért, január kilencedikén gördült be a Kórház utcába. 
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„Hozz egy labdát egy moso-
lyért” elnevezéssel hirdette 
meg hagyományosnak mond-
ható karitatív akcióját a 2013-
as év békéscsabai csapatá-
nak választott röplabdaklub. 
Aki labdával érkezett, ingyen 
tekinthette meg karácsony 
elôtt az Újpest elleni – egyéb-
ként hazai gyôzelemmel zárult 
– rangadót. Jöttek is a szur-
kolók szép számmal a városi 
sportcsarnokba, és a meccs 
végeztével elindult a színes 

labdazápor. A labdákat a Ma-
gyar Vöröskereszt munkatár-
sai juttatták el a megyében 
élô rászoruló gyerekeknek.

A mérkôzést megelôzôen, 
Csukás Zsolt fotókiállításán az 
elmúlt idôszak pillanatai ele-
venedtek meg, majd Bakos 
Orsolya dietetikus beszélt az 
egészséges táplálkozásról.  
Volt „Ki tud többet?” BRSE ve-
télkedô, és a szurkolók fotóz-
kodhattak is a játékosokkal.

V. A.

A meghívottakat Kiss Tibor 
alpolgármester köszöntötte, 
aki egyebek mellett köszöne-
tet mondott az élsportolók-
nak a kitartó munkáért, mely-
lyel eredményeiket elérték, 
s melyeket minden csabai a 
magáénak érezhet. „Olyan 
értékeket hoznak létre, me-
lyekre joggal lehetünk büsz-
kék, ezért is tartja fontosnak 
a városvezetés a sport támo-
gatását” – hallhattuk Kiss 
Tibortól. 

2013-ban a „Békéscsaba 
Sportjáért” kitüntetésben a 
Békéscsabai Elôre Úszó Klub 
részesült. A közel 90 éves 
múltra visszatekintô és je-

lentôs eredményekkel büsz-
kélkedô Békéscsabai Elôre 
Úszó Klub jelenleg mintegy 
220 versenyzôvel mûködik. 
Legfôbb célkitûzése az 
utánpótlás-nevelés. Az él-
sportolók idei fogadásának 
díszvendége Kelemen Péter 
volt, aki az elsô öttusázó a vi-
lágon, aki junior és felnôtt vi-
lágbajnokságon is meg tudta 
nyerni az egyéni versenyt, 
ma már nyugdíjas, és 5 éve 
városunkban él. 

A fogadáson a világver-
senyek legjobbjai vehettek 
át elismeréseket. Az év nôi 
sportolója Makra Noémi tor-
nász, az év férfi sportolója 

Baji Balázs atléta, az év leg-
jobb utánpótlás korú leány 
versenyzôje Bohus Réka 
vívó, a legjobb utánpótlás 
korú fiú versenyzôje Rudner 
Gábor kosárlabdázó lett. Az 
év csapata díjat a Békéscsa-
bai Röplabda SE NB I-es nôi 
együttese vehette át, akik a 
bajnoki 3. helyezést elérték, 
a Magyar Kupa-bronzérmet 
szerezték: Czina Kata, Hor-
váth Vivien, Jenei Andrea, 
Kerepeczki Márta, Molcsányi 
Rita, Pallag Ágnes, Soós Ni-
kolett, Szombathelyi Szandra, 
Pap Dorottya, Leidgeb No-
émi, Gerendeli Dóra, Szpin 
Renáta, Nagy Viktória, Kani-
zsai Dorottya, Korniss Ildikó 
játékával. Szakmai igazga-
tójuk Kormos Mihály, segítôi: 

Milodanovic Andrea és Tátrai 
Sándor. A klub elnöke: Baran 
Ádám.

Az év edzôje Kormos Mi-
hály, a Békéscsabai RSE 
szakmai igazgatója lett. 

Az év sportvezetôje díjat 
Czeglédi Katalin, a Békéscsa-
bai Atlétikai Club marketing-
vezetôje kapta.

Az év támogatója 2013-
ban az OTP Bank Nyrt. Bé-
késcsabai Fiókja, mely évek 
óta támogatója a különbözô 
nemzetközi és országos ver-
senyeknek, mérkôzéseknek. 
A pénzintézet a Békéscsa-
ba–Arad–Békéscsaba szu-
permaratoni futóverseny név-
adó szponzora és a Streetball 
fesztivál segítôje is.

Gajdács Emese

Szilveszteri futógála
a sportcsarnoknál

Békéscsaba legeredményesebb sportolóit látták vendé-
gül decemberben a városháza dísztermében. Több baj-
nokot, illetve edzôiket is megjutalmazta a városvezetés.

Minden eddiginél többen álltak rajthoz az év utolsó nap-
ján a sportcsarnoknál, ahol  immár huszonhatodik alka-
lommal rendezték meg a szilveszteri futógálát.

Élsportolók a városházán 
Elismerés Békéscsaba büszkeségeinek

Álmos, ködös évkezdet – dönt-
hetek úgy, hogy hétvégén ágy-
ban maradok, olvasok, filmet 
nézek, és dönthetek úgy is, 
hogy összeszedem magam, 
rögtön az év elején kidugom 
az orrom a fészkembôl, meg-
nézem, mi újság a világban. 

Jókívánságok – dönthetek 
úgy, hogy mondom, mert így 
szokás, és dönthetek úgy is, 
hogy szívem-lelkem teljes 
melegével kívánok boldog új 
évet azoknak, akik fontosak 
nekem.

Munka – dönthetek úgy, 
hogy letudom a feladato-
kat, és dönthetek úgy, hogy 
örülök a munkámnak, igyek-
szem mindenbôl kihozni a 
legjobbat, még akkor is, ha a 
legváratlanabb pillanatokban 
csörren meg a telefon. 

Szocsi, téli olimpia – dönt-
hetek úgy, hogy nem nézem, 
és dönthetek úgy, hogy olyan 
sportágakba kaphatok bete-
kintést, amelyek elvarázsol-
nak és behozzák a lakásba a 
tél gyönyörûségeit.

Parlamenti, uniós és ön-
kormányzati választás – 
dönthetek úgy, hogy nem 
érdekel, és hogy ezt vagy 
azt az oldalt hallani sem aka-
rom, és dönthetek úgy, hogy 
informálódom, a múltbeli 
tapasztalataim és a jövôbeli 
lehetséges történések mér-

legelésével, felelôsen vá-
lasztok. 

Brazília, foci világbajnok-
ság – dönthetek úgy, hogy 
morgok az átkozott foci miatt, 
és dönthetek úgy, hogy osz-
tozom a párom és a fiaim örö-
mében. 

2014 – dönthetek úgy, hogy 
ellenem van a világ, rengeteg 
dolog hiányzik a boldogsá-
gomhoz, és dönthetek úgy: 
öröm, hogy itt vagyok, minden 
okom megvan a boldogság-
ra, amelyért teszek is. Én az 
utóbbit választom, és igyek-
szem megfogadni Karl Erik 
Böhn-nek, a magyar nôi kézi-
labda-válogatott leukémiával 
küzdô kapitányának utolsó 
blogbejegyzésében írt szavait: 
„Vigyázz a szeretteidre! Éld az 
életed! Ne könnyû terhet, ha-
nem erôs hátat kérj!”

Mikóczy Erika

Dönthetek így is, úgy is

Jegyzet

A Békéscsaba Sportjáért kitüntetést az úszóklub kapta

Urbanikné Rosza Mária, Czeglédi Katalin és Laduver Ferenc

Magyar Zoltán: A csabai az egyik legértékesebb klubunk
Dr. Ferenczi Attila dudaszóval indította a mezônyt

A résztvevôk között minden 
korosztály képviseltette ma-
gát: pici gyerekek, baba-
kocsit toló anyukák, egész 
családok és tettre kész idô-
sek egyaránt. Sokan jelmezt 
öltöttek, mások négylábú 
kedvenceikkel tették meg 
a távot. A futógálát rende-
zô Buda-Cash Békéscsabai 
Atlétikai Club több verseny-
zôje, de önkormányzati kép-
viselôk, közéleti szereplôk 
is sporttal búcsúztatták, jó 
hangulatban az óévet. A 
kissé ködös idôtôl sem visz-
szariadó futókat dr. Ferenczi 
Attila tanácsnok, a klub elnö-
ke, illetve dr. Fábián Ágnes 
tanácsnok indította útnak a 
nap szelleméhez híven duda-
szóval, pezsgôdurranással.

Az igazolt sportolók kö-
zül elsô lett Kácser Zita, Tóth 
László, az amatôröknél Mol-

nár Gitta és Varga István, az 
általános iskolások legjobb-
jai: Pavuk Tira és Szabó Áron. 
A hatvan éven felüliek verse-
nyét a békéscsabai Adorján 
László és a gyulai Szabó Ilo-
na nyerte. Az ötven éven fe-
lüli férfiaknál a békéscsabai 
Kôrösi András, a nôknél a bé-
késcsabai Nagy Judit végzett  
az elsô helyen. Különdíjat ka-
pott a három legidôsebb in-
duló: Kovács István, Greksza 
Pál és Kazár Pál.

A családok közül a gyulai 
Muszka család ért elsôként 
a célba, különdíjat kapott 
az elsô kutyás versenyzô 
Gombkötôné Ilyés Ildikó, 
valamint a kerekes székes 
Faluhelyi Balázs is. A legöt-
letesebb jelmezért különdíjat 
vehetett át a Buda-Cash Bé-
késcsabai AC dobócsapata.

Gajdács E.

Labdaesô a röpimeccs végén
„Hozz egy labdát egy mosolyért!”

Mikrobuszt kapott a tornaklub
A buszt dr. Magyar Zoltán adta át



A Békéscsabai Kistérségi 
Életfa Szociális Szolgáltató 
Központ által kiválasztott csa-
ládok számára feldarabolva 
szállították házhoz a tüzelôt a 
közterület-felügyelet munka-
társainak segítségével. Mint 
arról már korábban beszá-
moltunk, a hét méter magas, 

egy tonna súlyú, úgy 25 éves 
fenyô Dobozon, az Ady Endre 
utcában nevelkedett, kivágá-
sakor több mint kilenc méter 
magas volt, a felállításakor 
azonban le kellett vágni be-
lôle. A város karácsonyfáját 
Szabó László ajánlotta fel a 
csabaiaknak.

A Szeretlek, Békéscsaba! Egye-
sület karácsony elôtt ételt osz-
tott a Frankó Produkciós Iroda 
elôtt. December 23-án gulyás-
ágyúban fôzte Prohászka Béla 
Venesz-díjas mesterszakács 
a babgulyást, melybôl nyolc-
száz adagot mértek ki. A tálak 
megtöltésében a közgyûlési 
képviselôk is segítettek, 
anyagilag támogatták az ese-

ményt, akárcsak Vantara Gyu-
la polgármester. A forró leves 
mellé gyümölcsöt, forralt bort 
is kaptak a hosszú sorban vá-
rakozó emberek, Bartus Gyu-
la, a Jókai színház mûvésze 
egy szép verssel, Péterné Be-
nedek Ágnes evangélikus lel-
kész pedig igei köszöntéssel 
ajándékozta meg a Munkácsy 
utcában összegyûlteket.

Január elsô vasárnapján ismét ételt osztottak Jaminában. 
Összesen kétszáz adag csirke- és pulykapörköltet kaptak 
a rászorulók. A Egyensúly AE Egyesület az alapanyagokat 
a csabai Mezôker Kft.-tôl és a Csaba Meat Kft.-tôl kapta, 
az ételek elkészítését a Kola Konyha Kft. vállalta

Karácsonyi köszöntôk írására hirdettek pályázatot az el-
múlt év végén békéscsabai, 9. osztályos diákok számára. 
A hat legjobb pályázatot irodalomtanárokból álló zsûri 
értékelte. A Békéscsabai Jókai Színház és a város aján-
dékcsomagjait Vantara Gyula polgármester adta át a leg-
jobbaknak. Az elsô díjad Vad Judit, a másodikat Baukó 
Boglárka, a harmadikat Kalmár Anett kapta

Adományok Kisíratosra
Ákos is a polgárôrökkel ment

Ezer csomag
ezer csabai családnak

Ételosztás Jaminában Karácsonyi köszöntô 
pályázat

A Böjte Csaba Dévai Szent Ferenc Alapítványa által mû-
ködtetett Kisíratosi Gyermekotthon részére hirdetett 
adománygyûjtési akciót decemberben a Békéscsabai 
Városi Polgárôrség elnöke, Bugyinszki Tamás. A karita-
tív adománygyûjtés nagy sikerrel zárult, az adományokat 
Csordás Ákossal, az egyik kereskedelmi csatorna felfe-
dezettjével vitték el a gyerekeknek

Három, békéscsabai család kapta meg a város karácsony-
fáját, hogy ezzel segítsék ôket a hidegre forduló napokon. 

Vantara Gyula polgármester is ételt osztott Vízkereszt után darabolták fel a fenyôt

Az önkormányzat a Békéscsabai Kistérségi Életfa Szoci-
ális Szolgáltató Központ Családsegítô Szolgálat és Gyer-
mekjóléti Központ munkacsoportja közremûködésével 
ezer békéscsabai családnak adományozott  tartós élel-
miszercsomagokat az ünnepek elôtt, mintegy hárommil-
lió forint értékben
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Nyolcszáz adag babgulyás
Ebéddel segítették a rászorulókat

Meleget ad a város fája
Tüzelô lesz a fenyôbôl

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

TEREMBÉRLET  Egyedülálló kör-
nyezetben, Békéscsaba szívében 
várja vendégeit a Körösök Völgye 
Látogatóközpont. Rendezze ná-
lunk konferenciáit, vállalati rendez-
vényeit, családi, baráti eseményeit! 
Három termünk tökéletes helyszínt 
nyújt a pár órás találkozóktól az 
egész napos ünnepségeken át a 
többhetes kiállításokig.

KERÉKPÁR- és GPS-BÉRLÉS  
Szuperkényelmes kerékpárok vár-
ják a kirándulni vágyókat,  térképet 
és kiadványokat is adunk, amelyek-
ben akad egy-két jó úti cél. Béreljen 
kézi GPS készülékeink közül, me-
lyeket feltöltöttünk helyi térképek-
kel, Geocaching pontokkal.

ZÖLDFOGLALKOZÁSOK  Rend-
hagyó természetismereti órák, 
környezettudatos bemutatók, öko-
tudatos játékok, egészséges étel-
kóstolók és természetes kézmûves-
foglalkozások várják a bejelentke-
zô csoportokat. Megújult foglal-
koztatótermünk 25 fô befogadásá-
ra alkalmas.

KÖLCSÖNÖZHETÔ ESZKÖZÖK 
 Ha csak egy jó ötlet és néhány 
plakát vagy eszköz hiányzik egy 
izgalmas „zöld” világnap, óra, 
csapatépítô program megrende-
zéséhez, keressen bennünket és 
segítünk! 

BABA-MAMA KLUB  A foglalko-
zások jó lehetôséget biztosítanak 
a gyesen, gyeden lévô anyukák és 
1–3 éves gyermekeik rendszeres 
találkozásához. A Baba-mama klub 
szeptembertôl májusig, kéthetente 
szerdán, 9–11 óráig várja az ér-
deklôdôket a látogatóközpont ját-
szóházában. Érdeklôdni: védônôi 
szakszolgálat 06-66/430-789. A 
Baba-mama klub elsô foglalkozása 
2014. január 22. szerda 9.00–11.00.

HELYITERMÉK- és BIOPIAC   
2014-ben is minden szombaton 
9–12 óráig várjuk kedves vásárló-
inkat a Körösök Völgye Látogató-
központ udvarán a Helyitermék- 
és BioPiacon. Minden héten friss 
sajtok, finom mézek, helyi terme-
lôk zöldségei, gyümölcsei, friss 
péksütemények, kézmûvescso-
dák, környezetbarát megoldások 
és egészséges alternatívák várják 
az érdeklôdôket, és itt a használt 
sütôolajat is leadhatja.

A Helyitermék- és Biopiac elsô 
nyitvatartási napja 2014. január 18., 
szombat 9–12 óra, minden régi és 
új vásárlónkat szeretettel várjuk!

„KARÁCSONYI EMLÉKEIM”  A 
decemberben kiírt rajzpályázatra 
közel százötven rajz érkezett, erre 
való tekintettel a rajzokból készült 
kiállítás 2014. január 31-éig tekint-
hetô meg. 

P R O G R A M :

Az iskola bemutatása, tájékoztató és beszélgetés az intézmény• 
igazgatójával.
Ismerkedés a leendô 1. osztályos tanítókkal.• 
Nyelvi órák látogatása a leendô tanító néniknél• 
(magyar, angol, szlovák).
Játékkuckó a gyerekeknek.• 

Nyílt nap a szlovák iskolában

Cím: Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium,
 5600 Békéscsaba, Dedinszky Gyula u. 1. (Kórház mellett)
Telefon: 66/453-530 honlap: www.szlovak-bcs.sulinet.hu

Sok szeretettel vár minden kedves leendô 1. osztályos gyermeket
és szüleiket a város egyik legmodernebb iskolája

2014. január 29-én 800–1000 óráig beiskolázási nyílt napjára.



A Csabai Szlovákok Szerve-
zete mély fájdalommal tudat-
ja, hogy István Anna (1955–
2014) hosszan tartó, súlyos 
betegség után január máso-
dikán elhunyt.

A magyarországi szlová-
kok kiemelkedô alakja, a tót-
komlósi származású István 
Anna egyetemi tanulmányait 
Pozsonyban, a Comenius 
Egyetemen végezte, majd 
1978-tól a megyei mûvelôdési 
központban dolgozott, 1986-
tól a Békési úti nemzetiségi 
klubházban, amelyet 1993-ig 
irányított. Ötlete nyomán jött 
létre a dél-alföldi szlovákság 
fellegvárának számító Szlo-
vák Kultúra Háza 1996-ban, 
amelynek 2013-ig volt a veze-
tôje. A Csabai Szlovákok Szer-
vezetének alapító tagja, 1986-
tól 2001-ig elnöke is volt.

István Anna több mint 35 
évig dolgozott a közmûvelôdés, 
a nemzetiségi kultúra, hagyo-

mányápolás terén. Számos 
társadalmi funkciót is ellátott: 
a Magyarországi Szlovákok 
Szövetségének alelnöke volt 
(1988–2002), kilenc évig a Bé-
késcsabai Szlovák Nemzetisé-
gi Kultúráért Alapítvány elnöke 
(1990–1999), 2003 és 2006 kö-
zött a Nemzeti Civil Alapprog-
ram Dél-alföldi Kollégiumának 
elnöke, 2002 és 2008 közt a 
Civil Szervezetek Szövetségé-
nek alelnöke, a Határon Túli 
Szlovákok Világszövetsége 
választmányi tagja 2006-tól, 
majd 2012-ig a gazdasági ve-
zetôje.

A Čabän (Csabai polgár) 
havi lapot 1998 óta szerkesz-
tette, 1990-ben újraalapítot-
ta a Čabiansky kalendárt, 
amelynek fôszerkesztôje volt 
2001 és 2006 közt. Átvehette 
a magyar kormányfô „Nem-
zetiségi Kisebbségekért” díját 
1995-ben, 1996-ban a „Bé-
késcsaba szlovákságáért” ki-

tüntetést, a szlovák kulturális 
minisztérium Štefan Boleslav 
Roman plakettjét (1996), 
2006-ban a Magyar Oktatá-
si és Kulturális Minisztérium 
Bessenyei-díját és 2010-ben 
az Országos Szlovák Önkor-
mányzat „Nemzetiségünkért” 
kitüntetését.
Emlékét örökre megôrizzük!

Csabai Szlovákok 
Szervezete

Vantara Gyula megjegyezte, 
az új iroda létrehozásának 
a célja, hogy a lakótelepen 
élôk mindennapjait színeseb-
bé tegyék az ott igénybe ve-
hetô, színes programokkal. 
A polgármester a kulturális, 
szabadidôs és sportprogra-
mok mellett azt is kiemelte, 
hogy az iroda szolgáltatásai 

hozzájárulhatnak az aktívabb 
társadalmi, közösségi élet ki-
alakulásához.

Az új szolgáltatóközpont 
100 százalékos támogatási 
intenzitás mellett, közel har-
mincmillió forintból valósul 
meg 2013. december elseje 
és 2015. január 31. között. A 
14 hónapos és további három 

hónapos kötelezô fenntartási 
idôszak alatt a LISZI szol-
gáltatásai a lakók számára 

ingyenesek – mondta Baran 
Ádám projektmenedzser.

Vándor Andrea

Vantara Gyula polgármester adta át decemberben a 
Lencsési lakótelepen azt az új közösségi és szolgálta-
tóteret, amelyet a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület 
mûködtet a Lencsési út 18. szám alatt. A Lakóközösségi 
Információs és Szolgáltató Iroda (LISZI) jelképes szalag-
átvágással nyitotta meg kapuit.

 A P R Ó H I R D E T É S

Anna Ištvánová pochádzala 
zo slovenskej rodiny, sloven-
skú základnú školu ukončila v 
rodnom Slovenskom Komlóši. 
Po maturite na slovenskom 
gymnáziu v Békešskej Čabe 
ju prijali na Filozofi ckú fakultu 
Univerzity Komenského v Bra-
tislave, kde absolvovala odbor 
slovenský jazyk a literatúra. 

Po získaní diplomu sa vrá-
tila na Dolnú zem, do Békeš-

skej Čaby, a odvtedy svojou 
komplexnou a mnohostran-
nou činnosťou plnila svoje 
významné poslanie medzi 
Slovákmi v Maďarsku a na 
celej Dolnej zemi. Pracovať 
začala v Župnom osvetovom 
stredisku Bálinta Balassiho 
ako osvetová referentka. Popri 
zamestnaní sa naďalej vzde-
lávala, viedla Slovenský klub 
osvetového strediska a plnila 
viacero zodpovedných funk-
cií aj v spoločenskom živote. 
Zastávala viacero postov v 
štátnych a verejných inštitúci-
ách Békešskej župy. V rámci 
možností vždy presadzovala 
záujmy Slovákov v Maďarsku 
a snažila sa vyťažiť čo najviac 
pre svoju komunitu. V Regio-
nálnom školskom centre bola 
referentkou pre slovenské ná-
rodnostné školstvo.

Anna Ištvánová dlhé roky 
bola členkou predsedníctva 
a podpredsedníčkou Zväzu 

Slovákov v Maďarsku, zapo-
jila sa do práce slovenských 
samospráv v Maďarsku a do 
činnosti občianskych orga-
nizácií. Vďaka jej iniciatívnej, 
všestrannej osobnosti, praco-
vitosti a vytrvalosti sa realizo-
vali početné komplexné pro-
jekty a kultúrno-prezentačné 
podujatia doma i v zahraničí. 
Anna Ištvánová bola úradu-
júcou predsedníčkou Čabian-
skej organizácie Slovákov a 
riaditeľkou Domu slovenskej 
kultúry – Regionálneho osve-
tového centra CSSM. Dostala 
vysoké štátne vyznamenania 
Maďarskej republiky (Malá 
medaila Györgya Bessenye-
iho, Za národnosť) a Sloven-
skej republiky (Malá medaila 
sv. Gorazda a Cena ministra 
kultúry SR) a bola prvou laure-
átkou Ceny Ondreja Štefanka.
Česť jej pamiatke!

Čabianska organizácia 
Slovákov

István Anna örökre 
eltávozott 

Anna Ištvánová nás 
navždy opustila

INGATLAN

Tulajdonostól eladó Békés-
csabán, a Sparhoz közel, 
elsô emeleti, 60 m2-es, há-
romszobás, erkélyes, köz-
ponti fûtéses – napkollekto-
ros panellakás.
Érd.: 30/354-2563.

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

Békésen, a Kossuth utcá-
ban földszinti, egyszobás la-
kás eladó.
Tel.: 20/912-3243.

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

SZOLGÁLTATÁS

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

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

Automata mosógépek, ház-
tartási gépek javítása. 
Telefon: 30/304-4622, 
 66/454-561.

Redôny, reluxa, szalagfüg-
göny készítése, javítása rész-
letfizetéssel is. Nyílászárók 
javítása.
Tel.: 66/454-171, 70/212-6776.

Vállalok: házvezetést, gyer-
mekfelügyeletet, idôsgon-
dozást, szükség esetén ott-
lakással is.
Telefon: 70/367-0137.

OKTATÁS

Korrepetálás matematiká-
ból általános iskolásoknak.
Tel.: 20/238-1620.

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

www.csabacenter.hu

      2014. január 16–22.
Csodabogarak: Az elveszett hangyák (szinkr. francia anim. kaland) • 
3D! PREMIER!
Pulykaland (szinkr. am. animációs vígjáték) 3D! • 
Jégvarázs (szinkr. amerikai animáció) 3D!• 
Jack Ryan: Árnyékügynök (szinkr. am akcióthriller) VILÁGPREMIER!• 
Augusztus Oklahomában (amerikai dráma) PREMIER!• 
Franciadrazsék (szinkr. francia vígjáték) • 
A Wall Street farkasa (szinkr. amerikai életrajzi dráma) • 
Vágyak szerelmesei (szinkr. amerikai vígjáték)• 
A nimfomániás – 1. rész (dán–német–francia–belga dráma) PREMIER!• 
Alabama és Monroe (belga dráma) ART!• 

     2014. január 23–29.
Én, Frankenstein (szinkr. am.–ausztrál horror) 3D! VILÁGPREMIER!• 
Csodabogarak: Az elveszett hangyák (szinkr. francia anim. kaland) • 
3D! 
A mogyoró-meló (kanadai–dél-koreai–amerikai animáció) PREMIER!• 
Amerikai botrány (amerikai–angol krimi) PREMIER!• 
Jack Ryan: Árnyékügynök (szinkr. am akcióthriller) • 
Augusztus Oklahomában (amerikai dráma) • 
A nimfomániás – 1. rész (dán–német–francia–belga dráma) • 

Közösségszervezés a Lencsési lakótelepen
Megnyílt a Lakóközösségi Információs és Szolgáltató Iroda
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában 

lévô „Felkelô Nap Háza” Ifjúsági Garzonház Békéscsaba,
Fövenyes u. 1/2.  I. em. 10., I. em. 12., III. em. 21., IV. em. 27.,
V. em. 33. szám alatti lakóegységeiben történô elhelyezésre

A Fövenyes utcai ifjúsági gar-
zonház hatszintes épületében 
(földszint + négy emelet + te-
tôtér) a garzonlakások átlagos 
alapterülete 40 m2. A lakások a 
következô helyiségekbôl állnak: 
nappali, hálószoba, fürdôszoba, 
konyha, kamra, WC. 

Az ifjúsági garzonházi lakó-
egység bérleti jogának elnyeré-
sére a 35 év alatti házaspárok/
élettársak nyújthatják be pályá-
zatukat.

A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2014. január 24. 12.00 

óra. A határidôn túl benyújtott 
pályázat érvénytelen.
A pályázat benyújtásának he-
lye: Polgármesteri hivatal szoci-
álpolitikai osztály, Békéscsaba, 
Szabadság tér 11–17., II. 26-os 
iroda.

A pályázat benyújtásához 
szükséges formanyomtatvány 
a szociálpolitikai osztályon igé-
nyelhetô, és letölthetô a www.
bekescsaba.hu honlapjáról.

Bôvebb felvilágosítás a pol-
gármesteri hivatal szociálpoliti-
kai osztályán kérhetô. Telefon-
szám: 452-252/4002-es mellék.



Január hatodika, Vízkereszt 
napja, a karácsonyi ünnep-
kör végét jelzi, de a csabai 
zeneszeretô közönség – a 
Filharmónia jóvoltából – 
még egy ajándékot tehetett 
karácsonyfája alá: Tóth Pé-
ter szóló zongoraestjét.

A fiatal békéscsabai zongo-
ramûvészt nem kell bemutatni, 
hiszen mindannyian tanúi vol-
tunk elsô, még gyermekfejjel 
adott koncertjeinek, követtük 
sikeres hazai és külföldi fellé-
péseinek, versenygyôzelmei-
nek útját. Emlékezetes marad 
diplomakoncertje is, amikor 
a békéscsabai közönség töl-
tötte meg a Zeneakadémia 
nagytermét. Most hazatérô 
mûvészként üdvözölhettük, 
hiszen jelenleg az USA-ban 
folytatja doktori tanulmányait, 
tanít, koncertezik. 

Gépesített világunkban 
csupán egy gombnyomás 
– és máris felidézhetô egy 
mûalkotás. Bármikor meg-
nézhetjük a Mona Lisát, az 
Akropoliszt, letölthetjük a 
Shakespeare-összest és tel-
jes koncerteket, opera-elô-
adásokat hallgathatunk végig 
az internet segítségével. Ilyen 
bôséges kínálattal felveheti-e 
a versenyt az élô mûvészet? 
A gép tökéletességét felül-
múlhatja-e maga az ember? 

Tóth Péter koncertjén megta-
pasztalhattuk, milyen többle-
tet ad az élô elôadás: a mû 
megszületésének egyszeri 
és megismételhetetlen élmé-
nyét, a közvetlen kapcsolatot 
a mûvésszel. Megható volt, 
ahogy ünnepelte a hallgató-
ság már belépésekor és ké-
sôbb is, minden darab után a 
mûvészt, és ez hogyan hatott 
vissza és sarkallta egyre na-
gyobb teljesítményre ôt.

A mûsoron Haydn C-dúr 
szonátája könnyed eleganciá-
jával, az ezt követô Beethoven-
szonáta már változatosabb 
karaktereivel felvezetésként 
szolgált a romantikus „fôfo-
gásokhoz”, Mendelssohn 
Komoly variációihoz és Liszt 
Weinen, klagen… címû, szin-
tén variációs mûvéhez. Ezek-
ben a darabokban mutatko-
zott meg leginkább elôadónk 

szuggesztív ereje, amely 
mind a meditatív, bensôsé-
ges részekben, mind pedig a 
nagy kitárulkozások alkalmá-
val jelen volt. A feszültségek 
feloldásaként Liszt 6. magyar 
rapszódiája zárta a koncer-
tet, ráadásként Paderewski 
Nocturne-je kívánt jó éjsza-
kát.

A vidéki magyar tehetség 
hasonlatos a mesebeli sze-
génylegényhez, akinek nagy 
útra kell kelni, sok próbát kiáll-
ni, sárkányt legyôzni, míg el-
nyerheti jutalmát és kivívhatja 
az ôt megilletô helyet a nem-
zetközi mûvészvilágban. Ked-
ves Péter, a csabai közönség 
lelkesedését, szeretetét vidd 
magaddal, mint hamuban sült 
pogácsát erre a nagy útra, és 
a viszontlátásig kísérjen jó 
szerencse! 

Kisné Farkas Gabriella

Történelmi mesét láthatott a 
békéscsabai közönség, a két 
felvonásos, látványos, fordu-
latos mese az 1800-as évek 
második felét idézte elénk. A 
Román Sándor vezette tánc-
társulat, az ExperiDance 
és a 100 Tagú Cigányzene-
kar szólistái különleges él-
ményhez segítették hozzá a 
sportcsarnokban összegyûlt 
közönséget. A muzsikusok 
olyan klasszikus dallamokat 

játszottak, mint Liszt rap-
szódiái, Monti csárdása és a 
Pacsirta, s ezt persze újra és 
újra vastapssal jutalmazták 
a széksorokban ülôk. Eköz-
ben a táncosok mozdulata-
ikkal meséltek, egy arisztok-
ratikus mulatságot idéztek 
meg, ahol a királynô, a gróf 
és a cigánylány szerelmi ví-
vódásainak lehettünk tanúi. 

Humor is bôven kísérte a 
történetet, a lenyûgözôen 

mozgó elôadók többször 
mosolyra fakasztották a kö-
zönséget szándékoltan, túl-
zó gesztusaikkal.

A meseszerû történetet 
Sissi és Andrássy gróf le-
gendája ihlette. A darabban 
egy gyönyörû királyné, egy 
daliás gróf és egy csoda-
szép cigánylány lépett szín-
re, akik eltáncolták a soha 
be nem teljesülô szenvedély 
felfokozott, gyötrelmes, majd 
belenyugvó pillanatait. A 
kétórás elôadásban a 100 
Tagú Cigányzenekar szólistái 
méltó partnerei voltak a profi 
táncosoknak. Mindezt per-
sze lelkes tapssal jutalmazta 
a békéscsabai közönség.

Gajdács Emese

A címéhez híven, valóban fergeteges elôadást mutatott be 
január 3-án este az ExperiDance és a 100 Tagú Cigányze-
nekar a békéscsabai sportcsarnokban. A Fergeteges – A 
királyné, a gróf és a cigánylány címû produkcióban a zene 
és tánc nyelvén meséltek a mûvészek bonyolult, szöve-
vényes, szerelmi szálakról, arisztokratikus bálokról, kato-
nákról és úrhölgyekrôl.
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Kapj el! januárban

Neil Simonról minden túlzás 
nélkül elmondható, hogy a 
szórakoztató színdarabok 
koronázatlan királya, Marvin 
Hamlisch pedig az amerikai 
színpadi és filmzene – minden 
létezô díjjal kitüntetett – brili-
áns alkotómûvésze. Így nem 
véletlen, hogy a Jókai színház 
közkívánatra január 22-én és 
23-án újra  mûsorára tûzi az 
együttmûködésükbôl szüle-
tett Kapj el! címû, különlege-
sen szép, romantikus zenés 
komédiát. 

A Seregi Zoltán rendezô 
által jegyzett kamara-elôadás 
a békéscsabai bemutató óta  
az ország számos színhá-
zában, sôt a határainkon túl 
is nagy sikerrel mutatkozott 
be, Balogh Anna és Szomor 
György szereplésével. Az 
örökzöld történet lebilincse-
lôen bomlik ki, a szerzôtôl 
megszokott kitûnô párbeszé-
dekkel, vérbô humorral, vir-
tuóz szituációkkal. A színház 

jó szívvel ajánlja azoknak, 
akik már voltak szerelmesek, 
azoknak, akik szerelmesek, 
azoknak, akik még nem vol-
tak szerelmesek, és azoknak, 
akik azt hiszik, hogy már nem 
lesznek szerelmesek. Jegyek 
a színház szervezôirodájában 
kaphatók.

Lear király újra a Jókai
színházban

A nagy érdeklôdésre való te-
kintettel Shakespeare klasz-

szikusát közkívánatra, január 
28-án, egy alkalommal újra 
mûsorára tûzi a Jókai szín-
ház. 

Egy király felosztja biro-
dalmát, ezt követôen elindul 
a harc a hatalomért.  Míg 
az ország darabokra hullik, 
a király lassan elveszti az 
eszét. Shakespeare ebben a 
darabjában arra keresi a vá-
laszt, mi történik az ember-
rel, ha a szociális struktúrák 
szétbomlanak körülötte. Mi 
az ember? Angyal vagy vad-
állat? Mennyi szenvedést ké-
pes elviselnie?

A Lear királyt Chris Rolls 
angol rendezô állította szín-
padra, a produkció látvány-
világa pedig Sean Crowley 
walesi díszlet- és jelmezter-
vezô alkotása. A fôbb szere-
peket Kovács Frigyes, Dobó 
Kata, Kara Tünde, Babócsai 
Réka, Jancsik Ferenc, Bar-
tus Gyula, Rubold Ödön, 
Tege Antal, Csomós Lajos, 
Czitor Attila és Vadász Gábor 
játsszák. 

Csaba község városodása a 
vasút ideérkezésével indult 
meg. Változott a település 
képe, a fejlôdô mezôgaz-
daság mellett kezdett ki-
bontakozni az ipar is, amely 
megkövetelte a szervezett 
egészségügyi ellátás megte-
remtését. Ennek létrehozásá-
ra áldozta életét dr. Réthy Pál 
orvos, akire születésének 215. 
évfordulóján emlékezünk. 

Dr. Réthy (Schlotterbeck) 
Pál Szarvason született 1809. 
január 17-én. Alsóbb iskoláit 
Szarvason és Mezôberény-
ben végezte. Apja halálakor a 
pozsonyi egyetemen orvos-
tant hallgatott, majd Pesten 
képezte magát az orvosi pá-
lyára. Kimagasló adottságaira 
hamar felfigyelt Teofil János 
szemészprofesszor, akinek 
az asszisztense lett.

A „Társalkodó” címû lap-
ban 1844-ben cikkei jelentek 
meg „Kuruzslás hazánkban” 
címmel még Schlotterbeck 
Pál név alatt. Ez évben vette 
fel testvéreivel, a nyomdász 
Lipóttal és Vilmossal együtt 
a Réthy nevet. Dr. Réthy Pál 
1836-ban került Csabára 
városi orvosnak. Sokat tett 
Csaba közegészségügyi és 
járványügyi szervezetének a 
megalapításáért. Szívén visel-
te az elesettek, nincstelenek 
tragikus helyzetét. 

1843-ban, egy evangélikus 
egyházi gyûlésen, elôször 
szólalt fel kórház és „koldu-

sok háza” alapítása érdeké-
ben. Dr. Réthy Pál e tárgyban 
írt tanulmánya a „Szegénye-
ket ápoló és kórintézet felállí-
tásáról Békéscsabán” címet 
viselte, és 36 pontban foglalta 
össze a teendôket. 

A szabadságharc bukása 
után a községi elöljáróság 
hozzájárult, hogy gyûjtés in-
duljon a szegényház és kór-
ház céljaira. A jelenlegi kórház 
közelében álló csôszházat 
nézték ki erre a célra. Az elsô 
beteget 1864-ben vették fel 
ide, a kórház vezetését egy 
héttagú bizottságra bízták, 
melynek elnöke dr. Réthy Pál 
községi fôorvos volt.

Sztraka Ernô fômérnök és 
dr. Réthy Pál 1867-ben elkészí-
tették a „szegény-gyámolda” 
építési terveit, ennek alapján 
1869-ben készült el az új épü-
let, amelyben a kórházat he-
lyezték el. Az orvosi teendô-

ket itt dr. Réthy Pál, dr. Bende 
Albert és dr. Reisz Miksa látta 
el. 

1876-ban ismét kolerajár-
vány tört Csabára. Dr. Réthy 
Pál önfeláldozóan gyógyította 
a betegeket, fáradozásaiért 
megtették megyei tb. fôor-
vosnak. 1882-ben a királytól 
koronás arany érdemkeresz-
tet kapott. Sokat tett a cse-
csemôhalandóság leküzdé-
séért, megszervezte a bábák 
képzését és aktív szervezôje 
volt a himlôoltás alkalmazá-
sának is. 

Dr. Réthy Pál 1896. április 
20-án, 78 éves korában hunyt 
el, a kórház kertjében helyez-
ték végsô nyugalomra és ut-
cát neveztek el róla. 1989 nya-
rán a csabai kórház felvette a 
nevét. Dr. Réthy Pál sírja átke-
rült a Bogárházi temetôbe, sír-
halma felett csak egy fejfa áll.

Gécs Béla 

Békéscsaba anno
215 éve született Réthy Pál

Kapj el! és Lear király
Ismét a Békéscsabai Jókai Színházban
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Balogh Anna és Szomor György a Kapj el! címû darabban

Lear király (Kovács Frigyes Jászay-díjas színmûvész)

Tóth Pétert nagy szeretettel fogadta a hallgatóság

A táncosok az 1800-as évek világát idézték elénk

Az egykori „szegény-gyámolda” és Réthy Pál

A királyné, a gróf és a cigánylány
Fergeteges produkciót hozott az ExperiDanceZongoraest – csak nekünk...

Tóth Péter koncertezett a Vigadóban



A fürdô 76 és 40 Celsius-fo-
kos, 1974, illetve a 800 méter-
rôl feltörô vizét gyógyvízzé, 
a fürdôt 2006 évben gyógy-
fürdôvé nyilvánították. A 
gyógyvíz elsôsorban ízületi, 
reumatikus és mozgásszervi 
betegségek kezelésére jó.

Téli szolgáltatásaink
sátorral fedett 50 méteres • 
versenyuszoda,
38 fokos, forró és a 36 fo-• 
kos, meleg gyógymeden-
ce a gyönyörû, mûemlék 
jellegû épületben,
két pezsgômedence, • 

hideg merülômedence,• 
két finn szauna,• 
nedves gôz, melyet kamil-• 
lás és kakukkfüves felön-
tés tesz kellemesebbé,
két termálvizes, szabadtéri • 
medence, amelyben kint, 
akár hóesésben is élvez-
hetjük a gyógyvizet.

A betegek gyógyulását se-
gítik továbbá:

a balneológiai kezelések,• 
orvosi gyógymasszázs,• 
iszappakolás,• 
víz alatti vízsugármasszázs,• 
víz alatti gyógytorna.• 

A fürdô SZÉP kártya elfo-
gadó hely, a jegypénztárban 
bankkártyával is fizethetünk, 
és a tervek szerint hamaro-
san az Erzsébet utalványo-
kat is elfogadhatják majd. 
Az egész éven át nyitva tartó 

Árpád Gyógy- és Strandfürdô 
várja pihenni, sportolni, kikap-
csolódni vágyó vendégeit. 
Bôvebb információkat a www.
arpadfurdo.hu oldalon talál-
nak a szolgáltatásokról, ked-
vezményekrôl, programokról.

A csabai Árpád fürdô télen is várja vendégeit, akik közül 
a Csabai Mérleg olvasói most jelentôs kedvezménnyel 
vásárolhatnak belépôt. Aki kivágja és a jegypénztárnál 
felmutatja a lapban található kupont, olcsóbban stran-
dolhat február 1. és 16. között.
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Árpád kedvezménykupon

F e l h a s z n á l h a t ó :  f e b r u á r  1 .  é s  1 6 .  k ö z ö t t .
E g y  k u p o n n a l  e g y  k e d v e z m é n y  v e h e t ő  i g é n y b e .

A következő kedvezményre váltható:

Felnőtt napijegy:............. 1700  helyett 900 Ft
Diák, nyugdíjas napijegy:.1100 helyett 600 Ft
Családi jegy
(1 felnőtt, 2 gyerek): ........ 3000 helyett 2200 Ft
Családi jegy
(2 felnőtt, 2 gyerek): ........ 4100 helyett 2800 Ft

Társaságoknak, vállalko-
zásoknak és magánszemé-
lyeknek is kivételesen elô-
nyös lehetôségeket kínálunk 
hirdetményeik nyomtatott és 
on-line megjelentetésére.

Az idén már 23 éves Csa-
bai Mérlegbôl, a város leg-
nagyobb példányszámú, 
valóban helyi értékeket és 
hagyományokat hordozó 
közéleti lapjából kétheten-
te 28 000 példány kerül 
ingyenesen a békéscsa-
bai vállalkozások és ház-
tartások postaládájába. A 
Csabai Mérleg már a www.
csabaimerleg.hu városi hír-
portál mûködtetésével a fel-
használók egyre szélesebb 

köréhez eljutva folytatja köz-
életi küldetését, miközben
még modernebb, a XXI. 
század elvárásainak is meg-
felelô, gyors és rugalmas 
on-line hirdetési felületeivel 
is partnereinek a rendelke-
zésére áll.

Nyomtatott 
hirdetési árak
Az ártáblázatban közölt 

árak a hirdetési felület net-
tó árát jelentik. PR-anyagok 
megrendelésekor (szükség 
esetén) ingyenesen biztosí-
tunk fotóst és újságírót, elké-
szítjük a PR anyagot.

Megrendelés
A hirdetéseket írásos meg-
rendelés alapján jelentetjük 
meg. Az e-mailben (csabai.
merleg@bekescsaba.hu) 
vagy postai úton (5600 Bé-
késcsaba, Szabadság tér 
1–3.) érkezô megrendelôn 
kérjük, tüntessék fel a meg-
rendelô pontos nevét, címét, 
a hirdetési méretét és a meg-
jelenés idejét. 

Apróhirdetések
Várjuk apróhirdetéseiket szer-
kesztôségünkben.
Ár: 71 Ft + áfa/szó. 

Kedvezmények

Nyomtatott hirdetéseink 
árából a következô 

kedvezményeket biztosítjuk:

• 5 alkalmas megjelenés 
esetén ....................... 10%

• 10 alkalmas megjelenés 
esetén .......................15%

• 15 alkalmas megjelenés 
esetén .......................20%

• Éves megjelenés esetén 
(16 alkalomtól) .........25%

On-line tarifa
Banner:

4000 Ft + áfa/hét• 
12 000 Ft + áfa/hónap• 
PR interjú 15 000 Ft + áfa• 

Nálunk hirdetnek 
többek közt:

• Az uniós projektek
• Az Invitel
• Az Orex
• Az Alföldvíz
• A Csabagyöngye

Hirdessen a Csabai
Mérlegben Ön is!

Lapzárta és megjelenés 
2014. elsô fél évében:

 2. szám .....jan. 24. ..... jan. 30.
 3. szám ......febr. 7. ....febr. 13.
 4. szám ....febr. 21. .... febr. 27.
 5. szám ....márc. 7. ..márc. 13.
 6. szám . márc. 21. ..márc. 27.
 7. szám .......ápr. 4. .....ápr. 10.
 8. szám .....ápr. 18. .....ápr. 24.
 9. szám .... ápr. 30. ......máj. 8.
 10. szám ....máj. 16. ....máj. 22.
 11. szám ... máj. 30. ....... jún. 5.
 12. szám .....jún. 13. ..... jún. 19.
 13. szám ..... jún. 27. .........júl. 3.

Hirdessen a Csabai Mérlegben 2014-ben is a régi árakon!
Hirdetés, reklám, PR-cikk és projektek hirdetési lehetôségei a Csabai Mérlegben

Hirdetési méretek

Miért érdemes a Csabai 
Mérlegben hirdetni? 

Mert hiteles, megbízható, 
Békéscsabán minden 

háztartásba eljut.

1/8 oldal
138 x 98 mm,
90 x 151 mm

27 600 Ft + áfa

1/1 oldal 
280 x 409 mm

216 000 Ft + áfa

1/16 oldal 
90 x 74 mm,
138 x 50 mm

13 600 Ft + áfa

1/2 oldal
280 x 198 mm

108 000 Ft + áfa

1/24 oldal
90 x 50 mm,
43 x 101 mm

6790 Ft + áfa

1/4 oldal
138 x 198 mm, 
280 x 101 mm

55 000 Ft + áfa

1/48 oldal
43 x 50 mm

4520 Ft + áfa

KUPONAKCIÓ: Strandoljunk olcsóbban Csabán!

Bérletek ára 2014-ben
Felnôtt szezonbérlet•  .................................... 79 000 Ft.
Intézményi szezonbérlet•  .............................. 79 000 Ft.
Diák, nyugdíjas szezonbérlet•  ...................... 46 000 Ft.
Felnôtt 30 alkalmas belépô•  ......................... 36 000 Ft.
Felnôtt 20 alkalmas belépô•  ......................... 25 000 Ft.
Felnôtt 10 alkalmas belépô•  ......................... 13 000 Ft.
Felnôtt 5 alkalmas belépô•  ............................. 7 000 Ft.
Diák, nyugdíjas 30 alkalmas belépô•  ........... 22 500 Ft.
Diák, nyugdíjas 20 alkalmas belépô•  ........... 16 000 Ft.
Diák, nyugdíjas 10 alkalmas belépô•  ............. 8 500 Ft.
Diák, nyugdíjas 5 alkalmas belépô•  ............... 4 500 Ft.

Elindul az Árpád fürdô és a Csabai Mérleg közös akciója




