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A helyôrségi klubnál Komáro-
mi István, az Andrássy Gyula 
Gimnázium igazgatója, a vá-
rosvédôk elnökségi tagja úgy 
fogalmazott, hogy az I. világ-
háború bizonyos értelemben 
a világvégét hozta el. Egy 
olyan világ végét, amelyet 
utána úgy neveztek: a boldog 
békeidôk. 

A 101-es gyalogezred négy 
zászlóalja közül a harmadik 
állomásozott Békéscsabán. 
1914. július 26-án mozgósítási 
parancs érkezett, a Nagyvára-
don állomásozó ezredrészek 

július 28-án – a Szerbiának 
eljuttatott hadüzenet napján 
– érkeztek Csabára. 1914. au-
gusztus 2-án az ezred elindult 
Szerbia ellen. Az 52 hónap 
során a Békés megyeieket 
több helyre, Oroszországba, 
Olaszországba vezényelték, 
az Alpok magas hegyeit is 
megjárták az alföldi katonák.  
A harcokban és a betegsé-
gekben rengetegen estek ál-
dozatul. A fegyverszünet alá-
írása után, 1918. november 
16-án érkezett haza az ezred 
Békéscsabára.  

– Az I. világháború értelmet-
len háború volt. Magyarország 
népe megszenvedte a hábo-
rút, és megszenvedte annak 
igen súlyos következménye-
it… A 101-es gyalogezred hôsi 
halottai több országban alusz-
szák örök álmukat. A harctere-
ken elhunytak hozzátartozói, 
leszármazottai többségükben 
soha nem láthatták szerettük 
sírját. Kegyeletüket leróni csak 
a hôsi emlékmûveknél tudták, 
olyan emlékhelyeken, mint a 
Békéscsabán 1923-ban felállí-
tott obeliszk – mondta Komá-
romi István. 

A megemlékezés a Ča-
bianska Ružička mûsorával, 
korabeli katonadalokkal foly-
tatódott, majd a Szabadság 
téri 101. Honvéd gyalogezred 
emlékmûvénél, az obeliszknél 
koszorúzással fejezôdött be. 

Mikóczy Erika

Száz esztendeje, augusztus másodikán éjszaka indult el 
a 101-es Honvéd gyalogezred legénysége Békéscsabáról 
a szerb frontra, akkor még nem sejtve, hogy csak 52 hó-
napi harc, 52 hónapi távollét után térhetnek haza. A Sza-
badság térre a Békéscsabai Városvédô és Városszépítô 
Egyesület, valamint a Békéscsabai Fegyveres Erôk és 
Testületek, Nyugállományúak Klubja szervezett centená-
riumi megemlékezést ezen a napon.

1923-ban állították az emlékmûvet a gyalogezred hôsi halottainak emlékére

„az i. világháború értelmetlen háború volt”
Száz esztendeje indultak harcba a 101-es gyalogezred katonái

Július végén a mûszaki átadá-
son mutatták be a CsabaPark 
teljes egészében kész ob-
jektumait. Mint arról már hírt 
adtunk, a város a Dél-alföldi 
Operatív Program „Kiemelt tu-
risztikai termék – és attrakciók 
fejlesztése” címû pályázatán 
nyert támogatást a megvaló-
sítására. Az Európai Unió és 
Magyarország kormánya által 
támogatott beruházás célja, 
hogy a Csabai kolbász gaszt-
ronómiai hagyományait ápoló 
komplex szolgáltatást nyújtó, 
turisztikai attrakcióegyüt-
tes létesüljön Békéscsabán, 
amely szórakoztató- és pihe-
nôközpontja lesz a dél-alföldi 
régióban élôknek, és az idelá-
togató vendégeknek. A beru-
házás összértéke bruttó 1,35 
milliárd forint.

A mûszaki átadáson Van-
tara Gyula polgármester arról 
szólt, hogy aki nyitott szem-
mel jár városunkban, lépten-
nyomon a fejlesztések ered-
ményeivel szembesülhet. Az 
utóbbi nyolc évben Békés-
csabán több mint száz projekt 
valósult meg, s több mint 30 

milliárd forintnyi támogatást 
használtunk fel mindehhez.

– A CsabaPark is ezen 
fejlesztések sorába illeszke-
dik. A város a kormányzat 
törekvéseivel megegyezôen 
a helyi kistermelôket igyek-
szik helyzetbe hozni. A Csa-
bai kolbász marketingtervét 
2012-ben hagyta jóvá a tes-
tület, ezt követôen készült el a 
kolbászkatalógus, megtörtén-
tek az egyeztetések, a Csabai 
kolbász hungarikum lett, be-
vezettük a minôséget tanúsí-
tó védjegyet, megjelent egy 
angol–magyar kiadvány, most 
pedig a CsabaParkban létre-
jött kolbászfalu is elkészült – 
hallhattuk Vantara Gyulától.

Hanó Miklós alpolgármes-
ter úgy fogalmazott, hogy ha 

Békéscsaba a szárazáruk, 
vagyis a kolbász fôvárosa, 
akkor ez a park mindennek a 
szíve lehet.

– Nagyon fontos, hogy 
helyben nevelt, levágott, fel-
dolgozott sertésbôl készüljön 
el itt az a prémium minôségû 
termék, melyet a vásárlóknak 
kínálunk. A CsabaPark lesz 
az a hely, ahol mindig garan-
táltan jó Csabai kolbászhoz 
juthat a hozzánk érkezô ven-
dég. Építünk a turizmusra, de 
reméljük, hogy az itt élô csa-
ládok is szívesen jönnek majd 
ki a szép környezetben talál-
ható parkba, ahol ehetnek, 
szórakozhatnak, tanulhatnak 
is – mondta Hanó Miklós.

Korek Ferenc, a kivitele-
zô Strabag képviseletében 

a beruházás elemeit ismer-
tette. Mint megtudtuk, a 
rendezvénycsarnok 2751 
négyzetméteres, 10 méter 
belmagasságú, és kedve-
zôtlen idôjárási körülmények 
között is helyszínt biztosíthat 
a rendezvények színvonalas 
lebonyolítására. Kozma Já-
nos, a parkot üzemeltetô Bé-
késcsaba Vagyonkezelô Zrt. 
vezérigazgatója arról szólt, 
hogy a kivitelezés júliusban 
fejezôdött be a komplexum 
parkosításával.

A komplexum a tervek 
szerint szeptember 19-én 17 
órakor ünnepélyes keretek 
között, látványos programok-
kal, ingyenes koncerttel nyitja 
meg kapuit a látogatók elôtt.

Gajdács Emese

Egyéves munkát követôen, 
a közelmúltban befejezték a 
kivitelezést a CsabaPark elsô 
ütemében. A városi parkerdô-
ben állnak az épületek, kész 
a játszótér és a hatalmas ren-
dezvénycsarnok is, amelyet 
szeptemberben vehet birtok-
ba a nagyközönség.

A CsabaPark a nagyközönség elôtt szeptember 19-én nyitja meg kapuit

elkészült a CsabaPark 
Befejezôdött a kivitelezés, lezajlott a mûszaki átadás
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KITÛZTE A HELYI ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELÔK ÉS POLGÁRMESTEREK

ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁNAK
IDÔPONTJÁT.

A SZAVAZÁS NAPJA:

2014. OKTÓBER 12.

A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL
19.00 ÓRÁIG TART.

A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK
A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételük-
rôl 2014. augusztus 25-ig kapnak értesítést.

AJÁNLÁS
Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. A választókerület-
ben választójoggal rendelkezô választópolgár 2014. 
szeptember 8-ig ajánlhat jelöltet. Egy választópolgár 
több jelöltet is ajánlhat.

A SZAVAZÁS
A választópolgár személyesen, a lakcíme szerinti sza-
vazókörben szavazhat. Az a választópolgár, aki 2014. 
június 23-ig tartózkodási helyet létesített és tartóz-
kodási helyének érvényessége legalább a szavazás 
napjáig tart, átjelentkezéssel a tartózkodási helyén 
szavazhat. Átjelentkezésre irányuló kérelmet 2014. 
október 10-én 16.00 óráig lehet benyújtani a www.
valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve személye-
sen a helyi választási irodában.

Részletes tájékoztatásért látogassa meg a www.
valasztas.hu weboldalt, vagy forduljon a polgármes-
teri hivatalban mûködô választási irodához.

Nemzeti Választási Iroda
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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

Legutóbbi közgyûlését június 27-én tartotta Békéscsaba 
képviselô-testülete. Vantara Gyula polgármester, valamint 
a Fidesz, az MSZP, az LMP és a Jobbik képviselôi a nyári 
szünet elôtti utolsó lapunk zárását követôen mondták el 
véleményüket a legfontosabb döntésekrôl. 

Vantara Gyula: Védjegy biztosítja
a Csabai kolbász minôségét

Vantara Gyula szokásos, köz-
gyûlés utáni sajtótájékozta-
tóján közölte, hogy a testület 
döntése szerint Kormos Mi-
hály, a Békéscsabai Röplab-
da SE szakmai igazgatója a 
Békéscsaba Ifjúságáért ki-
tüntetést, míg a Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Önkor-
mányzat Közgyûlésének Elis-
merését dr. Elek Tibor iroda-
lomtörténész kapja meg az 
idén. A polgármester mind-
kettôjüknek gratulált, a két 
szakember ugyanis a maga területén kiemelkedôen sokat tett 
városunkért.

Vantara Gyula szólt arról, hogy a Honvédelmi Minisztéri-
um térítés nélkül ad át hét bérlakást az önkormányzatnak. 
Ezeket közmunkások segítségével felújítják és közfeladatot 
ellátó intézményekben dolgozók számára utalják majd ki.

A polgármester emlékeztetett arra az elôterjesztésre, 
melybôl egyebek mellett kiderül, hogy városunkban már 
óvodáskortól biztosított a diétás étkeztetés, amire országo-
san is kevés példa van. Ugyanakkor a bölcsôdékben napi 
4x, általános iskolai kollégiumokban 5x, óvodában és általá-
nos iskolában 3x biztosítanak étkezést, így alaptalanok azok 
a rémhírek, miszerint hazánkban gyermekéhezésrôl lehetne 
beszélni.

Fontos döntése volt a testületnek, hogy létrehozzák és 
bevezetik a Csabai kolbász védjegyét. A „Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város színeként” ismert kék, valamint a város cí-
merében is megjelenô kétfarkú oroszlán felhasználásával 
megtervezték a Hagyományos Csabai Kolbász emblémát. 
Az önkormányzat a védjegy használatát azon kolbászkészí-
tôk számára biztosítaná, akik bizonyítottan magas minôségi 
követelményeknek megfelelô kolbászt állítanak elô. A minô-
sítést a megalakítandó Csabai Kolbásztestület végezné el. 
Védjegylicencia-szerzôdéssel használati jogot biztosítanak 
az érintett kolbászkészítôknek 12 hónapra.

Fidesz: Az elôttünk álló idôszakban kiemelt cél
a munkahelyteremtés

Gratulálunk dr. Elek Tibor iro-
dalomtörténésznek, akinek 
a Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzat Köz-
gyûlésének Elismerése kitün-
tetést, és Kormos Mihálynak, 
a Békéscsabai Röplabda 
SE szakmai igazgatójának, 
akinek a Békéscsaba Ifjúsá-
gáért kitüntetést ítélte oda a 
közgyûlés – kezdte dr. Feren-
czi Attila a Fidesz közgyûlés 
utáni tájékoztatóját. 

A tanácsnok a tûzoltóság 
beszámolója kapcsán megjegyezte: örömmel értesültek ar-
ról, hogy a múlt évben csökkentek a tûzesetek és mûszaki 
mentésre sem volt szükség annyiszor, mint egy évvel koráb-
ban. Megköszönte a tûzoltók áldozatos munkáját, és azt, 
hogy múlt évben még a dunai árvíznél is helytálltak.

– Békéscsaba korábban 12–17 éves korúaknál támogatta a 
méhnyakrák megelôzését szolgáló HPV-oltást. Most az állam 
átvállalta a 12 éves korosztály oltását, a város így a korhatárt 
egy évvel növelte, a 13–18 évesek oltását támogatja, fenn-

tartva a 20 000 forintos önrészt. Az elmúlt években 45 millió 
forintot költött HPV-oltásra az önkormányzat, a két év alatti 
gyermekek agyhártyagyulladás elleni oltására pedig mintegy 
2 millió forintot – közölte dr. Ferenczi Attila.

A tanácsnok beszélt arról is, hogy a gyermekétkeztetésnél 
tavaly március óta nem volt díjemelés, egy új kormányhatáro-
zat alapján pedig a diétás étkezést igénylô gyerekek étkezési 
költségei 15–18 százalékkal csökkentek. Megemlítette, hogy 
a polgármesteri hivatalban szervezeti, feladatellátási változá-
sok történtek, amelynek célja a lakosságbarát, korszerû köz-
igazgatás fenntartása. 

A településfejlesztési stratégiáról szólva megjegyezte: ez 
olyan fejlesztési programokról szól, amelyek a következô hét 
évben nemcsak uniós, hanem kormányzati források bevonását 
is lehetôvé teszik. Ami nem szerepel ezek között a programok 
között, arra a késôbbiekben nem igényelhetô támogatás. 

 –  Az elôttünk álló idôszakban kiemelt célunk a munkahely-
teremtés fokozása, a vállalkozások támogatása, fejlesztési 
lehetôségeinek a biztosítása – tette hozzá dr. Ferenczi Attila.

A szocialisták támogatták az Integrált 
Településfejlesztési Stratégiát

Az MSZP Békéscsabai 
Szervezete nevében 
Hrabovszki György a 
tárgyalt napirendi pon-
tok közül pozitívumként 
említette azt az útfelújí-
tási támogatást, amely 
révén a Csaba Metál a 
telephelyei könnyebb 
megközelíthetôsége 
érdekében kért és ka-
pott támogatást. 

– A hulladékgazdálkodás kérdése egész Magyarországon 
komoly probléma, hiszen a szállítás és a kezelés díja nem áll, 
és nem is állhat arányban egymással. Ezért majdnem minden 
lakos torz árat fizet a hulladékkezelésért. Például az egyedül 
élô nyugdíjas kevesebb hulladékot „termel”, mint a heti nyolc-
van literes mennyiség, mégis ugyanannyit fizet, mint azok, 
akik megtöltik a nyolcvan literes kukákat. Igazságos rendszert 
nehéz kiépíteni és mûködtetni. Megoldást a szemét súlya és 
térfogata után számlázott díjszabás jelentene – mondta Hra-
bovszki György.

A képviselô megjegyezte azt is, hogy bár a hagyományos 
Csabai Kolbász tanúsító védjegy használatának rendjérôl 
szóló elôterjesztést támogatták, nem értettek egyet minden 
pontjával. Támogatták a védjegy használatát, azonban a 
logóval fenntartásaik vannak, ugyanis nehezen tudják elkép-
zelni, hogy a város címerében szereplô kétfarkú oroszlán iga-
zán Békéscsabához köthetô kreáció lenne.

– Az Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadása is 
fontos lépés volt városunk fejlôdése szempontjából, hiszen 
ezen dokumentum alapján tudjuk majd lehívni az európai uni-
ós támogatásokat. Alapdokumentumnak jó anyag született, 
amely tartalmazza a prioritásokat, ezért támogattuk – emelte 
ki Hrabovszki György. 

Végül a képviselô nehezményezte, hogy a városvezetés 
regnálása végéhez közeledve sem változtatott a rövid és 
technikai jellegû közgyûléseken: a negyven-ötven elôter-
jesztés megtárgyalása június végén még négy órát sem vett 
igénybe, és nem volt érdemi vita sem.

LMP: Erôsíteni kell a gazdasági kapcsolatokat
a testvérvárosokkal 

, a Lehet Más a Politika (LMP) önkormányzati 
képviselôje a településfejlesztési stratégiáról elmondta, hogy 
azt megalapozottnak tartja, a jól elôkészített anyag olyan 
fejlesztési programokról szól, amelyek 2014 és 2020 között 
határozzák meg a fejlesztések irányvonalát. Az anyag ponto-
san meghatározza a célkitûzéseket: a munkahelyteremtést és 
-megtartást, a vállalkozások támogatását, a gazdasági fejlesz-

tések lehetôségét, ugyanak-
kor pontosan jellemzi az el-
múlt évek negatív folyamatait 
is. Pozitívumként emelte ki a 
képviselô, hogy a stratégia 
foglalkozik a barnamezôs 
beruházásokkal, a határon 
átnyúló gazdasági kapcsola-
tok élénkítésével, új ipari park 
létesítésével, az egészség és 
sportturizmusban rejlô lehe-
tôségekkel, a megújuló ener-
giák hasznosításával, a vá-
rosi véderdôk telepítésével.

A Honvédelmi Minisztérium térítésmentesen ad át hét bér-
lakást a csabai önkormányzatnak: ötöt a Vécsey utcában és 
kettôt a Tulipán utcában. A lakásokat közfeladatot ellátó intéz-
ményekben dolgozók számára utalják majd ki, ami azért is 
örvendetes – fogalmazott Takács Péter –, mert a város bérla-
kásállományának számát növeli.

A jegyzô asszony beszámolójával kapcsolatban a képviselô 
megjegyezte, hogy a polgármesteri hivatal különbözô osztályai 
jól mûködnek, különösen a szociális osztály, a titkárság, az ok-
tatási és közmûvelôdési osztály, valamint a pénzügyi osztály.

A képviselô azt is elmondta, örvendetesnek tartja, hogy a 
város – a cég kérésére – ötven százalékban támogatja az egyik 
legnagyobb munkáltatóhoz, a Csaba Metálhoz vezetô út felújí-
tását. A testvérvárosi és a partnervárosi kapcsolatok elemzése 
kapcsán pedig leszögezte, hogy a gazdasági együttmûködés 
erôsítése is üdvözítô lenne a kulturális mellett. 

Vízgazdálkodási rendszer megvalósítását
szorgalmazza a Jobbik

Szabóné Kocziha Tün-
de  a Jobbik nevében 
gratulált Békéscsaba 
Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Köz-
gyûlésének elismeré-
séhez dr. Elek Tibor 
irodalomtörténésznek 
és Kormos Mihály-
nak, a Békéscsabai 
Röplabda SE szakmai 
igazgatójának, aki a 
Békéscsaba Ifjúságá-
ért kitüntetést kapta. Egyúttal gratulált és jó munkát kívánt a 
Mackó-Kuckó Óvoda új vezetôjének, Botta-Dukátné Orczifalvi 
Évának is, akit öt évre bízott meg a képviselô-testület.  

Szabóné Kocziha Tünde a tisztségviselôk jutalmazásával 
kapcsolatban elmondta: nem tárgyaltak, hanem bizottsági 
szinten döntöttek a polgármester, valamint az alpolgármes-
terek jutalmáról. 

Strifler Attila az Integrált Településfejlesztési Stratégiáról 
elmondta, hogy az anyagban leírtak meghatározzák a város 
fejlôdésének irányát, ezért komoly szakmai, gazdasági viták-
ra számított. A Jobbikon kívül viszont mindenki támogatta a 
stratégia elfogadását. Az élelmiszer-gazdaság átfogó fejlesz-
tésével egyetért a párt, viszont szerintük számos kérdés me-
rül fel ezzel kapcsolatban: például a mezôgazdasági területek 
besorolásának jövôje, a zöld- és barnamezôs beruházások 
támogatásának a kérdése. A mezôgazdaság és egyben a 
munkahelyteremtés érdekében szükségét látják egy vízgaz-
dálkodási rendszer megvalósításának, záportározók létesí-
tésével, régi csatornahálózatok rehabilitációjával öntözéses 
mezôgazdasági termelés kialakítását szorgalmazzák. Fon-
tosnak tartják az élelmiszer-önrendelkezés megteremtését, 
amelyben a Csabai kolbásznak is jelentôs szerepet szánnak. 
Emellett úgy vélik, a geotermikus energia felhasználásában 
is komoly lehetôség rejlik, különös tekintettel a különbözô vá-
rosrészek, lakótelepek fûtésének kiváltására. A Jaminát érin-
tô fejlesztéseket illetôen szeretnék, ha az ott élôk igényeinek 
megfelelôen a városrész többközpontú maradna.

Gajdács Emese, Mikóczy Erika, Vándor Andrea

Vantara Gyula

Dr. Ferenczi Attila

Takács Péter

Hrabovszki György

Strifl er Attila és Szabóné Kocziha 
Tünde
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Az óvoda melletti önkormányzati telekbôl udvar lett

Augusztus 11–12-én a jami-
nai oldalon is elkészültek a 
cölöpösszefogó gerendák. 
A vállalkozó a támaszok kör-
nyezetében elvégzi a föld-
visszatöltést, így a kivitelezô 
akadálytalanul építheti az 
oszlopokat. A jaminai részen 
a felüljáró építéséhez kap-
csolódó közmûkiváltások 
megtörténtek. A centrum fe-
lôli oldalon az acélszerkezeti 
híd elôszerelését végzik, több 
ütemben történik meg az át-
tolása a vasúti pálya felett a 
jaminai oldalra. A toláshoz 
használt tolójármok építés 
alatt vannak. A közvilágítással 
és zajárnyékoló fallal ellátott 
felüljárót – ahol járdát, kerék-

párutat is épít ki a vállalkozó 
– várhatóan jövô év második 
felében már használhatják az 
arra járók. 

A Gyár utcában a csapa-
dékcsatorna építése a héten 
kezdôdött el, a munkálatok 
közmûkiváltással folytatód-
nak majd, cél, hogy a tél be-
állta elôtt a kivitelezô szilárd 
útburkolattal láthassa el a 
Gyár utca zúzott kôvel felszórt 
részét. A Csaba-2013 Konzor-
ciumnak a munkálatok során 
együtt kell mûködnie az ivó-
vízminôség-javító program 
kiépítéséért felelôs vállalko-
zóval, így a Gyár utcában a 
munkákkal ôket követve fog-
nak haladni.

Az Orosházi úti felüljárónál a pillérek betonozása folyik

Vasútfejlesztés
Látványos munkák a hídnál

Nagyobb lesz a Penza 
óvoda udvara

Polgármesterjelöltek, 
képviselôjelöltek lapunkban

Jó hír, hogy néhány héten belül birtokba vehetik a Penza-
lakótelepi óvodások a kibôvített, befüvesített új játszóudvaru-
kat. Mint megtudtuk, a közelmúltban az intézmény vezetôje, 
Nagyné Kerekes Anikó kereste meg a körzet önkormányzati 
képviselôjét azzal, hogy a jelenleg rendelkezésre álló udvar 
túlságosan beépített, s mivel elég nagy a létszám az óvodá-
ban, szükség lenne egy tágasabb zöldterületre.

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztô Zrt. (NIF) beruházásá-
ban a leromlott állapotú Orosházi úti felüljáró helyett 2 x 2 
sávos ferdekábeles híd építése februárban a bontási mun-
kálatokkal indult el. A vállalkozó augusztus 4-én kezdte el 
a pillérbetonozást a jaminai városrész oldalán. 

– Az óvodavezetô kérését 
próbáltuk teljesíteni, ezért 
szakemberekkel vizsgáltuk 
meg a lehetôségeket. Kiderült, 
hogy az óvoda szomszédsá-
gában lévô önkormányzati 
tulajdonú telken kialakíthatunk 
egy játszóudvart – mondta el 
érdeklôdésünkre Bíró Csaba. 
A képviselô arról is tájékozta-
tott, hogy a munkálatok során 
teljes talajcserét végeznek el, 
befüvesítik a területet, felhasz-
nálják a régi kerítést, de újat 
is emelnek a szabványoknak 
megfelelve. Ugyanakkor já-
tékokat nem helyeznek ki, az 
udvart szabadon hagyják.

Mint megtudtuk, az átala-
kítás 2,5 millió forintba kerül, 
amit Vantara Gyula polgár-
mester és Bíró Csaba kö-
zösen biztosított képviselôi 
keretébôl. A tervek szerint a 
gyerekek szeptember elején 
vehetik birtokba a kibôvített 
játszóudvart, s ekkor egy ün-
nepélyes átadót is szervez-
nek majd. Az átalakításnak 
köszönhetôen az óvoda be-
kerített udvara 320 négyzet-
méterrel növekszik. Így már 
bôven lesz hely a szaladgá-
lásra, sorversenyek megren-
dezésére.

Gajdács Emese

Tájékoztatjuk olvasóinkat, va-
lamint az önkormányzati vá-
lasztáson induló polgármes-
terjelölteket és a Békéscsaba 
egyéni körzeteiben induló 
képviselôjelölteket, hogy a 
Csabai Mérleg a pártok jelölt-
jeit bemutató tájékoztatókról 
a www.csabaimerleg.hu ol-
dalon tudósít. 

A polgármesterjelöltek és 
a képviselôjelöltek nevét a be-
jelentést követôen nyomtatott 
lapunkban is közzétesszük. 

Lapzártánkig csak a Fidesz-
KDNP közölte jelöltjei nevét. 
Polgármesterjelöltjük Hanó 
Miklós. Képviselôjelöltjeik a 
választókerületek sorrendjé-
ben: 1. Bíró János, 2. dr. Ke-
rekes Attila, 3. Tímár Ella, 4. dr. 
Ferenczi Attila, 5. Bíró Csaba, 
6. Futaki Sándor, 7. Kiss Tibor, 
8. Herczeg Tamás, 9. Hanó 
Miklós, 10. dr. Csicsely Ilona, 
11. Zelenyánszkiné dr. Fábián 
Ágnes, 12. Kutyej Pál.

Tájékoztatásul közöljük, 
hogy a kampányrendezvé-
nyekrôl nem tudósítunk, vi-
szont minden pénteken 12 

óráig várjuk a szerkesztô-
ségben a híreket, hogy mi-
lyen kampányrendezvények 
lesznek a következô héten 
(hely, idô, téma, vendégek 
megjelölésével). Ezt www.
csabaimerleg.hu oldalunkon 
tesszük közzé, így juttatva el 
a Csabai Mérleg olvasóihoz.

A nyilvántartásba vett va-
lamennyi polgármesterjelölt 
és képviselôjelölt névsorát 
a szeptember 25-ei nyom-
tatott lapunkban és a www.
csabaimerleg.hu oldalon is 
közöljük. 

Az önkormányzati válasz-
tás elôtt megjelenô, október 
7-ei lapszámunkban, egysé-
ges méretben, térítésmentes 
bemutatkozási lehetôséget 
adunk a nyilvántartásba vett 
polgármesterjelölteknek.

A jelölteket állító pártokat 
levélben tájékoztatjuk a meg-
jelenési és hirdetési lehetôsé-
gekrôl.

További információ: csa-
bai.merleg@bekescsaba.hu, 
telefon: 527-490, 06-20/226-
2920.

V á l a s z t á s i  k ö z l e m é N y
Tisztelt Választópolgárok!

Áder János köztársasági elnök 2014. október 12. napjára tûzte ki a 
helyi önkormányzati képviselôk és polgármesterek választását. A 
Nemzeti Választási Bizottság szintén erre a napra tûzte ki a nem-
zetiségi önkormányzatok választását.

A választások lebonyolítása során a tavasszal már alkalmazott, 
ugyanakkor azóta több ponton módosult jogszabályt, a választási 
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényt kell alkalmazni.

Helyi önkormányzati képviselôk és polgármesterek választása

A hatályos jogszabályoknak megfelelôen februárban sor került 
a választókerületek felülvizsgálatára. (A korábbiakhoz képest 
mindössze három egyéni választókerület határa változott kismér-
tékben.) Ennek megfelelôen Békéscsabán idén is 17 képviselôi 
mandátum kerül kiosztásra: a 12 egyéni választókerületben a vá-
lasztópolgárok egy-egy képviselôjelöltet közvetlenül választanak, 
és a töredékszavazatok alapján további 5 képviselô kompenzáci-
ós listáról jut a testületbe. Továbbra is közvetlenül a választópolgá-
rok választják a város polgármesterét.

A Nemzeti Választási Iroda augusztus 25. napjáig értesítôt küld 
a névjegyzékben szereplô választópolgároknak a legfontosabb 
tudnivalókról. Azon választópolgárok, akik esetleg nem kapnak 
értesítôt, a Helyi Választási Irodánál (a továbbiakban: HVI) érdek-
lôdhetnek a felôl, hogy szerepelnek-e a névjegyzékben.

Polgármester-, illetôleg képviselôjelöltként az a választópolgár 
indulhat, aki összegyûjti a jelöltséghez szükséges ajánlást. Ez az 
egyéni választókerületi képviselôjelölt esetén a választókerület-
ben lakó választópolgárok egy százalékának, polgármesterjelölt 
esetén 300 választópolgárnak az aláírását jelenti. Ajánlást gyûjteni 
a HVI-tôl igényelt ajánlóíven augusztus 25-e és szeptember 8-a 
között lehet. (A szükséges ajánlások pontos számáról augusztus 
18-án közlemény jelenik meg.)

Fontos eltérés az országgyûlési képviselôk választásához ké-
pest, hogy önkormányzati választások esetén nincs külképviseleti 
szavazás; átjelentkezéssel szavazni pedig csak a bejelentett (lak-
címkártyán szereplô) tartózkodási hely szerinti szavazókörben le-
het, kizárólag akkor, ha a tartózkodási helyet a választás kitûzését 
megelôzô 30. napig létesítette a választópolgár.

Nemzetiségi önkormányzati képviselôk választása

Helyi nemzetiségi önkormányzati választás azon a településen 
tartható, ahol legalább 30 ember az adott nemzetiséghez tarto-

zónak vallotta magát a legutóbbi népszámláláson. A nemzetiségi 
önkormányzatok választása terén újdonság, hogy a nemzetiségi 
választópolgárok ezúttal közvetlenül választják nemcsak a helyi, 
hanem a területi és országos nemzetiségi önkormányzatokat is. 
Ennek megfelelôen azon nemzetiségi választópolgárok is sza-
vazhatnak országos nemzetiségi szavazólapon, amelyek nemze-
tisége esetleg nem alakíthat helyi nemzetiségi önkormányzatot. 
Békéscsabán – a fentiekre tekintettel – az alábbi nemzetiségi ön-
kormányzati választások kitûzésére került sor:

nemzetiség választás

bolgár országos

görög országos

horvát országos

lengyel települési, országos

német települési, területi, országos

örmény országos

roma települési, területi, országos

román települési, területi, országos

ruszin országos

szerb települési, országos

szlovák települési, területi, országos

szlovén országos

ukrán települési, országos

A települési nemzetiségi önkormányzatokba választható képvise-
lôk és a jelöltséghez szükséges ajánlások számát az alábbi táblá-
zat mutatja be:

nemzetiség
megválasztható 

képviselôk száma
jelöltséghez szükséges 

ajánlások száma
lengyel 3 fô 5 db
német 3 fô 5 db
roma 4 fô 9 db

román 3 fô 5 db
szerb 3 fô 5 db

szlovák 4 fô 8 db
ukrán 3 fô 3 db

Jelöltet ajánlani a nemzetiségi önkormányzati választásokon szin-
tén ajánlóíven, augusztus 25-e és szeptember 8-a között lehet.

Nemzetiségi választásokon az választhat, illetôleg az választ-
ható, aki az erre rendszeresített ûrlapon kéri nemzetiségi névjegy-
zékbe vételét. A kérelem legkésôbb szeptember 26-án 16 óráig 

nyújtható be papíralapon vagy az erre rendszeresített honlapon, 
illetôleg ügyfélkapun keresztül a HVI-nél. Azon választópolgárok, 
akiket egyszer (akár az év elején) már felvett a választási iroda a 
nemzetiségi névjegyékbe, mindaddig szerepelnek a nyilvántartás-
ban, amíg nem kérik törlésüket, vagyis kérelmüket nem szükséges 
megismételniük.

A HVI elérhetôségei

A HVI vezetôje: Dr. Szvercsák Szilvia
Békéscsaba, Szent István tér 7.
Telefon: 66/523-802 • E-mail: jegyzo@bekescsaba.hu

A HVI vezetôhelyettese: Dr. Kiss Gyula
Békéscsaba, Szent István tér 7.
Telefon: 66/523-803 • E-mail: kissgy@bekescsaba.hu

Választási ügyfélszolgálat (névjegyzék vezetése, nemzetiségi név-
jegyzékbe vétel, mozgóurna igénylése, átjelentkezési kérelmek 
benyújtása, ajánlóívek igénylése, jelöltbejelentés, választásokkal 
kapcsolatos általános információ):
Dr. Deák Zoltán, dr. Bacsa Zoltán, Balczó Edit, Belanka Zsolt, 
dr. Csernus Ibolya, dr. László Jenô Csaba
Békéscsaba, Szent István tér 7. földszint 57. iroda
Telefon: 66/452-252/3543-as mellék 
E-mail: deakz@bekescsaba.hu

Szavazatszámláló bizottságokkal kapcsolatos feladatok:
Vandlikné Lengyel Edit
Békéscsaba, Szent István tér 7. I. emelet 111. iroda
Telefon: 66/452-252/1121-es mellék • lengyeled@bekescsaba.hu

Helyi Választási Bizottsággal kapcsolatos feladatok:
Dr. László Jenô Csaba
Békéscsaba, Szent István tér 7. I. emelet 117. iroda
Telefon: 66/452-252/1181-es mellék • Hétvégi jogorvoslati 
ügyelet: 20/2927261 • valasztasibizottsag@bekescsaba.hu

Választással kapcsolatos általános információk
A választással kapcsolatban bôvebb tájékoztatást találnak az 

interneten a www.valasztas.hu honlapon és a http://valasztas.
bekescsaba.hu oldalon, ahonnan letölthetôk a választási eljárás-
ban használatos ûrlapok, formanyomtatványok és a város válasz-
tókerületi beosztása is.

Dr. Szvercsák Szilvia, a HVI vezetôje

Hirdessen a 

Csabai mérlegben!
kéthetente 28 000 háztartásba 

juttatjuk el üzenetét.
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Augusztus 15-én 20.30 óra-
kor United-koncert a Csaba-
gyöngye teraszán 
Augusztus 15-én 19 órakor 
Meseházi Zenei Estek a Me-
seházban 
Augusztus 16-án 20.30 óra-
kor Grandmother’s Jam-kon-
cert a Csabagyöngye tera-
szán 
Augusztus 16-án 9 órakor 
Bababörze a Csabagyöngyé-
ben 
Augusztus 16-án 20 órakor 
Piszkos Fred a kapitány – mu-
sical a sportcsarnokban 
Augusztus 17-én 20.30 óra-
kor Csaba Big Band-koncert 
a Csabagyöngye teaszán 
Augusztus 18-án 16 órakor 
Sporthétfô a fôtéren 
Augusztus 18-án 20.30 óra-
kor Hevesi Happy Band (Ze-
nit after) koncert a Csaba-
gyöngye teraszán 
Augusztus 19-én 20.30 óra-
kor Orszlán Fúvós Szekció 
koncertje a Csabagyöngye 
teraszán 
Augusztus 21-én 19 órakor 
Musical, Musical! – Molnár 
Kati, Rácz Zsuzsi és Serbán 
Attila estje a fôtéren

Programajánló

öt tipp
öt pizzáért

A SPEED BURGER ÉS PIZ-
ZÉRIA és a Csabai Mérleg 
közös játékán hetente egy ol-
vasónk egy egész hétre szóló 
ebédmeghívást nyerhet tô-
lünk. 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!

Augusztus 14., csütörtök 19.00: A IX. 
Békéscsabai Klarinét- és Szaxofontábor 
klarinétkvintettjének és szaxofonkvar-
tettjének koncertje a fôtéren
Augusztus 15., péntek 15.00–19.00: 
Veteránkerékpár-kiállítás a KerékPárt 
bringaklub szervezésében a Csaba-
gyöngye elôtt
Augusztus 15., péntek 17.00–20.15: 
ZENIT fellépôinek koncertje a fôtéren
Augusztus 15., péntek 20.30: United-
koncert a Csabagyöngye teraszán
Augusztus 16., szombat 10.00: Szó-
ló hangszeresek találkozója a Vasutas 
Mûvelôdési Házban
Augusztus 16., szombat 17.00: ZENIT 
fellépôinek koncertje a fôtéren
Augusztus 16., szombat 20.30: Spon-
tán együttes koncertje a Csabagyöngye 
teraszán
Augusztus 17., vasárnap 9.00: Bringatú-
ra Békés-Dánfokra a KerékPárt bringaklub 
szervezésében a Csabagyöngye elôl
Augusztus 17., vasárnap 17.00: ZENIT 
fellépôinek koncertje a fôtéren
Augusztus 17., vasárnap 20.30: Csa-
ba Big Band-koncert a Csabagyöngye 
teraszán
Augusztus 18., hétfô 20.30: Hevesi 
Happy Band-koncert a Csabagyöngye 
teraszán
Augusztus 19., kedd 20.30: Orszlán-
koncert a Csabagyöngye teraszán
Augusztus 20., szerda: 15.00 Évi Tün-
dér, 16.00: Alma zenekar, 18.00 Marót 
Viki és a Nova Kultúr Zenekar. Egész nap 
ugrálóvár, kisautók, meseházi játszóház, 
vásár már délelôtt 9.00-tôl a fôtéren
Augusztus 21., csütörtök 19.00: Musi-
cal, musical! – Molnár Kati, Rácz Zsuzsi 
és Serbán Attila estje a fôtéren

Augusztus 22., péntek  20.30: Szabó 
Eszter és Kontor Tamás kiülôs koncertje 
a Csabagyöngye teraszán, elôtte 19.00-
tôl utcazene a fôtéren. 
Augusztus 23., szombat 18: Táncház, 
néptánctanítás a Tabán Táncegyüttessel 
a fôtéren
Augusztus 24., vasárnap 18.00: Va-
sárnapi játszóház a Lencsési Közösségi 
Házzal a fôtéren

Kiállítások

Az Evangélikus Múzeum kiállítása. A 
gyûjtemény a Hungarikum Klubban au-
gusztus 31-éig látható. 
Geo Hálók – Sági Zoltán rajzkiállítása au-
gusztus 31-éig a ruhatári elôtérben. 
Nagyszalonta és Erdély – Volent Kati 
grafikai kiállítása a Kerengôben augusz-
tus 27-éig látogatható. 
Tükörcserepek (A Körös-tájtól Sten-
dörrensig) – Grin Igor fotómûvész kiállí-
tása az elsô emeleti Békéstáji Galériában. 
Szeptember 1-jéig lehet megtekinteni. 
Feigl Miklósné gobelinkiállítása szep-
tember 5-éig az Artériumban és a Pano-
ráma Teremben. 

Jaminai Közösségi Ház

Augusztus 19., kedd 18: Hagyományos 
tuva sámán szertartás magyar archai-
kus imádságokkal, Mária énekekkel. 
Oiun Adigzsi See-Oglu Tuva Sámán és 
Kanalas Éva énekes, hangkutató közös 
szertartása Szent István Ünnepére, az új 
kenyér áldására.

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

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

info@csabagyongye.com • www.csabagyongye.com

PROGRAMOK:
16.00 óra Lovas hintók felvezetésével a 

Csorvási Fúvószenekar és Mazso-
rett Csoport felvonulása a Lencsési 
úton, fellépése a Féja Géza téren

17.00 óra Csikós- és lovasbemutató
17.30 óra A „Lencsési a mi otthonunk” címû 

pályázat  eredményhirdetése
18.00 óra A Csabai Színistúdió Bohóciskola címû elôadása
18.45 óra Taekbo Békéscsaba – nyilvános edzés 10 percben
19.00 óra A Balkán Táncegyüttes fellépése
19.30 óra  A Fitdance Center csoportjainak bemutatója
20.00 óra A Cirkalom Táncegyüttes mûsora 

(Bácskatopolya, a Fölszállott a páva elsô helyezett együttese)
21.00 óra Az est sztárvendége: B Y E  A L E X
21.50 óra Erkel Ferenc: Hunyadi László – részlet

Elôadja: Galambos Hajnalka énekmûvész
22.00 óra  T Û Z I J Á T É K
22.15 óra A Cassiopeia együttes koncertje

A RENDEZVÉNY IDEJE ALATT:
16–19 óráig Népi játékok és szabadtéri játszóház,

arcfestés, mesterségbemutató
16–19 óráig Egészségpont

(vérnyomás-, vércukor-, testzsírszint-mérés) 
16–20 óráig Szabadtéri kiállítás a Márvány Fotómûhely tagjainak 

alkotásaiból
16-20 óráig Lovaglási, íjazási lehetôség, óriáscsúszda,

quad, csillámtetoválás
16-23 óráig Büfé üzemel 

A rendezvényre szeretettel várjuk Önt és kedves családját!
A rendezô: Lencsési Közösségi Ház

22. SZENT ISTVÁN 
NAPI ELÔZETES
2014. augusztus 16-án, 
szombaton 16-tól 23 óráig 
a Lencsési Közösségi Házban
és a Féja Géza téren

Sztanek Ádámné (90)

Riegler János (90)

Pepó Jánosné (90)

Gyeraj Andrásné (90)

Brúnó állateledel-
és terménybolt

Fagyasztott és száraz állatelede-
lek, illetve termények és tápok 
árusítása Békéscsabán, a Szarva-
si úton, a víztoronnyal szemben.

Vállaljuk villany-
motorok teker-
cselését, sür-
gôs esetben 48 
órán belül. Vil-
lanymotorokat 
veszek állapot-
tól függetlenül, típustól függôen 
100–140 Ft/kg-os áron. 

Sztator Bt.
Békéscsaba, Pulszky u. 24.

Telefon: 66/446-353
és 70/223-5474

isten éltesse
a szépkorúakat!

 Kövesse híreinket, felhí-
vásainkat és játékainkat a 
világ facebookon is! 

rett Csoport felvonulása a Lencsési 

22. SZENT ISTVÁN 
NAPI ELÔZETES
szombaton 16-tól 23 óráig 
a Lencsési Közösségi Házban

Békés és Békéscsaba Városok Önkormányzata,
a Békési Kajak-Kenu Club és a Zerge Ifjúsági
Túrasport Közhasznú Egyesület megrendezi a

Békés – Csaba 
sárkányhajó Versenyt

Idôpontja: 2014. augusztus 30. (szombat)

I. rész: Békés Város Díjáért
Helyszín: Békés, Élôvíz-csatorna,
 Erzsébet liget elôtti szakasz.
Táv: 2 x 600 m • Rajt: 9 óra

II. rész: Békéscsaba Megyei Jogú Város Díjáért
Helyszín: Békéscsaba, Élôvíz-csatorna, Csabagyöngye 

Kulturális Központ elôtti szakasz. 
Táv: 2 x 200 m • Rajt: 14.30 óra

Jelentkezési határidô: 2014. augusztus 21.
Bôvebb információ: a részletes kiírás megtalálható a ren-
dezôk, illetve a Magyar Kajak-Kenu Szövetség honlapján, 
valamint: 06-20/805-7251, kalman.tibor@bekesvaros.hu
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A Múzsák termében elsôként 
Ando György, a múzeum igaz-
gatója köszöntötte a helyisé-
get megtöltô közönséget. Az 
intézmény vezetôje emlékez-
tetett arra, hogy ezzel az idô-
szaki kiállítással újabb neves 
békéscsabai személyiség 
életmûve és munkássága 
elôtt tiszteleg a múzeum. 

A következôkben Bíró Csa-
ba önkormányzati képviselô 
szólt az alkotóról. Mint mond-
ta, Gaburek Károly olyan 
mûvész volt, aki az Alföldet, 
a Körösök vidékét örökítette 
meg alkotásaiban. 1956-ban 
részt vett Budapesten a forra-

dalom eseményeiben, azok 
közé tartozott, akik ezt köve-
tôen nem menekültek külföld-
re, hanem itthon folytatták 
a munkát, itt élték a vidéki 
festôk életét.

A majd három évtizede 
elhunyt festômûvész, Ga-
burek Károly (1936. április 
5–1986. június 23.) a Magyar 
Iparmûvészeti Fôiskola dí-
szítôfestô szakán diplomá-
zott. Mesterei Rákosi Zoltán, 
Miháltz Pál, Szentiványi Lajos 
és Z. Gács György voltak. 
Szülôhelyére visszatérve a 
helyi tájképi környezet által 
ihletve festette erôteljes szín-

világú kompozícióit. A festô 
családtagjai által ôrzött alko-
tásokból, a Békés Megyei Ön-
kormányzat, a Vásárhelyi Pál 
Szakközépiskola és Kollégi-
um, valamint a Munkácsy Mi-
hály Múzeum anyagából ösz-
szeállított válogatás Gaburek 
Károly festészeti életmûvére 
fókuszál.

A megnyitón az alkotáso-
kat Turok Margit és Gyarmati 
Gabriella mûvészettörténész 
elemezte részletesen. Mint 
megtudtuk, a csabai mûvész 
közel kétezer képet alkotott 
pályafutása alatt, melyek 
közül most 43 látható a mú-
zeumban. Az emlékkiállítást 
augusztus 31-éig tekinthetik 
meg a mûvészetkedvelôk.

G. Emese

A városvezetés nevében Hanó 
Miklós köszönte meg a csabai 
Suhajda Szilárd teljesítmé-
nyét. A 32 éves fiatalember, 
a nagyváradi Varga Csabával 
együtt, 17 nap alatt teljesítette 
a távot oxigénpalack nélkül. 
A 8051 méter magas Broad 
Peak felé vezetô úton, július 
6-án érték el a 4950 méteren 
fekvô alaptábort, majd július 
23-án mászták meg a 8051 
méter magas csúcsot.

A városházán Suhajda Szi-
lárd elmesélte, hogy egy 16 
fôs csapattal együtt indultak 
el, ám közülük nem minden-

kinek sikerült elérnie a célt. Az 
oxigénhiányos állapot miatt a 
nagyobb magasságokban az 
alvás is nehezükre esett. 

– Szerencsére az én szer-
vezetem jól reagál a hegyen 
tapasztalt körülményekre, de 
így is több veszélyes helyzet-
re, kôhullásra, hóviharra kel-
lett felkészülni és leküzdeni 
azokat – hallhattuk a csabai 
fiatalembertôl, aki azt is el-
árulta, hogy már gyerekko-
rában megmászta az útjába 
kerülô sziklákat.

Hanó Miklós örömmel fo-
gadta a hírt, hogy a csúcshó-

dításra bizony jófajta Csabai 
kolbászt és szalonnát is ma-
gával vitt a hegymászó, s a 
hazatéréskor is ezzel a finom-
sággal fogadták ôt szerettei.

– A csúcson valóban a világ 
tetején érzi magát az ember, 
bár igazából csak most kez-
dem felfogni, mi is történt – 
fogalmazott Suhajda Szilárd, 
akinek álma, hogy Békéscsa-
bán épüljön egy mászófal. 

Az alpolgármestertôl meg-
tudtuk, ez az álom hamaro-
san valóra válhat, hiszen a 
CsabaPark területén a tervek 
szerint egy ilyen létesítmény 
is várja majd az izgalmak-
ra vágyókat, akik esetleg a 
csúcshódításhoz is kedvet 
kapnak a késôbbiekben.

Gajdács Emese

Csabán élô lélek
Gaburek Károly-emlékkiállítás 

Hazaért a csúcshódító
Kolbászon nevelkedett a békéscsabai hegymászó

Csabán élô lélek címmel nyílt meg július 30-án, a Munká-
csy Mihály Múzeumban Gaburek Károly festômûvész em-
lékkiállítása. A tárlat az „Ami csabai…” sorozat része.

Hanó Miklós alpolgármester fogadta pénteken a város-
házán Suhajda Szilárdot, aki a napokban tért haza a Kí-
na–Pakisztán határán elhelyezkedô, 8051 méter magas 
Broad Peak hegycsúcs meghódítása után.

Korunk embere fogyasz-
tói társadalomban él. Ezzel 
együtt, illetve ennek mellék-
hatásaként rengeteg hulladék 
képzôdik. Mindamellett, hogy 
ökológiai lábnyomot hagyunk 
vele Földünkön, sok erôforrást 
emészt fel a szemét kezelése. 
Mindennapjaink során egyre 
inkább terjed az a nézet, hogy 
a legtöbb hulladékként kezelt 
anyagra nem egyszerûen 
szemétként, hanem másod-
nyersanyagként gondoljunk. 
E szemlélet alapja, hogy az 
addig megsemmisítésre ítélt 
anyagokat ismételten feldol-
gozzuk, és újra hasznos ter-
méket készítsünk belôlük. A 
hulladék szelektív gyûjtése 
járható út, de egyelôre a ház-
tartások csak igen kis hánya-
da képes ezzel a feladattal 
megbirkózni, ezért úttörô 
feladata van a modern hulla- 
dékfeldolgozó üzemeknek. A 
legfontosabb kihívás az, hogy 
a telepített feldolgozóüzemek 
minél nagyobb százalékban 
adják vissza nyersanyag for-
májában az általunk termelt 
hulladékot. Ez lehet újrahasz-
nosítható vas, alumínium, 
papír, csomagolóanyag, PET 
vagy akár fûtôanyag is. Cél, 

hogy az elôállított végtermék 
egy olyan folyamat során vál-
jon újrahasznosítható nyers-
anyaggá vagy felhasználható 
energiává, amely a legszigo-
rúbb környezetvédelmi köve-
telményeknek is megfelel.

Mint megtudtuk, a DAREH 
Önkormányzati Társulás 
megbízásából a mérnök kép-
viselôje a vállalkozási szerzô-
désben, valamint a megbízási 
szerzôdésben foglaltak sze-
rint a munkaterület átadás-át-
vételi eljárását megindítja, a 
munkaterület átadás-átvétel 
lapzártánk után, augusztus 
12-én lesz.

– A tervek szerint a Békés-
csabán épülô hulladékfeldol- 
gozó üzem európai uniós és 
hazai forrásból (85–15 száza-
lék) valósulhat meg, melynek 
teljes bekerülési költsége 5 
milliárd forint. A beruházás 
2015. június 30-ára készülhet 
el, ezután jöhet a próbaüzem, 
s „élesben” várhatóan 2015 
ôszén, 2016 elején indulhat be 
a mûködés. A terepmunkák a 
napokban már kezdôdhetnek. 
A válogatómû kapacitása: mi-
nimum 120 000 tonna/év, va-
gyis 480 tonna/nap. Az üzem 
a tervek szerint közel harminc 

embernek adhat munkát – 
tudtuk meg Hanó Miklóstól. A 
gazdasági ügyekért felelôs al-
polgármester elmondta, ösz-
szesen 86 településrôl érkezik 
majd ide a hulladék. A bé-
késcsabai körzetbôl: békési 
kistérség, békéscsabai kistér-
ség, gyulai kistérség, mezô-
kovácsházi kistérség, sarkadi 
kistérség, szarvasi kistérség, 
szeghalmi kistérség; a hód-
mezôvásárhelyi körzetbôl: 
hódmezôvásárhelyi kistérség, 
csongrádi kistérség, makói 
kistérség, orosházi kistérség 
tartozik ide.

Az üzemben különbözô 
válogató részegységeken 
keresztül válogatják majd át 
a hulladékot, ilyen például 

a különbözô lyukmérettel 
ellátott rosta, flip-flop rosta, 
mágneses leválasztó, ör-
vényáramú szeparátor, bal-
lisztikus szeparátor.

Hanó Miklós kiemelte: – 
Ha megvalósul a beruházás, 
a keletkezô hulladékok több 
mint 90 százalékát újrahasz-
nosítják, másodnyersanyag-
ként használják fel, melynek 
köszönhetôen csökken a hul-
ladékkörforgásba bekerülô 
új nyersanyagok mennyi-
sége. A keletkezô szerves 
hulladékok, kerti hulladékok 
komposztálásával értékes 
termôtalaj-kiegészítô, magas 
szervesanyag-tartalmú kom-
poszt állítható elô.

Gajdács E.

„Hogy milyen ember vagy, az 
abból derül ki, miként bánsz 
a segítségre szorulókkal.” Bi-
zony igaz ez a mondás, errôl 
az utóbbi napokban újra és 
újra meggyôzôdhettem.

Úgy hozta az élet, hogy 
több kirándulás alkalmával is 
társaságomban volt egy ke-
rekes székes barátom, s így 
volt alkalmam végigkövetni az 
ô megpróbáltatásait. Egy so-
kak által látogatott, turisztikai 
látványosság helyszínén ért 
a legnagyobb döbbenet. Bár 
honlapjukon szerepel, hogy 
akadálymentesített mosdóval 
rendelkeznek, s ezt telefonon 
is megerôsítették számomra, 
ott mégis kellemetlen meg-
lepetés ért minket. A hasz-
nálatban lévô vécében nem 
találtunk rokkantak számára 
kialakított helyiséget, kérdé-
sünkre az ott „ôrködô” hölgy 
közölte, van ugyan egy spe-
ciális konténerük erre a célra, 
de azt telepakolták, raktár-
ként használják, mert eddig 
nem volt rá igény (!!!). 

A legtöbb étteremben 
ugyancsak nem gondolnak 
a mozgásukban korlátozott 
emberekre, flegmán vetik 
oda, hogy NINCS rámpa, 
nincs lift, nincs megoldás. 
Volt viszont olyan egészen ki-
csi, szerény vendéglátóhely, 
ahol a személyzet mindent 
megtett azért, hogy barátunk 

bejusson oda, s élvezhesse 
az ott eltöltött idôt. Valójá-
ban minden a mi hozzáállá-
sunkon múlik. Láttam már 
olyan közintézményt is, ahol 
a többmilliós felújítás után, az 
avatóünnepségen büszkén 
mutogatták a gyengén látó-
kat segítô, lépcsôre festett, 
vezetô sávokat, majd mikor 
azok pár hónap múlva lekop-
tak, már senkit sem érdekelt, 
hogy kijavítsák.

Van, aki segít, van, aki elfor-
dítja a fejét. Van, aki valójában 
fontosnak tartja az akadály-
mentesítést, van, aki csupán 
kipipálandó feladatnak tartja, 
hiszen uniós elôírás. Van, aki 
mozgásában, látásában, hal-
lásában korlátozott, van, aki 
pedig érzelmeit, emberségét 
illetôen az. Úgy hiszem, ez 
utóbbi nehezebben orvosol-
ható, sôt, talán gyógyíthatat-
lan is.

Gajdács Emese

Ki miben korlátozott?

JegyzetHulladékfeldolgozó épülhet Csabán
Ezzel a technológiával újrahasznosítják a szemetet

Egy uniós pályázatnak és az állami támogatásnak köszönhe-
tôen jövô év nyarára elkészülhet egy korszerû hulladékfeldol- 
gozó üzem Békéscsabán. Nyolcvanhat településrôl érkezhet 
majd ide a szemét, melynek 90 százalékát újrahasznosítják.

Ehhez hasonló technológia lehet Csabán is

Suhajda Szilárd oxigénpalack nélkül mászta meg a 8051 méter magas Broad PeaketAz „Ami csabai...” sorozat keretében augusztus 31-éig tekinthetô meg a tárlat
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Az Illés zenekar 20 dala hangzott el június 27-én és 28-án 
este a városháza udvarán, a Tied a világ címû produkció-
ban. Ezen a két estén olyan mûvészek tolmácsolásában 
hallhattuk a népszerû slágereket, mint Gubik Petra, Feke 
Pál, Serbán Attila, Vastag Tamás. A sztori szerint négy 
fi ú egy dugába dôlt lakásavató buli után hazakullogás 
helyett lelkesen énekelni kezdett, s betoppant egy pizza-
futárlány, aki szintén ismerte az összes dalt

Július 5-én este egy fergeteges angol komédiában Pindroch 
Csaba és Verebes Linda szórakoztatta a nagyérdemût a vá-
rosháza díszudvarán. A komédia eredeti címe Duettek, amit 
a szerzô alapvetôen is két színészre írt. A magyarországi 
produkció különlegessége, hogy az öt különbözô jelenetet 
öt különbözô rendezô és neves divattervezô hozta létre. A 
vendégeket az est házigazdájaként Herczeg Tamás szocio-
lógus, Békéscsaba  szociális tanácsnoka köszöntötte

Eperjes Károly Kossuth-díjas színmûvész elôadásában, 
a XX. század Istenkeresô költôinek mûveibôl hallhatott 
összeállítást július 6-án este a TeÁtrium közönsége. A 
versek mondanivalóját Négyessy Katalin gordonkajátéka 
tette még erôteljesebbé. Az érkezô vendégeket Szudár 
László, a Csaba Televízió producere várta és köszöntötte 
frissen sült lekváros kifl ivel és hideg limonádéval

A Csabai Nyár-Városházi Esték programsorozat keretében 
mutatta be július 11-én a Márai Sándor azonos címû regénye 
alapján készült Eszter hagyatéka címû mû színpadi változatát 
a Spirit Színház. Márai Sándor egyik legnépszerûbb regénye 
az „Eszter hagyatéka”. Az est házigazdájaként Túriné Ko-
vács Márta, a polgármesteri hivatal oktatási, közmûvelôdési 
és sportosztályának vezetôje üdvözölte a vendégeket

Johann Strauss A denevér címû nagyoperettjét láthatta jú-
lius 12-én a közönség a Csabai Nyár programjai között. A 
denevér Roderich Benedix német vígjátékíró Fogház címû 
darabjától nagy utat tett meg, míg végül Strauss-operett 
lett belôle. Itt Békéscsabán, Csere László rendezésében te-
kinthette meg a teltházas publikum. A házigazda itt Lukácsi 
László, Békéscsaba fôépítésze volt

A nyári délutánokon, estéken a városnézô kisvonat is lehetôséget kínált arra, hogy más 
szemmel nézzünk Békéscsabára. A Szent István téri megállóhelyhez begördülô Dottó 
kirándulásra vitte a turistákat, de a csabaiak, a gyermekes családok, baráti társaságok 
is szívesen felültek egy-egy körre

Július elsején a gyerekeké volt Békéscsaba fôtere. Ezen a napon ingyenesen tekinthet-
ték meg a Weöres Sándor verseinek felhasználásával készült Bóbitát a Békéscsabai 
Jókai Színház elôadásában. Az elôadás folyamán Weöres Sándor – gyermekek által már 
jól ismert – versei mellett elhangoztak „elveszett” költeményei is

A nyáron rengetegen kerékpároztak, autóztak vagy sétáltak el Békéscsabáról Póste-
lekre piknikezni, mozogni, kirándulni, hûsölni, és persze megcsodálni az ôzikéket vagy 
az újjáépített kastélykertet. A kicsik és nagyok kedvenc helye lett a gyönyörû fákkal 
övezett tó, ahol kézi erôvel bárki áthúzhatja magát a csöppnyi kis szigetre

Július tizenkettedikétôl egy héten át városunkban élt és alkotott a X. Jubileumi Békéscsabai 
Nemzetközi Mûvésztelep tizenhárom résztvevôje, akiknek a munkáiból kiállítást láthattak az 
érdeklôdôk a Munkácsy Mihály Múzeum Tégla termében. A Munkácsy-év városi programso-
rozata keretében a mûvészek egy napig Békéscsaba fôterén is alkottak
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Nyári tabló

Tavaly nyáron kipróbálhat-
tuk, milyen az, amikor mindig 
élettel telik meg a fôtér, és 
találkahellyé, az esti szóra-
kozás célpontjává válik, és 
milyen az, amikor a mi kis 
Körösünk partján ülve hall-
gathatjuk a stégszínpadon 
fellépôket. Idén már nagyon 
vártuk, hogy  esténként ismét 
ráérôsen nézelôdhessünk, 
beszélgethessünk és élvez-

zük a Csabai Nyár programja-
it, mintha csak pihenésünket 
töltô turisták volnánk a saját 
városunkban.

A teljesség igénye nélkül 
csokorba gyûjtöttük, meny-
nyi mindent adott ez a nyár, 
mennyi élmény várt bennün-
ket itthon. Tekintsék meg tab-
lónkat, és ne feledjék, a Csa-
bai Nyár még nem ért véget!

M. E.

Alig két hét múlva véget ér a nyár, szinte repülnek a na-
pok! Mintha csak most csukódott volna be az iskola ajtaja 
a vakációzni induló gyerekek mögött, mintha csak most 
kezdôdött volna a Városházi Esték a Jókai színház, vagy a 
Csabai Nyár ingyenes programsorozata a Csabagyöngye 
szervezésében...
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Egy emlékezetes nyári este együtt utazhattunk Szent-
péteri Csillával a „zongorabolygón” a csabai fôtéren. 
Hallhattuk, milyen egyedi hangszerelésben szólaltatja 
meg a klasszikus zenét a könnyûzene ritmusaival, hang-
szereivel. Szentpéteri Csilla a zenekarával, valamint a 
Salsa Mûhely és a békéscsabai Nyíri Lajos Táncformáció 
táncosaival varázsolta el a közönséget.

Július huszonhatodikán, a Fröccsöntô hétvégén az Édes 
Keserû és a Nyughatatlan után a Kiscsillag lépett szín-
padra a Szent István téren. A Kiscsillag koncertjének 
izgalmas pillanatai voltak, amikor – rögtönzött tehetség-
kutató gyanánt – a nézôközönség soraiból hívtak fel egy 
fi atal lányt, aki az együttessel és Lovasi Andrással éne-
kelhetett a színpadon

Az augusztus a Csabai Nyár programsorozatában a Bor-
sodi Blue Trio kiülôs stégszínpadi koncertjével indult Bé-
késcsabán. A Csabagyöngye terasza megtelt, a zenébe, 
a zenélésbe belefeledkezett a trió – Borsodi László, Pfeff 
Márton, Tímár Tamás – és belefeledkezett a tizenévesektôl 
az idôsekig szinte minden korosztályt magában foglaló, 
blues-kedvelô csabai közönség is

Idén hetvenhárom csapat jelentkezett a Békéscsaba fôterén megrendezett Streetball 
fesztiválra. Június 29-én, vasárnap 12 pályán folytak a mérkôzések. Akrobatikus kosár-
labdát, zsonglôri ügyességgel társított bemutatót is láthatott a közönség a Takács Áron 
vezette Face Teamtôl, pályára léptek a kicsik és nagyok, a Csabai 50+ csapata és a csa-
bai képviselôk pedig a parlamenti csapattal kosaraztak

Ugyan gyakran kellett az eget kémlelni, bôven hullt ránk az égi áldás, de még a borongós 
idôben is meleg volt a nyár. A hôséget pedig leginkább a strandon lehet elviselni. Idén 
is népszerû volt a csabai Árpád fürdô, ahol lehetett napozni, strandolni, jókat játszani a 
családdal, barátokkal, vagy úszni, sportolni, sôt, még gyógyulni is

A Csabai Nyár keretében, a sportágválasztónak is tekinthetô sporthétfôkön, kilenc alkalom-
mal, összesen harmincöt sportág, negyven békéscsabai egyesület mutatkozott és mutatko-
zik be a Szent István téren, augusztus 18-ával bezárólag. Volt többek közt lovaglás-, röplab-
da-, kosárlabda-, foci-, tollaslabda-, kick-boksz-, aikido-, capoeira-, tánc és fi tness-, darts-, 
judo-, vívás-, tenisz-, súlyemelés-, amerikai foci-, versenykerékpár-bemutató is a kínálatban

Vasárnaponként más-más intézmény várta és várja a legkisebbeket játszóházba Békés-
csaba fôterén. Július utolsó vasárnapján a Meseház kínált programokat a családoknak: 
a gyerekek elsajátíthatták a körmönfonás, gyöngyfûzés, a csuhévirág-készítés tudomá-
nyát, és igen népszerû volt körükben a királyfi -, királyleány-fotózás is
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Salsa Mûhely és a békéscsabai Nyíri Lajos Táncformáció 
táncosaival varázsolta el a közönséget.

vezette Face Teamtôl, pályára léptek a kicsik és nagyok, a Csabai 50+ csapata és a csa-
bai képviselôk pedig a parlamenti csapattal kosaraztak

A nagy hun király személyének, legendájának a bemutatá-
sára vállalkozott a Jaminai Közösségi Ház. Az intézmény 
a Jamina Szövetséggel és a Tûz-kör Közhasznú Kulturális 
Egyesülettel közösen rendezte meg programsorozatát, 
amelynek megkoronázásaként Atilla-napot tartottak az Er-
zsébet Parkban, ahol a nap fô látványeleme az a zenés elô-
adás volt, amely a catalanaumi ütközetet is felelevenítette

A mindössze 26 éves orgonamûvész, Tóka Ágoston adott 
orgonahangversenyt július 28-án Békéscsabán. A fôtérre 
tervezett hangversenyt a borongós idô miatt a belvárosi 
katolikus templomban tartották, ahol Herczeg Tamás ta-
nácsnok, Tóka Ágoston és Tóka Szabolcs szólt a megjelen-
tekhez. A fi atal mûvész több alkalommal lépett fel együtt 
szintén orgonamûvész édesapjával

A Jókai színház egy szegedi cég szakembereivel kialakí-
totta saját, 8.1 es surround rendszerét, ami felkeltette a 
világhírû Roland cég vezetésének érdeklôdését is. A cég 
szakemberei, Peter Heath és Tsuyoshi Mitera Fekete Péter 
direktor és Kohári Imre, a színház hang- és fénytárvezetôje, 
valamint Vámos Zoltán videostúdió-vezetô kíséretében 
gyôzôdhettek meg arról, milyen jó itt a hangtechnika 



A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
és a közszolgáltató társasá-
gok adatai alapján fél év után 
látható, hogy jól mûködött a 
Nemzetgazdasági Miniszté-
rium által tavaly kidolgozott 
fémtörvény. Az elôzô években 
jelentôsen nôtt a fémlopások 
száma, többek között gazda-
sági és kulturális károkat is 
okozva, ezért volt szükség át-
fogóbb és szigorúbb szabá-
lyokra.  Az új törvény rendel-
kezései alapján szigorították 
az ellenôrzéseket, növelték a 
bírságok összegét, valamint 
javították a hatóságok közötti 
együttmûködést. A fémkeres-
kedelmi engedély megszer-
zése is nehezebb lett.

A NAV az új fémtörvény 
hatályba lépése óta június 
közepéig 2200 darab fém-
kereskedelmi ellenôrzést 
hajtott végre, összesen 673 
esetben állapítottak meg az 
eljáró pénzügyôrök jogsér-
tést. A hivatal kiszabott 207,3 
millió forint fémkereskedelmi 
bírságot is. Az ellenôrzések 

során 116 esetben derítettek 
fel illegális fémkereskedelmi 
tevékenységet, valamint le-
foglaltak 217 ezer kg enge-
délyköteles anyagot.

Legutóbb Nyíregyházán 
mintegy 900 kilogramm 
fémhulladékot foglaltak le, 
valamint több mint 1 millió 
forint bírságot szabtak ki a 
pénzügyôrök.  A közlekedési 
társaságok is kedvezô for-
dulatról számoltak be. A Ma-
gyar Államvasutak tájékozta-
tása szerint a kábellopások 
legalább harmadával csök-
kentek. 2014 májusában ösz-
szesen csak négy lopás tör-
tént a MÁV hálózatán.

Az IKSZ nyáron lezárult isko-
lai és óvodai programja során 
170 oktatási intézményben 
mintegy 44 ezer gyerek ösz-
szesen 58,5 tonna, vagyis 
mintegy 1,7 millió darab te-
jes- és gyümölcsleves dobozt 
gyûjtött össze. – A progra-
munkban nemcsak arról van 
szó, hogy a gyerekek gyûjtik a 
hulladékot, hanem mi szemé-
lyesen kimegyünk és tartunk 
5-6 órát a témában. Bemutat-
juk a papírgyártást, van egy 
kis turmixgépünk, azzal be-
mutatjuk az újrahasznosítást, 
hogy lássa a gyerek, hogy 
mi lesz abból, amit a szelek-
tív kukákba dob. A hitelesség 
nagyon fontos – magyarázta 
Baka Éva ügyvezetô igazga-
tó, hozzátéve, hogy nagy se-
gítség lenne számukra, ha a 
környezetvédelmi nevelés az 
iskolában kötelezô lenne, és 
elôírnák, hogy a pedagógu-
soknak foglalkozniuk kell a 
szelektív hulladékgyûjtéssel. 

– Az óráimon „sokkolom” a 
gyerekeket egy klímaválto-
zásról szóló, 3 perces film-
mel. Ebben a témában for-
dított nevelésrôl van szó, a 
gyerek neveli a szülôt, aki 
sokszor nem tudja, mit kell 
csinálni. Azt látjuk, hogy az 
óvodásoknál és az alsó tago-
zatos iskolásoknál nagyon jól 
mûködik, hogy a gyerek szól 
a szülônek, hogy a szelektív-
be dobja a szemetet.

Magyarországon évente 
körülbelül 400 millió darab 
italos kartondoboz kerül for-
galomba. Az egyesület szá-
mításai szerint, ha ennek fele 
szelektív gyûjtôedényekbe ke-
rülne, a közszolgáltató cégek 
– a jelenlegi árakon számolva 
– 36 millió forint hulladéklera-
kási díjat spórolhatnának meg 
évente és csaknem 40 ezer fa 
kivágását lehetne megelôzni. 
– Sajnos a felnôtt lakosság 50 
százaléka lusta, hogy szétvá-
logassa a hulladékot, pedig 

a fôvárosi házhoz menô sze-
lektív hulladékgyûjtô prog-
ramnak köszönhetôen ma 
már mindenhol van lehetô-
ség erre, és nem kerül nagy 
fáradságba  – hangsúlyozta a 
szakember, aki szerint hosszú 
idô, míg az emberek átállnak 

a szelektív gyûjtésre, ezért 
nagy szükség van a kampá-
nyokra, a tájékoztatásra. – Mi 
is nagyon reméljük, hogy foly-
tatni tudjuk a munkát és szep-
tembertôl még több iskolába 
és óvodába jutunk el.

Szabó Dóra

Palkovics László, aki július 
15-én foglalta el hivatalát, az 
MTI-nek adott interjúban az 
új felsôoktatási törvényt ért 
észrevételekrôl azt mondta: 
a kancellári rendszer az álla-
mi felsôoktatási intézmények 
szemszögébôl új helyzetet 
jelent majd. A nem állami tu-
lajdonú intézményekben is 
jelen van a tulajdonos kép-
viselôje, és külföldi példák is 
ezt mutatják.

Cáfolta, hogy politikai ko-
misszárokat küldenének a 
felsôoktatási intézményekbe. 
Egy cég esetében is szeretne 
a tulajdonos egyfajta átlátha-
tóságot biztosítani – mutatott 
rá, hozzátéve: ha egy magán-
intézménynél elfogadják, egy 
államinál miért is nem?

Az államtitkár szerint az 
elnevezés azt a szakembert 
fedi, aki az egyetem rektorá-
nak válláról intézménymûköd- 
tetési, menedzsmenti fel-
adatokat vesz le, operatív 

irányító. Palkovics László tá-
jékoztatása szerint a pályá-
zatokat a törvénymódosítás 
jövô heti elfogadása után 15 
nappal írják majd ki, és az 
a szándékuk, hogy ôsszel, 
ahol lehet, már megkezdjék 
mûködésüket a kancellárok. 

Közölte, hogy a felsôokta-
tási intézmények létszámáról 
nem jelentené ki, hogy sok 
vagy kevés, szavai szerint azt 
a szempontot kell mérlegre 
tenni, hogy megfelel-e a kép-
zési struktúrával, finanszíro-
zással és társadalmi funk-
cióval szemben támasztott 

követelményeknek. A szakok 
számát ugyanakkor soknak 
találja, ennyi alapszakra az 
országnak nincs szüksége, 
„erôteljes” profiltisztításra ké-
szül.

Palkovics László kiemelte: 
a kétlépcsôs képzés nagyon 
jó megoldás, ugyanakkor 
ezt nem kezelték kellô kriti-
kával, és olyan területeken is 
alkalmazzák, ahol nem biz-
tos, hogy kellene. A nyáron 
az intézményekkel közösen 
elemzik, hogy esetleg hol van 
lehetôség az osztatlan képzés 
visszaállítására. A mérnökkép-

zésben a kimeneti igények mi-
att nem feltétlenül szükséges 
az osztott képzés, a gazdaság 
egy része nem nagyon tud mit 
kezdeni a BSc-mérnökökkel 
– jegyezte meg, hozzátéve: in-
tézményenként kell megnézni, 
mi a jó megoldás.

Arról, hogy felhígult a 
mérnökképzés, azt mondta: 
nem minden esetben olyan 
képzettségû szakemberek 
kerülnek ki, amire a szakmá-
nak szüksége van. A jövôben 
az intézmények meggondol-
hatnák, akarnak-e felvételit – 
jegyezte meg.
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Palkovics László felsôok-
tatási államtitkár szerint 
nem politikai komisszáro-
kat küldenek ôsztôl a fel-
sôoktatási intézményekbe 
a kancellári rendszer beve-
zetésével, hanem az egyes 
egyetemek, fôiskolák pro-
filjának megfelelô szak-
embereket keresnek majd. 
Közölte: a felsôoktatási 
alapszakok számában je-
lentôs csökkenés várható.

Az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés (IKSZ) szá-
mításai szerint folyamatosan nô Magyarországon a szelek-
tíven gyûjtött italos kartondobozok aránya, tavaly elérte a 22 
százalékot. Baka Éva ügyvezetô lapunknak elmondta, hogy 
a gyerekek sokkal fogékonyabbak a környezetvédelmi neve-
lésre, mint a felnôttek, akik gyakran lusták szétválogatni a 
hulladékot. Pedig a házhoz menô szelektív hulladékgyûjtô 
programnak köszönhetôen ez ma már nem nagy fáradság.

Palkovics lászló: ennyi felsôoktatási 
alapszakra nincs szükség

jó, ha válogatósak vagyunk
Hirtelen szívleállás következ-
tében minden harmincadik 
percben meghal valaki kórhá-
zon kívül, pedig jó részükön 
lehetne segíteni, de a gya-
korlat azt mutatja, hogy vagy 
nem értünk az újraélesztés-
hez, vagy nem merünk cse-
lekedni, pedig legrosszabb 
esetben is csak bordatörést 
tudunk okozni bajba került 
embertársunknak. És ahogy 
Mészáros Zalán mentôtiszt 
fogalmaz: azzal lehet élni, de 
halottan nem. – Már annyi in-
formációt kaptak az emberek, 
hogy nem tudják, mi a jó, mi-
kor mit kell csinálni, mi a sor-
rend, ezért az van az emberek 
fejében, hogy inkább nem 
csinálunk semmit. Mi ezen 
akartunk változtatni, hogy 
egy leegyszerûsített, gondol-
kodás nélküli cselekvéssort 
adjunk az emberek kezébe. 
Csak bátorság kell hozzá – 
magyarázta lapunknak Mé-
száros Zalán, aki kollégájával, 
Klupács Péterrel kidolgozta 
a TEVAgy a Hôs! programot, 
mely akár a honlapjukra, vagy 
a YouTube-ra feltöltött videó 
alapján 15 perc alatt megta-
nulható, de a szakemberek 
örömmel elmennek bárhova 
ingyen, hogy megtanítsák a 
módszert.

– Hogy bátorítsunk min-
denkit, készítettünk egy ok-

tatóvideót, amivel lehet gya-
korolni. Kell egy gumilabda, 
amit zenére nyomkodni kell. 
Ezt kell tenni éles helyzetben 
is – mesélte Zalán. – Elma-
gyarázzuk, hogyan állapítjuk 
meg, hogy valaki él-e vagy 
sem, eszméletlen-e vagy al-
szik. Vállrázással megállapít-
ható az alvás és az eszmélet-
lenség. Ha reagál, akkor csak 
alszik. Az eszméletlenséget 
pedig a haláltól úgy különítjük 
el, hogy hátraszegjük a fejét, 
csinálunk egy csövet a levegô 
áramlásának, 10 másodper-
cig figyeljük a légzést. Ha eny-
nyi idô alatt nem vesz levegôt, 
akkor halott és azonnal neki 
kell állni nyomni a mellkasát. 
Ez a „játék” az életben ma-
radásról szól – tette hozzá 
Klupács Péter, aki szerint 
nagy szükség van arra, hogy 
mindenki megtanulja az újra-
élesztést.

sad

Klupács Péter és Mészáros Zalán többéves mentôtiszti 
tapasztalatuk alapján dolgoztak ki egy bárki számára 
könnyen elsajátítható újraélesztési technikát hirtelen szív-
leállás esetére. Egy gumilabda segítségével mindenki 
megtanulhatja a módszert.

ez a „játék” az életben 
maradásról szól

A tavaly november óta hatályos új szabályozásnak köszön-
hetôen érezhetôen csökkentek a fémlopások és átláthatóbb 
lett a fémkereskedelmi szektor. 

fél év alatt bizonyított 
az új fémtörvény 
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Asztalok mögött mosolygós 
elôadók segítettek a jövô 
generációjának eligazodni a 
nagyvilág által kínált lehetô-
ségek között. Az érdeklôdô-
ket pedig mi faggattuk elkép-
zeléseikrôl.

Fruzsina az angolt már be-
széli, és németül is tanul mel-
lette. A tizennyolc éves lány 
édesanyja, Zita maximálisan 
támogatja az elképzelést, 
miszerint tanuljon külföldön 
nyelvet gyermeke. – Mégis 

könnyebb elsajátítani a nyelvet 
ott, mint itthon. Angol nyelv-
területre mennék, elsôsorban 
Angliába. – Ennek örülnék 
a legjobban, hiszen ugyan 
messze lesz, de mégsem kell 
óceánt átrepülni, ha látni akar-
juk egymást, Ausztráliának 
vagy Amerikának nem örültem 
volna – vette át a szót Zita. – 
Ha valami problémája van, pár 
óra alatt haza lehet érni.

Ádám (17) és Levente (15) 
együtt érkeztek, nem csoda, 

hiszen testvérek. – Szeret-
tünk volna külföldi iskolák 
lehetôségeivel megismer-
kedni. Az angol nyelven 
való tanulás az elsôdleges 
mindkettônknek – mondta 
a báty. – Londonban jártam 
nemrég, és nagyon megtet-
szett. Ugyan még odébb van, 
de majd az egyetemi éveimet 
szívesen tölteném ott – val-
lott Levente, aki ôsztôl kezdi 
koptatni a középiskola padja-
it. – Én amerikai egyetemen 
gondolkozom, vegyészmér-
nöki vonalon keresek he-
lyet – körvonalazódott ki a 
kontraszt a testvérek között, 
mikor Ádámhoz fordultam. 
Ugyan sok mindenben más 
az elképzelésük jövôjükrôl, 
egyvalamiben egyetértenek. 

Budapest elhagyása csak 
ideiglenes lehet. – Egy-két 
évet tanulnék kint, és itthon 
fejezném be a tanulmányai-
mat, majd Magyarországon is 
helyezkednék el – vizionálja a 
jövôt Ádám. – Nagyon erôs a 
kötôdésem a hazámhoz.

Ugyanezt mondta Levente 
is, hozzátéve, az angol nyelv 
alapos ismeretével itthon gaz-
dagodhatnak lehetôségei.

Enikôt és Tamást egy 
hosszas vita után tudtam 
megszólaltatni. – Nekem 
most az a vágyam, hogy kül-
földön tanuljak tovább. Jogra 
szeretnék menni, ami annyi-
val bonyolultabb más terüle-
tekhez képest, hogy minden 
országban más a rendszer. 
Különbözeti vizsgákkal ez is 
megoldható, és a nemzetközi 
jog is vonz.

Tamás jövôre érettségizik, 
és az ötlet elég friss, még csak 
egyik szülô tud róla (idáig). 
– Semmiképp nem tanulnék 
külföldön – kapcsolódott be a 
beszélgetésbe Enikô. – Szét-
szakítja egy ember életét. Fel 
kell adnia mindent, ami eddig 
az otthonát jelentette. Rövid 
idôt kint tölteni megint más, 
mint kiköltözni. Édesanyám 
Jordániából jött Budapestre, 
itt tanult és házasodott. Én 
ezt nem tudnám megtenni. A 
legjobb barátnôm kiment Dá-
niába az idén, és április óta 
nem beszéltünk. A kapcso-
latokat sem lehet ugyanúgy 
ápolni.

Molnár Attila

Vajna: jó irányba tartunk!

mundruczó: a kutyák 
amerikában koktéloznak

– Mit akart elmesélni a Fe-
hér Istennel?

– Számomra a legfonto-
sabb az volt, hogy amit meg-
nyomorítunk és el akarunk 
tüntetni, az valahogy mindig 
visszajön. A film megpróbálja 
ezt az egészet annyira naivan 
nézni, amennyire lehet, hiszen 
egy kislány történetén keresz-
tül látjuk az eseményeket, akik 
persze „mi” vagyunk. Ilyen ér-
telemben ez egy tükörfilm.

– Miért pont kutyák lettek 
ezek a bizonyos „tükrök”?

– Egy nagyon személyes 
élményekbôl. Egy színdarabot 
próbáltunk és a színészekkel 
elmentünk egy kutyatelepre. 
Felkavaró élmény volt, mind-
eközben ezeknek az állatok-
nak a szemében megláttam 
önmagamat.

– Két díjat is nyert a Fehér 
Isten. Mit jelent az ön számára 
ez a díj?

– Cannes nem a legszeret-
hetôbb fesztivál, de a legfon-
tosabb, hogy amikor filmmel 
vagy ott, akkor te nem lehetsz 
nem büszke. Rengeteg ember 
nem azért megy oda, mert 

dolga van, hanem mert kerek 
a feneke vagy sok pénze van. 

– A munka mellett mire volt 
még ideje Cannes-ban?

– Mozizni. Két filmet láttam. 
Az egyik a Dardenne-film, a 
Két nap, egy éjszaka címû, 
amire sokan azt mondták, 
hogy sematikus, szerintem 
viszont nagyon jó, valamint 
a David Cronenberg (Maps 
to the Stars), amiért Julianne 
Moore megkapta a legjobb 
színésznô díját. Zseniális ez 
a nô, végre valaki, aki nem 
botoxoltatta szét magát és 
meg mert öregedni. 

– Mi van a fôszereplô ku-
tyákkal, Bodyval és Luke-kal?

– Valószínûleg egy ame-
rikai ranch-on fekszenek az 
úszómedencéjük mellett és 
koktélt szürcsölgetnek.
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Szabó István Mephistója óta nem volt ekkora siker a hazai 
filmgyártásban, mint amit Mundruczó Kornél Fehér Isten 
címû filmje ért el Cannes-ban, ahonnan két díjat is elho-
zott az alkotás. A rendezô szerint, ha az ember filmmel 
megy a francia Riviéra legnagyobb filmes eseményére, 
nem lehet nem büszke.

– A magyar film szép sike-
reket ér el mostanában. Minek 
tulajdonítja ezeket az eredmé-
nyeket?

– Csak azt tudom, hogy az 
eredményekhez kitartás kell.  
Mi a magyar film világában 
három évvel ezelôtt elkezdtük 
a munkát, és még nagyon az 
út elején járunk, de azt már 
látjuk, hogy vannak sikerek, 
vannak jó ötletek és fejlôdünk. 
Jó irányba tartunk!

– Mi ez az irány?
– Két feladatunk van. Az 

egyik: idecsalni a külföldi 
filmeseket, hogy Magyaror-
szágon forgassanak, hiszen 
ez óriási jövedelmet jelent az 
országnak. A másik feladat, 
hogy olyan magyar filmeket 
gyártsunk, amik mûködnek és 
megtalálják a saját közönsé-
güket. Ha ez egy fesztiválfilm, 
érjen el ott sikereket, ha kö-
zönségfilm, akkor találja meg 
a közönségét. Ebben szeret-
nénk navigálni. A cél, hogy 
legyen egy olyan film, ami 
mindkettôt megtalálja: sikeres 
a fesztiválokon és a közönség-
nél is. A Fehér Istennel vala-
mi elkezdôdött, hiszen nyert 
Cannes-ban, ugyanakkor azt 
gondolom, hogy a közönség-
nél is óriási siker lesz. Aki idáig 
látta, annak nagyon tetszett.

– Hogy látja, nemzetközi 
szinten mennyit javult a ma-
gyar film megítélése?

– Amikor elkezdtem a 
munkát, azt hitték, a korábbi 
rendszer – ami szintén ért el 
sikereket a nemzetközi fesz-
tiválokon – teljesen megdôl 
majd. Tarr Béla a fesztiválszer-
vezôknek azt sugallta, hogy 
én egy hollywoodi ember va-
gyok, és az én ízlésem nem 
fog megfelelni a magyarok-
nak. Kétségtelen, hogy gyár-
tottam több olyan filmet, amik 
kasszasikerek voltak, de min-
dig nyitott voltam a fesztivál-
filmek irányában is. Szerintem 
igazából nem mûvészfilmek 
és közönségfilmek vannak, 
hanem jó filmek és rosszak.

– Van valami, ami a magyar 
filmben specifikusan magyar, 
amire azt mondhatjuk, ez a ha-
zai film különleges ismertetô- 
jele?

– Még keressük ezt a pon-
tot. De az biztos, hogy a filmek 
mindig egy adott ország tük-
rei. Nálunk ez a tükörkép még 
kissé zavaros. Most fogalmaz-
zuk meg, mi lehet a magyar 
film specifikuma. Tarr Béla pél-
dául egy ilyen különlegesség, 
és fantasztikus rendezôje a 
rétegnek, amit megcélzott.

Baku György

Pár évvel ezelôtt átalakult a magyar filmek finanszírozási 
rendszere. Az azóta eltelt idôrôl, a tapasztalatokról és az 
elért eredményekrôl beszélgettünk Andy Vajnával, a film-
ipar megújításáért felelôs kormánybiztossal. 

Rostás Árpád nemrég a So-
mogy megyei Széchenyi-
kastély húsz éve ázott fabur-
kolatát újította fel és mentette 
meg, ami másfél év múlva már 
leszakadt volna. – Állami gon-
dozott gyermekekkel dol-
goztam. A szívem elôször 
összeszorult, hiszen én is ne-
velôintézetben nevelkedtem, 
de gyönyörû volt a faburkolat, 
és azt mondtam, jó lenne, ha 
együtt restaurálnánk. Szívbôl, 
örömmel dolgoztunk, a gye-
rekek vizsgát tettek és szak-
mát kaptak. Lesz folytatás, 
templomokat szeretnénk 
együtt restaurálni. Valamint 
idén karácsonyra több cigány 
családnak szeretnék nyílászá-
rót betenni a házába. A lakók-
kal, gyerekekkel építjük majd 
be és festjük le azokat, hogy 
értékeljék azt, mit jelent egy 

ajtó és egy ablak, amit nem 
kitörünk, hanem vigyázunk 
rá. Azt gondolom, hogy nem 
a magyaroknak kell a cigány-
társadalmat megváltoztatni, 
hanem nekünk kell jobban, 
okosabban beilleszkednünk. 
Épp ezért értéket szeretnénk 
menteni, szakmunkát adni 
ezeknek az embereknek a 
kezébe. 

A restaurátor létrehozta a 
Rostás Katedrális Alapítványt, 
amellyel tanulni vágyó sze-
gény gyerekeknek ad lehetô-
séget arra, hogy megismer-
kedjenek a mûvészetekkel. 
Most egy asztalosmûhelyt 
szeretne megvásárolni, ami-

bôl árvaházat hozna létre. 
Rostás Árpád húsz év alatt 
hatezer gyereket vitt el nya-
ralni, idén háromszáz gyer-
mekkel indul táborozni, töb-
bek között Nágocsra, ahol ô 
maga is nevelkedett.

– Ezzel is azt szeretném 
megmutatni: van kiút a 
sanyarú helyzetbôl. Igaz, 
hogy nehéz és göröngyös, 
de, ha az ember hisz Isten-
ben, akkor sikerülni fog. 
Én négyévesen vártam az 
anyukámat, aki nem jött. Be-
vittek egy templomba, ami 
annyira megtetszett, hogy 
hintó- vagy orgonakészítô 
szerettem volna lenni. Nem 
vettek fel, de az intézet egyik 
tanára beíratott asztalosnak. 
Négyévesen már a gyalupad 
mellett álltam. Késôbb fizet-
tem a mesterembereknek, 
hogy tanulhassak tôlük. Volt, 
hogy kukoricásban, lépcsô-
házban, sátorban aludtam. 
Mára, úgy érzem, megvaló-
síthattam az álmomat.
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árvaházat nyitna a vándorasztalos 
Már négyévesen a gyalupad 
mellett állt Rostás Árpád, 
aki az Országháztól kezdve 
a versailles-i kastélyig több 
száz mûemlék felújításán 
dolgozott már. A Magyar 
Örökség-díjas asztalos-res-
taurátor nevelôintézetben 
nôtt fel, ma pedig ô tanít 
állami gondozott gyerme-
keket. 

Budapest–külföld 
retúrjárat

A Move2study Nemzetközi Továbbtanulási Börzének az 
egyik fôvárosi szálloda adott otthont. Az ingyenes rendez-
vényen több olyan intézménnyel ismerkedtek a fiatalok, 
melyek külföldi tanulási lehetôséget biztosítanak. Legyen 
szó rövid nyelvkurzusról, ösztöndíjról vagy teljes egyetemi 
képzésidôrôl, minden terítéken volt. Amire kíváncsiak vol-
tunk, mi lesz a kint töltött idôszak után?



A Barátok közt legújabb epi-
zódjaiban újra felbukkant 
Som-Balogh Edina, aki so-
rozatbeli elfoglaltsága miatt 
egy idôre félretette a divat-
tervezést, de a festészetrôl 
nem hajlandó lemondani. 
Edina kizárólag akkor fest, 
amikor a kisfia alszik. A tizen-
öt hónapos Noel még csak 
most ismerkedik a rajzolás-
sal, bár szembetûnôen jó a 
kézügyessége. Edina olajjal 
és vegyszerekkel fest, ezért 
kizárt, hogy a kisfiú jelen le-

gyen, mikor édesanyja képei 
készülnek. 

– Nagy álmom, hogy le-
gyen egy saját kiállításom, 
ezen dolgozom most, de 
nincsenek olyan terveim, 
hogy ebbôl szeretnék megél-
ni. A másik szenvedélyemet 
viszont egy ideig nem foly-
tatom, noha a ruhák terve-
zésével nem álltam le, de a 
készítéssel igen. Noel mellett 
a festés még pont belefér az 
idômbe.

NO
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– Nagyon szeretem az 
ilyen típusú hôsöket, és azt 
gondolom, hogy sok a közös 
vonás bennünk. A magasság-
tól viszont rettegek. Többször 
szembe kellett már néznem a 
tériszonyommal: A Szépség 
és a Szörnyetegben repül-
nöm kellett, az Elisabethben 
pedig kiállni a torony tetejére. 
Borzasztó volt! Úgy tudnám 
jellemezni: légy úrrá a halál-
félelmeden! – vallotta be a 
színész, aki nem feledi a ma-
gassággal kapcsolatos leg-
emlékezetesebb tapasztala-
tát, amikor egyszer a létráról 
leesett egy sövénynyíróval.

– Pedig katonai kollégium-
ba jártam, voltak magashegyi 
kiképzések. Nem tudom el-
mesélni azt a rémületet, ami-
kor egy hídon kellett átmen-
ni egy völgy fölött. Vannak 
ilyen rémálmaim, de akkor is 
azt mondták, ez leküzdhetô. 
Háry János apropóján kipró-

báltam a szélcsatornás lebe-
gést... Mintha egy szobányi 
hajszárító nyomta volna a 
levegôt nagy sebességgel, 
így kialakítva a súlytalan-
ságot, illetve a szabadesés 
élményét! Kívülrôl nézve el-
fehéredtem, de nagyon nagy 
élmény volt, miután kipró-
báltam! A gyerekeimnek is 
ezt próbálom elmagyarázni: 
azért, mert valamitôl félünk, 

vagy elôítéletünk van, nem 
biztos, hogy a menekülési 
utat kell választanunk.

A színész és családja a 
Szegedi Szabadtéri Játékok 
idején is összeköti a kelle-
mest a hasznossal, hiszen, 
amikor a próbák engedik, 
a kikapcsolódásra is lesz 
majd idejük. Zsolt szenve-
délye a lovaglás, bármerre 
jár, keres egy lovardát a kö-

zelben. – Nagyon jó idôszak 
ez. Sütizünk, kávézunk, el-
megyünk ebédelni, közben 
beszélgetünk. Szegeden is 
szépen elôkészítjük, hol lo-
vagolunk, teniszezünk, merre 
motorozunk majd. Szeretem, 
ha izgalmas dologgal kez-
dünk el birkózni: a Háry Já-
nos, Béres Attila rendezésé-
vel, tudom, hogy az lesz.

Borsos Zsuzsi

Háry János szerepében 
olykor Supermanként tûnik 
majd fel a színpadon Ho- 
monnay Zsolt. A színész 
elárulta: retteg a magas-
ságtól, a színpadon le kell 
küzdenie tériszonyát. 

Háry jános tériszonnyal küzd

– Sokkal nehezebb egy 
gyereket arra nevelni, hogy 
egyen egészségesen, de én 
igyekeztem ezt megalapoz-
ni azzal, hogy két és fél évig 
szoptattam ôket. Aki csak 
teheti, próbálja meg hosszú 
távon, mert bizonyított tény, 
hogy nagyon sok betegség 
megelôzésében szerepe van 
az anyatejnek. Az immun-
rendszer megerôsítése azon-
ban nemcsak az elsô fél év-
ben fontos, hanem késôbb is 
– magyarázta az RTL Klub hír-
adósa, aki rendszeresen fel-
hívja a figyelmet a helyes táp-
lálkozás és szûrôvizsgálatok 
fontosságára is.

– Mióta mindent esznek 
a gyerekek, arra figyelünk, 
hogy sokféle dolog kerüljön 
az asztalra. Édességeket nem 
szoktunk szem elôtt hagyni, 
cukrozott szénsavas üdítôk 
pedig egyáltalán nincsenek 
otthon, hiszen mi magunk 
sem iszunk. Sokszor mond-
ják: a szülôkön múlik, hogy a 
gyerek mit fog megenni. Ne-
kem ikreim vannak, s bár az 
elsô perctôl ugyanazokat az 
ételeket kapták, a fiam még-
is édesszájú lett, ellentétben 

a lányommal. Én a mérték-
letességben és a változatos-
ságban hiszek: nem zárunk 
el semmit a gyerekek elôl. 
Megkóstolhatja a gumicukrot 
és a csokoládét is, eszünk fe-
hér kiflit vagy zsemlét, kakaós 
kalácsot, de igyekszünk jó 
minôségû, tartósítószer-men-
tes ételeket vásárolni.

Erôs Antónia cukorbeteg-
sége miatt háromhavonta jár 
vérvételre, ahol a vércukrát, 
a koleszterinszintjét és a vér-
nyomását is megvizsgálják, 
de férje is eljár félévente a 
vizsgálatra, valamint az aján-
lott szûréseket sem hagyja ki. 
– A különbözô éves esedékes 
szûrésekre is – méhnyakrák-, 

mellrákszûrés – biztosan el-
megyek. Azt gondolom, hogy 
ennek alapvetôen hozzá kell 
tartoznia az élethez. A gyere-
keknél arra ügyelünk, hogy a 
kötelezô oltásokon kívül me-
lyeket érdemes megkapniuk. 
Megbeszéljük a gyerekorvos-
sal és ez alapján döntünk.
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Erôs Antónia eddig is egész-
ségtudatosan élt, ikrei szü-
letése óta azonban még 
inkább odafigyel saját és 
családja egészségére. Az 
Egy Csepp Figyelem Alapít-
vány létrehozója a változa-
tosságban és mértékletes-
ségben hisz, s rendszeresen 
jár szûrôvizsgálatokra.

erôs antónia: a változatosságban 
és a mértékletességben hiszek

A nyár során a köztévé reg-
geli mûsorának egyik állan-
dó rovataként találkozhatunk 
olyan civilekkel a Balaton 
partján, akik nappal-éjjel, il-
letve hôségben vagy esôben 
felváltva horgásznak a „ma-
gyar tenger” partján. A mûsor 
házigazdája, Harsányi Leven-
te nagy sporthorgász hírében 
állt már kisgyermekkora óta. 

– Már kisgyerekkoromban 
nagy balatoni horgásznak 
számítottam, nem tudatosan, 
de az angolnára specializálód-
tam, ami igen értékes halfajta. 
13 éves lehettem, amikor egy 
alkalommal hét angolnát is 
kifogtam, ráadásul gilisztával, 
ami – annak, aki nem járatos 
a témában, elárulom – nagy 
teljesítmény. Egyszer csak azt 
vettem észre, hogy nagyon 
komoly horgászok kezdenek 
körém gyûlni és viszonylag 
rövid idôn belül beindult a 
cserekereskedelem. Ha jól 
emlékszem, három pontyot 
kaptam angolnánként – me-
sélte élményeit Levente.

Harsányi 5-6 éve vásárolt 
Tatán egy kis horgászházat, 
ahol, ha ideje engedi, hódol 
szenvedélyének. Felesége, 
Ági, akivel októberre vár-
ják második gyermeküket, 
szenvedélyes állatbarát, aki 

nemegyszer elemezte ki fér-
jének, hogy mennyire nem 
humános módon járnak el a 
sporthorgászok, akik sebe-
sülten engednek vissza egy 
halat a természetbe. – Ezen 
akkor komolyan elgondolkod-
tam, és be kellett látnom, iga-
za van. Azóta, miután kifogom 
a halat, sebgyógyító spray-vel 
befújom a horog okozta sérü-
lést és csak ezután engedem 
vissza. Jobb érzés nekem is, 
neki is 

Az MTVA Balatoni Nyár címû mûsorában induló horgász-
rovat mûsorvezetôje, Harsányi Levente kisgyerekkora 
óta nagy pecás hírében áll. Amióta megismerte felesé-
gét, Ágit, aki lelkes állatbarát, lényegesen átértékelte 
magában a sporthorgászat fogalomkörét és a kifogott 
zsákmányokat elsôsegélyben részesíti, mielôtt vissza-
engedné ôket a természetbe.

Harsányi a humánus 
horgász

Túl sokat vállalt az anyaság mellett Som-Balogh Edina, 
aki egy idôre félretette a divattervezést. A Barátok közt 
sorozat Kingájának a nyár nemcsak a pihenésrôl szól, 
hiszen saját festményeibôl nyílik kiállítása. 

edina félretette 
a divattervezést
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aradi és csabai rendôrök 
közös járôrözése

takács Gyôzô kiállítása

Békéscsaba
madártávlatból

Az Arad Megyei Rendôr-fô-
felügyelôség rendôrei a közel-
múltban két napon át közös 
járôrszolgálatot adtak a Békés-
csabai Rendôrkapitányság 
munkatársaival.

A magyar–román együttmû-
ködés keretében a Békés Me-
gyei Rendôr-fôkapitányság 
és az Arad Megyei Rendôr-
fôfelügyelôség havonta szer-
vez közös közlekedésren-
dészeti járôrszolgálatot. A 
cél elsôsorban a nemzetközi 
forgalomban közlekedô, nem 
kellôen kipihenten a volán 
mögé ülô jármûvezetôk, illet-
ve a rossz mûszaki állapotú 
jármûvek kiszûrése. Emellett 
az okmányok, engedélyek 
meglétét, érvényességét, a 
passzív biztonsági eszközök 
használatát, a személy- és 
áruszállítási szabályok betar-

tását is ellenôrzik. A román 
rendôrök a közelmúltban 
Békéscsabán teljesítettek 
szolgálatot. A Békés Megyei 
Rendôr-fôkapitányság mun-
katársai is rendszeresen részt 
vesznek a határ túloldalán a 
két ország rendôri vezetôi által 
aláírt együttmûködési tervben 

foglaltak végrehajtása érdeké-
ben szervezett járôrszolgálat 
ellátásában.

A gyulai strandrendôrök 
a napokban, a várfürdôben 
hasonlóképpen dolgoztak 
együtt Romániából érkezett 
kollégáikkal.

G. E.

A Munkácsy múzeum au-
gusztus 7-én mutatta be 
Takács Gyôzô képzômû-
vész-keramikus legreprezen-
tatívabb munkáit felvonulta-
tó retrospektív kiállítását.

A megjelenteket Kiss Tibor 
alpolgármester köszöntötte, 
kiemelve, hogy a sár, a tûz, a 
madár, a víz, a nap a mûvész 
világának fô motívumai.

Takács Gyôzô groteszk, a 
humort sem nélkülözô alkotá-
sainak legfôbb ihletôje a ma-
gyar népi hagyomány. Olyan 
kiváló mesterei voltak, mint 
Fischer Ernô, Vinkler László 
– emelte ki Tandi Lajos újság-
író, a Szeged folyóirat fôszer-
kesztôje. Dr. Seregi János 

professzor, az alkotó barátja 
is méltatta munkásságát, 
közben Nagy Erika, Tomanek 
Gábor és a Jazz Elek Kvartett 
mûsora színesítette a dél-
utánt. A mûvész meghatottan 

köszönte meg a csabaiak sze-
retetét, és figyelmükbe aján-
lotta azt a díszkutat, amelyet 
Takács László segítségével 
állított fel.

V. A.

Látták már Békéscsabát felülrôl? Óriási élmény kinézni egy repülôbôl vagy körülnézni 
egy magas épület tetejérôl, legyen az egy tízemeletes, vagy akár a templom teteje. Fo-
tósunknak az evangélikus nagytemplomból volt alkalma néhány képen megörökíteni, 
miként láthatják a madarak városunkat. Íme két fotó a sorozatból

Az együttmûködés keretében közösen járôröznek havonta

A mûvész fô motívumai a természethez kötôdnek

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 
hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala a TÁMOP-2.4.5-12/ 
3-2012-0009 azonosító számú, „Inno-
vatív kezdeményezések Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalá-
ban” elnevezésű pályázat megvalósítása 
keretében 2013. év szeptemberétől hosz-
szított ügyfélfogadással áll az ügyfelek 
rendelkezésére.

Az ügyfeleket a Szent István tér 7. 
szám alatti épület 61. számú irodájában 
várják ügyintézőink heti egy alkalom-
mal, hétfői napokon 20.00 óráig. Ezen 
ügyintézési idő alatt az iroda közvetlen 
telefonos elérhetősége: 06-66/523-826.

A program keretén belül a kisgyer-
mekes szülők segítésére egy korszerű 
gyermekváró és pelenkázóhelyiséget 
alakítottunk ki az épületben. Ez a szol-
gáltatás a hivatali ügyfélfogadási idő 

alatt is igénybe vehető. A hosszított ügy-
félfogadási napon 17.00 órától 20.00 órá-
ig szakmai gyermekfelügyeletet is bizto-
sítunk a hivatalban ügyet intéző szülők 
gyermekei részére.

A Civil Szervezetek Szövetsége által 
a projekt keretében biztosított igénybe 
vehető szolgáltatások: Ingyenes jogi és 
pszichológiai tanácsadás.

Jelentkezés feltétele: békéscsabai lak-
cím, előzetes regisztráció
Civil Szervezetek Szövetsége 

Cím: 5600 Békéscsaba,• 
Árpád sor 2/7. 
E-mail:• 
civilszovetseg@globonet.hu
Tel./fax: 06-66/451-163• 
Mobil: 06-70/408-7020• 
Honlap: www.civilszovetseg.hu• 

Békéscsaba Megyei Jogú Önkormányzata
Cím: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
Telefon: +36-66/452-252
E-mail: varoshaza@bekescsaba.hu
Honlap: www.bekescsaba.hu

„Innovatív kezdeményezések Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában” 
TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0009
Békéscsaba Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata – mint főpályázó – és a 
Civil Szervezetek Szövetsége – mint 
társpályázó – támogatást nyert az 
„Innovatív kezdeményezések Bé-
késcsaba Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatalában” elnevezésű 
TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0009 azonosí-
tó számú projekttel. Az elnyert támoga-
tás összege: 37 858 210 Ft. A kivitelezés 
ideje: 2013. 05. 01–2014. 10. 28. 

Továbbra is várja az érdeklôdôket a LISZI
A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület 
TÁMOP-5.5.4-13/2-2013-0020 azonosító 
számú, „Közösségfejlesztés a békéscsabai 
József Attila-lakótelepen” címû projektjé-
nek keretében mûködô Lakóközösségi In-
formációs és Szolgáltató Iroda (LISZI, 5600 
Békéscsaba, Lencsési út 18.) továbbra is 
várja mindazokat, akik segítséget, tanácsot 
szeretnének kapni a mindennapokhoz, 
vagy éppen tartalmas programra, kikapcso-
lódásra vágynak.
A LISZI ingyenes tanácsadásokkal, klub-
foglalkozásokkal, szabadidôs programok-
kal, lakossági fórumokkal és hírlapolvasá-
si lehetôséggel várja az érdeklôdôket.

A LISZI-rôl és programjairól további informá-
ciók az alábbi elérhetôségeken kaphatók:
• Személyesen, nyitvatartási idôben:

Kedd–csütörtök: 14.00–19.00
Szerda–péntek: 8.00–12.00
Szombat: 9.00–13.00
Hétfô, vasárnap: ZÁRVA

• Telefonon:
 +36-66/741-740, +36-20/449-2210,

+36-20/503-1360
• Interneten:

E-mail: liszi @korosoknaturpark.hu, 
honlap:
www.liszi.korosoknaturpark.hu.

Térjenek be hozzánk, tegyünk együtt közös-
ségünkért!

Közösségi kertszépítés a Lencsésin – 
eredményhirdetés
A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület fenti 
projektjének keretében mûködô Lakókö-
zösségi Információs és Szolgáltató Iroda 
(LISZI, 5600 Békéscsaba, Lencsési út 18.) 
2014 nyarán közösségi kertszépítô versenyt 

hirdetett a Lencsési lakótelepen. A program 
elsôdleges célja volt, hogy a lakótelep köz-
területei egy helyi közösségi összefogás 
keretében megszépüljenek. A versenyre 
12 nevezési lap érkezett, amelyek között 
lakóközösség és közintézmény egyaránt 
szerepelt. A lelkes kertszépítôk mintegy 
40-fajta évelô és egynyári növény közül 
válogathattak. A növények kiszállítását kö-
vetôen megkezdôdött a kertek kialakítása 
és a közterületek virágosítása a résztvevôk 
áldozatos munkája által. Az elkészült kertek 
zsûrizése a napokban történik, az ünnepé-
lyes eredményhirdetésre 2014. augusztus 
16-án kerül sor a Lencsési lakótelepen 
megrendezésre kerülô Szent István Napi 
Elôzetes programon.

A LISZI következô tanácsadási napjai:
A LISZI szakemberek közremûködésével in-
gyenes tanácsadásokat biztosít mindazok 
számára, akik az élet bármely területén 
tanácsra, segítô beszélgetésre tartanak 
igényt.
Aktuális tanácsadások:
• 2014. augusztus 19., (kedd) 16.00–18.00: 

lelki tanácsadás,
• 2014. augusztus 21., (csütörtök) 15.30-

17:30: jogi ügyekkel kapcsolatos tanács-
adás,

• 2014. augusztus 26., (kedd) 16.00–18.00: 
városi ügyintézéssel kapcsolatos tanács-
adás.

A szabad idôpontokról érdeklôdni lehet a 
20/503-1360 telefonszámon.

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

TEREMBÉRLET Egyedülálló környezetben, 
Békéscsaba szívében várja kedves vendé-
geit a Körösök Völgye Látogatóközpont. 
Rendezze nálunk konferenciáit, vállalati ren-
dezvényeit, családi, baráti eseményeit!

Az alábbi három termünk tökéletes hely-
színt nyújt a pár órás találkozóktól az egész 
napos ünnepségeken át a többhetes kiállí-
tásokig:

Nagyterem (Pavilon)• 
Befogadóképesség: 120 fô
Réthy Zsigmond Terem• 
Befogadóképesség: 35 fô 
Kézmûves Terem• 
Befogadóképesség: 20–25 fô

Egyedi árajánlatunkat kérje személyesen a 
Körösök Völgye Látogatóközpontban (Bé-
késcsaba, Széchenyi liget) vagy az alábbi 
elérhetôségeinken:
(06-66/445-885
* latogatokozpont@korosok.hu

KERÉKPÁR- és GPS BÉRLÉS
Szuperkényelmes kerékpárok vár-
ják a kirándulni vágyókat, és ha 
már megvan a bringa, mi adunk 
térképet és kiadványokat is hozzá, 
amiben akad egy-két jó úti cél.
• Schwinn Csepel Cruiser fel-

nôtt kerékpár
5 db nôi, 1 db férfi vázas
(kosárral, csomagtartóval)

• Schwinn Csepel Ranger fel-
nôtt kerékpár
12 db nôi vázas
(csomagtartóval) 

HELYI TERMÉK- ÉS BIOPIAC
A 2014. évben is minden szom-
baton 9.00 és 12.00 között várjuk 
kedves vásárlóinkat a Körösök 
Völgye Látogatóközpont udvarán 
a Helyi Termék- és BioPiacon. 
Minden héten friss sajtok, finom 
mézek, helyi termelôk zöldségei, 
gyümölcsei, friss péksütemények, 
kézmûvescsodák, környezetbarát 
megoldások és egészséges alter-
natívák várják az érdeklôdôket. Ha 
pedig bevásárolt a hétvégi ebéd-
hez, nálunk a használt sütôolajat 
is leadhatja.is leadhatja.



A kft. versenyképességének 
fokozása érdekében az alábbi 
célok megvalósítását tűzte ki:

beszállítói pozíció megszer-• 
zése berendezésgyártó vagy 
autóipari vállalatnál 
piaci igényekre reagálva: • 
rozsdamentes egyedi ter-
mékek színvonalának és vo-
lumenének növelése

Az elért piaci pozícióra alapoz-
va építette fel új gyártóüzemét 
a kft. A cég így meg tudja va-
lósítani fenti céljait. A projekt 
befejezését követő árbevétel-
növekedés biztosítja majd öt új 
munkahely megteremtésének 
hátterét is. Projekt megvalósu-
lásának helyszíne: Békéscsaba, 
Balassa u. 6147/20 hrsz.

Projekt kezdőidőpontja: 
2013.07.11.

Projekt fi zikai befejezése: 
2014.06.16.

Támogatás összege: 
56 783 387Ft

Elért eredmények:
5 új munkahely megterem-• 
tése;
11 munkahely megtartása• 

Név: Ferro Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Kft.
Cím: 5600 Békéscsaba, Madách u 38. 
Telefon: +36 (66) 322 540, 
E-mail: szenteczki@ferrokft.hu
Honlap: www.ferrokft.hu
wwww.ujszechenyiterv.gov.hu

A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

Befejeződött a Ferro Kft. új 
gyártóüzemének felépítése uniós 
támogatás segítségével
Építési projekt fejeződött be a Ferro Kft.-nél. Projekt 
időtartama: 2013. 07. 11.–2014. 06. 16. A Ferro Kft. fő- és 
egyben jelen projektben fejlesztendő tevékenysége 
TEÁOR’08 szerinti 2511 fémszerkezetek gyártása.
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a gyermekek védôoltásköltségeinek támogatásáról

roma gyermekek ösztöndíj-támogatására

R e N D e l e t

Pályázati felHÍVás

R e N D e l e t e k
Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzatának Köz-
gyûlése a 2014. június 27. 
napján tartott ülésén megal-
kotta a gyermekek védôoltás-
költségeinek támogatásáról 
szóló 13/2014. (VII. 3.) önkor-
mányzati rendeletét, amely 
a Békéscsaba Megyei Jogú 
Városban lakóhellyel rendel-
kezô és életvitelszerûen is a 
törvényes képviselôvel együt-
tesen Békéscsabán lakó 0–17 

éves korú lakosságra terjed 
ki. A rendelet 2014. szeptem-
ber 1. napján lép hatályba. A 
két éven aluli gyermekek agy-
hártyagyulladás elleni véde-
kezésének támogatásaként a 
vakcina társadalombiztosítási 
támogatással csökkentett 
árának 50 százalékát Békés-
csaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzata átvállalja.

 A HPV elleni védôoltás tá-
mogatására való jogosultsá-

got meghatározott feltételek 
fennállása esetén a 13. élet-
évet betöltött és a 18. életévet 
még be nem töltött békés-
csabai leányok tekintetében 
biztosítja. A Rendelet megte-
kinthetô a www.bekescsaba.
hu honlapon, továbbá Bé-
késcsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal Szo-
ciálpolitikai Osztályán (5600 
Békéscsaba, Szabadság tér 
11–17.).

Pályázni az alábbi feltételek 
fennállása esetén lehet:

Állandó békéscsabai lakó-• 
hely;
tanulói jogviszony általá-• 
nos iskolában, középisko-
lában;
az elôzô évi tanulmányi • 
eredmény: 
– általános iskolásoknál 

3,5 átlag,
– középiskolásoknál 3,0 

átlag
 (az átlag teljesítése alól 

mentességet élveznek az 
általános iskola 1. osztá-
lyos tanulói).

A támogatás formája:
A támogatás általános is-• 
kolásoknál egyszeri termé-

szetbeni juttatás (füzetcso-
mag), amelyet az ösztöndíj 
alapítója közvetlenül a tá-
mogatott tanulónak ad át. 
Középiskolásnál: 5000 Ft/• 
fô/tanév, amelyet a tanuló 
banki folyószámlájára vagy 
postacímére utal át az ösz-
töndíj alapítója.

A pályázatot Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város Roma Nem-
zetiségi Önkormányzatához 
(Békéscsaba, Szabadság tér 
11–17. III. emelet titkárságára) 
kell benyújtani. A pályázat ki-
írója ûrlapot nem rendszere-
sített, a pályázóknak kérelem 
formájában, iskolalátogatási 
igazolással és az iskola által 

hitelesített bizonyítványmá-
solattal kell leadni igénylésü-
ket.

A pályázat beadási határ-
ideje: Általános és középis-
kolásoknál is augusztus 31.

A nemzetiségi önkormány-
zat a beérkezett pályázatokat 
rangsorolja, ennek alapján 
hozza meg határozati formá-
ban döntését.

A pályázat során elnyert 
ösztöndíj támogatási ösz-
szegével a pályázó köteles 
elszámolni a támogató felé 
számlamásolattal.

Kovács Erzsébet 
elnök

Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzat Közgyû-
lése új önkormányzati rende-
leteket fogadott el a legutóbbi 
testületi ülésén. A következô 
rendeleteket 2014. július 3-án 
hirdették ki: 

Békéscsaba Megyei Jogú • 
Város Önkormányzat Köz-
gyûlésének 16/2014. (VII. 3.) 
önkormányzati rendelete a 
hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatás ellátásáról és a 
köztisztaság fenntartásáról,
Békéscsaba Megyei Jogú • 
Város Önkormányzat Köz-

gyûlése 17/2014. (VII. 3.) ön-
kormányzati rendelete a nem 
közmûvel összegyûjtött ház-
tartási szennyvíz és a lakos-
sági álltatartásból származó 
hígtrágya begyûjtésével 
kapcsolatos közszolgáltatás 
ellátásáról,
Békéscsaba Megyei Jogú • 
Város Önkormányzat Köz-
gyûlése 18/2014. (VII. 3.) 
önkormányzati rendelete a 
Békéscsaba Megyei Jogú 
Város közigazgatási terüle-
tén ellátandó kéményseprô-
ipari közszolgáltatásról.

Módosult továbbá a Békés-
csaba Megyei Jogú Város Ön-
kormányzat Közgyûlésének a 
39/2012. (XII. 20.) önkormány-
zati rendelete a kéményseprô-
ipari közszolgáltatásról. A ren-
delet módosítása ugyancsak 
2014. július 3-án került kihirde-
tésre. 

A fenti rendeletek hatályos 
állapota megtekinthetô és le-
tölthetô a város honlapjáról a 
következô linkrôl: http://www.
bekescsaba.hu/rendeletek.
htm

Pannon Oktatási Központ Gimnázium
Dunaújváros, Kôris u. 17. • Tel.: 25/513-508
Web: www.pok.suli.hu, • E-mail: info@pok.suli.hu,
nyelviskola@pok.suli.hu

POk NyelViskOla és 
NyelVVizsGaHely

Angol, német nyelvbôl • 
kezdô, középhaladó és ha-
ladó nyelvtanfolyami képzé-
sek, hétköznapi vagy szom-
bati oktatással. DExam 
(angol) ECL (angol, német) 
nyelvvizsgára felkészítô tan-
folyamok. 
Hamarosan spanyol, fran-• 
cia, orosz nyelvi képzések-
kel bôvül képzési palettánk!

INGYENES SZINTFELMÉRÉS!

MINÔSÉG, KEDVEZÔ ÁR

580 Ft/FÔ/ÓRA

Biztos nyelvi alaPOK!

Érdeklôdni Kelemen Margit oktatásszervezônél lehet
Békéscsabai Ipartestület,

5600 Békéscsaba, Kossuth tér 8.
(hétfôn 17.00–18.00 és szombaton 10.00–11.00)

Tel.: 70/357-7828
E-mail: kelemen.margit@pok.suli.hu

Pannon Oktatási Központ Gimnázium
Dunaújváros, Kôris u. 17. • Tel.: 25/513-508
Web: www.pok.suli.hu, • E-mail: info@pok.suli.hu,
nyelviskola@pok.suli.hu

támOGatOtt kéPzéseiNk 
2014 szeptemberétôl

(Diákigazolvány, illetve családtámogatási kedvezmények)

Gépgyártástechnológiai technikus • Gépi forgácsoló • CNC 
gépkezelô • Hegesztô • Informatikai rendszergazda • Ipari 
gépész • Logisztikai ügyintézô • Pénzügyi termékértékesítô (bank, 
befektetés, biztosítás) • Szociális gondozó és ápoló • Ügyviteli 
titkár • Vállalkozási és bérügyintézô

TANFOLYAMI KÍNÁLAT

Államháztartási mérlegképes könyvelô • Vállalkozási mérlegképes 
könyvelô • Bérügyintézô • Társadalombiztosítási ügyintézô • 
Számviteli ügyintézô • Pénzügyi ügyintézô • Társasházkezelô • 
Ingatlanközvetítô • Élelmiszer-, vegyiáru- és gyógynövényeladó • 
Boltvezetô • Emelôgépkezelô (kivéve targonca) • Építésianyag-
elôkészítô gép kezelôje • Földmunka-, rakodó- és szállítógép-
kezelô • Targoncavezetô • Gyermek- és ifjúsági felügyelô • 
Házi idôszakos gyermekgondozó • Munkavédelmi technikus • 
Tûzvédelmi elôadó • Raktáros • Aranykalászos gazda

Több képzés együttes elvégzése esetén kedvezmények!

Szerezzen iskolánkban ÉRETTSÉGI BIZONYÍTVÁNYT esti 
tagozaton! Jelentkezzen már most a szeptemberben induló 
tanévre! Korábbi tanulmányait beszámítjuk! 

Érdeklôdni Kelemen Margit oktatásszervezônél lehet
Békéscsabai Ipartestület,

5600 Békéscsaba, Kossuth tér 8.
(hétfôn 17.00–18.00 és szombaton 10.00–11.00)

Tel.: 70/357-7828
E-mail: kelemen.margit@pok.suli.hu

m e s t e R k U R z U s
Gulyás Márta és Luis Fernando Pérez (Spanyolország) 
nemzetközi zongora- és kamarazene mesterkurzusa

A Bartók Béla Mûvészeti Szakközépiskola immár hatodik 
alkalommal ad otthont 2014. augusztus 22–31. között két 
világhírû és országosan is elismert zongoramûvész, illet-
ve professzor, Gulyás Márta és Luis Fernando Pérez nem-
zetközi zongora- és kamarazene mesterkurzusának. A 
kurzus professzorai ebben az évben is megörvendeztetik 
egy-egy koncerttel városunk zenekedvelô közönségét. 

Augusztus 24-én, vasárnap 
Luis Fernando Pérez játékát 
hallhatjuk a Bartók Terem 
színpadán, augusztus 27-
én, szerdán Gulyás Márta és 
vendégei  kamarakoncertjét 
hallgathatják meg az érdek-
lôdôk. Mindkét hangverseny 
19.30 órakor kezdôdik a Bar-
tók Béla Mûvészeti Szakkö-
zépiskola Bartók Termében  
(Békéscsaba, Szabadság tér 
4.). A hangversenyekre je-
gyek 1000 Ft-os egységáron 
kaphatóak a koncertek elôtt 
a helyszínen. 

A Liszt Ferenc Zenemû-
vészeti Egyetem és az ország 
több más zenemûvészeti 
kara mellett számos ország-
ból érkeznek hallgatók és 
fiatal mûvészek Békéscsa-
bára, hogy a nemzetközi és 

hazai zenei életben is elis-
mert mûvészek irányításával 
továbbfejlesszék zenei és 
hangszertechnikai tudásu-
kat, elmélyítsék ismereteiket. 
A kurzus hallgatói naponta 
déli matiné koncertek kereté-
ben,  augusztus 26–30 között 
naponta 12 órától, továbbá a 
mesterkurzus záró hangver-
senyén, augusztus 30-án 18 
órai kezdettel mutatkoznak 
be, szintén a mûvészeti szak-
középiskola Bartók Termé-
ben. A déli koncertekre és a 
záróhangversenyre a belépô 
díjtalan.

Minden érdeklôdôt szeretet-
tel várnak a fellépô mûvészek 
nevében is a szervezôk:

Dr. Császár Zsuzsanna
és Kovács Judit

zongoramûvészek



Sütô Gergely (1985. decem-
ber 19. – 2014. július 2.) edzô, 
játékvezetô, a megyei kosa-
ras közösség egyik megha-
tározó egyénisége tragikus 
autóbaleset következtében 
július 2-án elhunyt. 

Azóta gyászol a békési kosa-
ras világ. Halálával hatalmas 
ûr keletkezett a kosárpályán 
és mindannyiunk szívében.

Gergô – vagy ahogy a 
legtöbben ismerték, Süti – a 
számára megadatott igen rö-
vid idô alatt sokat tett a me-
gye kosárlabdasportjáért. 
Csapattársként, edzôként és 
pedagógusként szerették és 
elismerték, ellenfélként is tisz-
telték a dinamikus, lelkes fia-
talembert játékostársai. 

A halál mindig érthetet-
len, felfoghatatlan. És most 
Gergô nélkül pattog tovább 
a labda: a legnehezebb 
meccsbôl Sütit nagyon ko-
rán, 28 évesen kipontozta a 
„mennyei bíró”. 

Süti most már az égi pályán 
kezeli a labdát, s talán néha, 
amikor lenéz ránk onnan 
föntrôl, eszébe jutnak a leg-
emlékezetesebb meccsek, a 
sportbarátok, a játékostársak, 
a szurkolók és a közönség 
meleg szeretete, ami semmi-
vel sem pótolható. A fair play 
nemcsak a pályán jellemezte. 
Tragikus balesetében ô volt a 
vétlen fél, a szabályokat min-
dig, mindenhol betartotta, s 

mégis az életével fizetett. Fia-
talon ment el.

Süti emlékére számos 
gyertyát gyújtottak. Most gon-
dolatban mi is ezt tesszük, 
s megállunk egy percre. Rá 
emlékezünk, rá, aki csupán 
huszonnyolcszor gyújthatta 
meg a gyertyát születésnapi 
tortáján. Rá, aki elôtt még fé-
nyes sportkarrier állt, s a ke-
rek labda élete legmeghatá-
rozóbb kelléke, társa volt. És 
a labda pattog tovább, ezúttal 
Gergô nélkül…

A Békéscsabai Kosárlabda 
Klub elnöksége, csapattár-
sai, tanítványai és barátai 
Békéscsaba fôterén, au-
gusztus negyedikén emlé-
keztek meg a kiváló ifjú ko-
saras sportemberrôl a városi 
sporthétfô keretében.

Süti! Nyugodj békében! 
Emléked örökre megôrizzük.

invitel internet: házon kívül és belül

Internet a szabadban

A szabadtéri és a házon belüli internetelérés 
lassan egyformán fontossá válik számunkra, és 
emellett egyre természetesebbnek tûnik, hogy 
akkor kapcsolódhatunk a világhálóra, amikor 
csak szeretnénk. Nyáron kifejezetten szíve-
sen töltjük idônket a szabadban, közeli tereken 
vagy parkokban, ám ilyenkor sem szeretnénk 

kimaradni az internet nyújtotta élményekbôl. Az 
Invitel a házon belüli internetszolgáltatás mel-
lett a szabadtéri webelérésre is hangsúlyt fektet 
az InvitelSzabadon projekt keretében, amely in-
gyenes vezeték nélküli internethozzáférést kínál 
a városok lakóinak és látogatóinak egyaránt. A 
társaság jelenleg már hat város forgalmas közte-
rein – Gödöllô, Veszprém, Cegléd, Gyula, Hajdú-
szoboszló és Szeged – biztosít ingyenes Wi-Fi-
szolgáltatást. 

Az Invitel internet
otthon is vár

Otthon még inkább vágyunk a tartalmas, sze-
mélyre szabott szórakozásra, amit a lehetô legké-
nyelmesebben szeretnénk biztosítani magunk és 
családunk számára. A világhálón mindenki meg-
találhatja az ôt leginkább érdeklô tartalmakat, 
amelyek segítségével a házon belüli kikapcso-

lódás még teljesebbé tehetô. Az Invitel folyama-
tosan megújuló, kedvezô ajánlatokat kínál, hogy 
meglévô és új lakossági ügyfelei az online elér-
hetô lehetôségeket minél jobban ki tudják hasz-
nálni. Az aktuális akciókról telefonon, interneten 
és személyesen is információkhoz juthatnak az 
érdeklôdôk.

Az internethasználattal kapcsolatos adatok a KSH és az NMHH fel-
mérésén alapulnak.

A világháló folyamatosan növekvô szerepet ját-
szik életünkben, sôt, sokunk számára ma már 
elengedhetetlen, mindennapos eszközzé vált. 
Egyre többen fedezzük fel, és egyre sokolda-
lúbban használjuk ki a web nyújtotta lehetôsé-
geket. A különféle online oldalak a tájékozódá-
son és a kapcsolattartáson túl többek között a 
szórakozáshoz, illetve a szabadidôs programok 
szervezéséhez, valamint az élmények megosztá-
sához is segítséget nyújtanak. Egy friss kutatás 
alátámasztja, hogy az emberek a világhálóhoz 
kötôdnek leginkább a modern kor telekommuni-
kációs vívmányai közül. Az elemzésbôl az is ki-
derül, hogy a 16 és 74 év közötti magyar lakosság 
71 százaléka rendszeresen internetezett a tava-
lyi év során, és 87 százalékuk nélkülözhetetlen 
kommunikációs csatornának tartja. Közel ugyan-
ekkora az aránya azoknak is, akik az online ügy-
intézést, mint például a bankolást vagy az elekt-
ronikus vásárlást részesítik elônyben.
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Személyes ügyintézés:
Invitel Pontok:

Békéscsaba, Szent István tér 1. • 
Kapcsolattartó: Pipis Lászlóné,
tel.: +36 66 405 156
Békéscsaba, Csaba Center – 1. emelet• 
(Andrássy út 37–43.)
Kapcsolattartó: Pintér Lajosné,
tel.: +36 20 929 9313

További információ:
az 1288-as Infóvonalon, illetve a www.invitel.hu 
weboldalon

A zsûrít Hanó Miklós és Opauszki Zoltán fogadta

Fiatal tehetségek, új játékosok a csapatban

Csabát értékelte a Virágos 
magyarországért zsûrije

Idén Békéscsaba is részt vesz a Virágos Magyarország-
ért versenyben, amely két évtizede hazánk legsikeresebb 
környezetszépítô versenye.

Augusztus elején elkezdte a felkészülést a bajnoki címvédô 
Linamar – Békéscsabai Röplabda SE csapata. Az elsô hét a 
ráhangolódásról szólt, és a végleges keret is most áll össze. 

A Virágos Magyarországért 
verseny több mint két évtizede 
Magyarország legsikeresebb 
környezetszépítô versenye, 
és talán ennél is több: moz-
galom, amelyet a Magyar Tu-
rizmus Zrt. saját projektjeként 
kezel. A cél a hazai kertkultú-
ra felkarolása, támogatása és 
nem utolsósorban bemutatá-
sa, népszerûsítése. 

Békéscsabán Hanó Miklós 
alpolgármester és Opauszki 
Zoltán kabinetfônök fogadta a 
zsûrit, amelynek tagjai a város 
következô pontjain vizsgálód-
tak: Szent István tér, Andrássy 
út, Szabadság tér (101. gya-
logezred emlékmûve), Jókai 
utca, Kossuth tér, Petôfi liget, 
Lencsési lakótelep, Széche-
nyi liget, a Körösök Völgye 
Látogatóközpont környeze-

te, Árpád fürdô, városháza, 
zsidótemetô, a vállalkozá-
sok közül a Marzek-Kner, a 
Pekárik és a Bonduelle zöld-
területe, a Mókus Csárda, a 
Gyulai úti körforgalom, Póste-
leken a kastélypark, valamint 
a CsabaPark területe.  

A mozgalom részeként 
évente mintegy 350 település 
nevez be a hazai megméret-
tetésre, amelynek során meg-
választják a legvirágosabb vá-
rost és falut. A verseny fôdíja 
Magyarország képviselete a 
2015. évi Európai Virágos Vá-
rosok és Falvak Versenyében 
(Entente Florale Europe). Hogy 
mely települések lesznek ezek, 
és Békéscsaba kap-e valami-
lyen díjat, az a zsûrizések után, 
ôsszel derül ki. 

M. E.

Jelentôs változásokon megy 
keresztül ez együttes, hiszen 
több távozó is van az arany-
érmes gárdából. A másod-
edzô Milodanovic Andrea az 
Újpest csapatát választotta, 
ahol vezetôedzôi minôség-
ben számolnak vele. Követi 
a fôvárosiakhoz Leidgeb No-
émi és a hírek szerint Nevena 
Iricanin is. Szintén távozik 
Szombathelyi Szandra, Nata-
lija Akimova sorsa pedig még 
képlékeny, függ a további 
igazolásoktól is. Sajnálatos 
módon nem lesz a keret tagja 
Gerendeli Dóra sem, akinek 
gerincproblémái miatt fel kell 
hagynia az aktív sportolás-
sal. 

A távozók pótlását egy-
részt az utánpótlásból fel-
kerülô fiatal tehetségekkel, 
másrészt pedig új igazolá-

sokkal kívánják megoldani. 
Aggodalomra semmi ok, 
hiszen a Molcsányi – Soós – 
Bodnár Dorottya tengely mel-
lett ott van Ilyés Betti, Szpin 
Renáta, Nagy Viktória, Gyen-
ge Andrea, Kanizsai Dorottya, 
Korniss Ildikó és Bagyinka 
Fanni, illetve már a szerb ütô 
Ivana Radonjic is Kormos 
Mihály rendelkezésére áll. A 
szakmai igazgató segítôje a 
72-szeres magyar válogatott 
Fésüs Erzsébet lesz. 

A klub elôrehaladott tár-
gyalásokat folytat további 
játékosokkal, akiknek az 
érkezése komoly erôsítést 
jelenthet majd. A célok válto-
zatlanok: a BRSE nemcsak a 
hazai pontvadászatban, ha-
nem a nemzetközi porondon 
is meg akarja mutatni orosz-
lánkörmeit.

Változásokkal készül
a BRse az új szezonra

Búcsú
sütô Gergelytôl



A Békés Megyei Könyvtár az 
I. világháború kitörésének 
századik évfordulója alkal-
mából rendezett kiállítást. 
Rakonczás Szilvia, a könyv-
tár igazgatója elmondta, 
a kiállítás is része annak a 
programsorozatnak, amely 
az I. világháború kitörésének 
századik évfordulójára em-
lékeztet. Szaszák Györgytôl, 
a könyvtár munkatársától 
megtudtuk, a tárlat két rész-
bôl áll: az egyik blokk tartal-

mazza a helyi lakosság által 
felajánlott tárgyi emlékeket, 
a másik a könyvtár doku-

mentumainak reprodukált 
anyagaiból készült. 

G. E.

A Munkácsy-év eseményei-
nek keretében választották 
ki a napokban a festôrôl 
elnevezett tortát. Három he-
lyi cukrász közül Galgóczi 
László nyerte el a lehetôsé-
get, hogy a termék kizáróla-
gos forgalmazója legyen.

– A Munkácsy-tortát au-
gusztus 20-án, a fôtéren 
mutatjuk be, és akkor ezer 
szeletet osztunk majd szét 
az ünneplôk között. Terveink 
szerint ez az édesség a városi 
rendezvényeken, marketing 
eseményeken is megjelenik 
majd – hallhattuk Kiss Tibor-
tól.

A három pályázó: Galgóczi 
László, Rajki István és a Mese 
Cukrászda azt is figyelembe 

vette, hogy Munkácsy Mihály 
kedvenc gyümölcse az alma, 
édessége pedig a kalács 
volt. A nyertes végül Galgóczi 
László lett, aki rendkívül látvá-
nyos, kis kalácsokkal díszített, 

Munkácsy portréjával ellátott, 
fôzött dió- és almakrémet, 
marcipánt is tartalmazó ké-
szítményével gyôzte meg a 
zsûrit. 

Gajdács E.
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Eleink összefogással, közös 
erôvel, 1777-ben ásták meg 
a csabai kanálist, melyet 
csak Körösnek neveztek. 
Fürdôzni benne igazán csak 
a medermélyítés után, 1864-
tôl lehetett. 

A községen keresztül fo-
lyó Körös tiszta vizében a 
lakosság megtalálta a neki 
tetszô fürdôhelyeket. Sokan 
Csaba határán kívül, a fák-
kal, bokrokkal borított he-
lyeket választották strando-
lásra. Kedvelt fürdôhelynek 
számított a körgát Körössel 
való mindkét keresztezôdé-

se, az 1897-ben Ádám Gusz-
táv mérnök által tervezett, 
betonfalú, 3 méter nyílású, 
nagy zsilipkapus építmény. 
Itt lehetett vízbe ugrani több 
magasságból. A Békési úti 
zsilip vonzotta a fiatalokat. 
A zsilipkapun túl a hullámok-
ban nagy élvezet volt úsz-
kálni. A néhány méterre lévô 
villanytelep melletti öböl me-
leg vizében az idôs és fiatal 
egyaránt kedvét lelhette a 
fürdôzésben. 

A zsilipen az 1930-as évek 
végén a város által kiépített, 
50 méter hosszban kibeto-
nozott szabad strand ked-
velt körösi fürdôhely volt. A 
vidám, nyári egykori, körösi 
fürdôzések világa már csak 
az idôs nemzedék emlékei-
ben él.

Gécs Béla

Békéscsaba anno
Egykori körösi fürdôzések

„Gondok kése húsunkba 
vág,/ Képmutató lett a világ” 
– a cigány himnusz édes-bús 
dalával kezdôdött a Szarva-
si Vízi Színpadon az a kü-
lönleges élményû versest, 
melyet a csibészhercegnô, 
Szécsi Margit verseibôl és 
szerelmes cigány népda-
lokból állított össze Liszi 
Melinda és Vadász Gábor, a 
Békéscsabai Jókai Színház 
két mûvésze. A lélekbemar-
koló és szívet melengetô 
esttel, melyet augusztus 
4-én, hétfôn láthatott a kö-
zönség, egyben a roma ho-
lokausztra is emlékezett a 
Jókai színház és a Magyar 
Teátrumi Társaság, a pusz-
títással, halállal a szerel-
met, az örök emberi értéke-
ket szembeállítva.

Liszi Melinda varázslatosan 
idézte meg a csibészher-
cegnôt, Szécsi Margitot, 
szuggesztív elôadásával 
elbûvölve a közönséget. A 
Szécsi Margit-verseket és 
a mélyen átélt elôadást Va-
dász Gábor színmûvész, 
unokahúga, Vadász Erzsé-
bet és a Vadász család tette 
teljessé szerelmes cigány 
népdalokkal. A versek és a 
dalok együtt egy különleges 
produkciót alkottak, melyet 
a közönség vastapssal jutal-
mazott. 

A Jókai színház és a Ma-
gyar Teátrum az elôadással 
a roma holokausztra emléke-
zett. Porajmos: elpusztítást, 
elnyeletést jelent a roma ho-
lokauszt cigány elnevezése. 
A második világháborúban a 
nácik által a cigányság köré-
ben végrehajtott etnikai tisz-
togatás áldozatainak számát 
közel kétmillióra becsülik. A 
roma holokauszt tényét 1982 
után ismerték el, de csak 
1990 után számították a ci-
gányságot a nemzetszocia-
lista rendszer áldozatai közé.  

A Magyar Holokauszt 
Emlékévhez kapcsolódva 
a Magyar Teátrum és a Jó-
kai színház két elôadással 
emlékezett az áldozatokra. 
Július 30-án Szôke Pál, a 
Jókai színház színmûvésze, 

Babits-díjas elôadómûvész a 
tragikus sorsú költôt, Radnó-
ti Miklóst idézte meg a költô 
naplóján, versein keresztül 
a Szarvasi Vízi Színházban.  
A költô születésének tragi-
kus körülményeitôl egész 
életében nem szakad el, s 
egyre erôsödô mértékben 
jelennek meg verseiben a 
bûntudatnak, a szenvedés 
jogosságának motívumai. 
Származása pedig sorsának 
történelmi tragikumát adja. 
Radnóti Miklós (1909–1944) 
halálának pontos körülmé-
nyei nem ismertek. Egyes ku-
tatások szerint a munkaszol-
gálatra berendelt költôt 1944. 
november 4-én vagy 9-én 
magyar különítményesek vé-
gezték ki Abda közelében 21 
társával együtt. 

A roma holokauszt tényét 1982 után ismerték el

Az Élôvíz-csatorna Gyula felôli zsilipjénél fürdôzô 
lakosok 1947 körül

Az ünnepen ilyen tortából osztanak szét 1000 szeletet

Apáink, nagyapáink kedvelt strandja volt ez a hely

„kígyótipró az én sarkam”
Tisztelgés a holokauszt áldozatainak emléke elôtt

CSABAPARK

Nyitás: 2014. szeptember 19., 17:00

A BELÉPÉS INGYENES!

GHYMES KONCERT

BÉKÉSCSABA, GYULAI ÚT 61/2.
W W W . C S A B A P A R K . C O M

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

Háborús relikviák
a könyvtárban

almás és diós a munkácsy-torta
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A tótkomlósi születésû Lászik 
Mihály vehette át a Nemzeti-
ségünkért Díjat nemrégiben 
Kesztölcön, a Magyarorszá-
gi Szlovákok Napján. A díjat 
Fuzik János, az Országos Szlo-
vák Önkormányzat elnöke 
adta át a békéscsabai szlovák 
gimnázium igazgatóhelyet-
tesének, a Csabai Szlovákok 
Szervezete elnökének több 
évtizedes, a csabai és a dél-
alföldi szlovákság körében 
végzett munkásságáért, tan-
könyvírói tevékenységéért. A 
díjat a 25 éves Magyarországi 
Szlovák Fiatalok Szervezete 
(Maszfisz) is megkapta.

– Nagy megtiszteltetés 
számomra a kitüntetés. A 
meglepetés erejével hatott, 
mert elôttem az utolsó pilla-
natig titokban maradt. Szeret-
ném megköszönni a csabai 

és dél-alföldi szlovákoknak 
készségesen végzett mun-
kájukat. Meggyôzôdésem, 
hogy az Országos Szlovák 
Önkormányzat ebben a ki-
tüntetésben – személyemen 
keresztül – a közösségeink 
eredményességét is díjaz-
ta. Gondolok itt a tantervek 
megújítására, az új, modern 
tankönyvek és taneszközök 
kiadására, amelyben a csa-
bai szlovák iskola oroszlán-
részt vállalt egy TÁMOP-os 
pályázat nyomán, amelynek 
keretében tankönyvírói és 
tankönyvbírálói feladatokat 
is vállaltam. Uniós támoga-
tással egyébként az iskola 
épülete is megújult.

– Az Országos Szlovák 
Önkormányzat oktatási-ne-
velési bizottságának elnöke-
ként, a közgyûlés tagjaként 

a sors megadta, hogy sze-
retett városunkat, Békéscsa-
bát képviselhettem itthon és 
az anyaországban – osztotta 
meg ünnepi gondolatait a díj 
átvétele kapcsán Lászik Mi-
hály.

Vándor Andrea

Michal Lásik, rodák zo Sloven-
ského Komlóša mohol pre-
vziať cenu Za našu národnosť 
na Dni Slovákov v Maďarsku 
v Kestúci. Cenu zástupcovi 
riaditeľky čabianskeho Slo-
venského gymnázia, predse-
dovi Čabianskej organizácie 

Slovákov odovzdal predseda 
Celoštátnej slovenskej samo-
správy v Maďarsku (CSSM), 
Ján Fuzik. Vyznamenaním 
bola uznaná jeho dlhoročná 
aktívna činnosť v kruhu ča-
bianskych a dolnozemských 
Slovákov, ako aj jeho odborná 
práca ako autora viacerých 
učebníc. Cenu dostala aj Or-
ganizácia slovenskej mládeže 
v Maďarsku (OSMM), ktorá 
tohto roku oslavuje 25. výročie 
svojho založenia.

– Je pre mňa veľkou cťou, 
že mi bolo udelené toto vyzna-
menie. Bolo to obrovským pre-
kvapením, pretože do posled-
nej chvíle bolo tajné, kto bude 
vyznamenaný.  Chcel by som 
sa poďakovať čabianskym a 
dolnozemským Slovákom za 
ich nezištnú prácu. Som pre-
svedčený, že CSSM týmto 

vyznamenaním cez moju oso-
bu ocenila aj výsledky našich 
kolektívov. Myslím tu na vy-
pracovanie nových učebných 
plánov, na vydávanie nových 
učebníc a učebných pomô-
cok, v ktorom v rámci projektu 
TÁMOP čabianska slovenská 
škola zohrala najväčšiu úlohu. 
Ja osobne som sa ho zúčastnil 
aj ako autor, ale aj ako odborný 
expert učebníc. Inak pomocou 
fi nancií z fondov EÚ bola obno-
vená aj budova našej školy.

– Ako predseda Výchovno-
vzdelávacieho výboru CSSM, 
ako člen jej Poslaneckého 
zboru osud mi dožičil, aby 
som mohol zastupovať naše 
milované mesto tu, v Maďar-
sku, ako aj v našej materskej 
krajine – podelil sa s nami o 
svoje myšlienky Michal Lásik.

Andrea Vándorová 

Díjat kapott lászik mihály michal lásik získal vyznamenanie

SZOLGÁLTATÁS

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

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

Otthoni  pénzkereset! Teafû és 
egyebek csomagolása. 06-90/
603-607 (http://mediafonebt-
hu82.webnode.hu  635 Ft/perc, 
06-20/910-4517, 06-1/222-8397).

Arany-ezüst felvásárlás kész-
pénzért 14 K. 5100Ft. Békés-
csaba Gyulai út 18. A kórház 
fôbejárata mellett.
Tel.: 06-70/222-6801.

CSERÉPKÁLYHÁK felülvizs-
gálata, tisztítása, javítása, újra-
építése. Tel.: 20/9835-113.

INGATLAN

Tulajdonostól eladó Békéscsa-
bán, a Szerdahelyi utcán elsô 
emeleti, 60 m2-es, háromszo-
bás, erkélyes, központi fûtéses 
– napkollektoros panellakás.
Érd.: 30/354-2563.

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

Eladó tulajdonostól 75 m2-es, 
egyedi fûtéses, erkélyes, klí-
más, III. emeleti, Pásztor utcai 
lakás. Irányár 8,5M Ft.
Telefon.: 30/368-8951.

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

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

OKTATÁS

Matematikából pótvizsgára, 
pótérettségire felkészítést vál-
lalok. Telefon: 70/392-0459.

Angol kezdôknek, haladók-
nak, nyelvvizsgára készülôk-
nek. Tel.: 70/392-0459.

EGYÉB

Fehér nyitható fali fürdôszobai 
tükör, 2 db 220-as karnis, 1 pár 
hálószobai fali lámpa, felújításra 
szoruló román hintaszék, üveg 
kompótos- és süteményeskész-
let, mûanyag szennyestartó el-
adó Békéscsabán.
Tel.: 30/574-0913.

www.csabacenter.hu

      2014. augusztus 14–20.
A galaxis ôrzôi (szinkr. amerikai akció) PREMIER! 3D!• 
Csingiling és a kalóztündér (szinkr. amerikai animáció) 3D!• 
Herkules (szinkr. amerikai akció)  3D!• 
Az élet ízei (szinkr. amerikai romantikus ) PREMIER!• 
Lucy (szinkr. amerikai–francia akció) • 
A vihar magja (szinkr. amerikai thriller) • 
Szexvideó (szinkr. amerikai vígjáték)• 
Repcsik (szinkr. amerikai animáció) • 
A lázadás kora: Michael Kohlhaas legendája (francia–német tört. • 
dráma) ART!

     2014. augusztus 21–27.
Step up: All in (szinkr. amerikai zenés dráma) PREMIER! 3D!• 
Sin City (fekete-fehér, szinkr. amerikai akció) PREMIER! 3D!• 
A galaxis ôrzôi (szinkr. amerikai akció)  3D!• 
Csingiling és a kalóztündér (szinkr. amerikai animáció) 3D!• 
22 Jump Street – A túlkoros osztag (szinkr. amerikai akció) • 
PREMIER!
Lucy (szinkr. amerikai–francia akció) • 
Yves Saint Laurent (szinkr. francia életrajzi dráma) ART!• 
Frank (szinkr. angol–ír zenés vígjáték) ART!• 

A Szeretlek Békéscsaba Egyesület szervezésében véradó-
kat vártak augusztus 7-én délután Békéscsaba fôterére, a 
volt Cathy’s bárhoz. A fôtéri véradó nap fôvédnöke Hanó 
Miklós alpolgármester volt. A megjelenteket szórakoztató 
mûsorok, pörkölt, sör és ásványvíz várta. Scholtz Endre 
festômûvész egy alkotását is kisorsolták. A nap mérlege: 
44 véradótól 19,8 liter vér gyûlt össze

játszva tanítanak
a múzeumpedagógusok 

Negyvennégyen adtak 
vért a fôtéren

Vii. jaminai Családi Nap
2014. augusztus 31., 15 órától
a Zsigmond utcai parkban

Jó, ha van erre szakember, a 
múzeumpedagógus, de a mu-
zeológusok, közmûvelôdési 
szakemberek és pedagógu-
sok is kiválóan elláthatják a 
feladatot. Lényeg, hogy a láto-
gató ismeretekkel gyarapod-
va és kellemes élményekkel 
távozhasson a múzeumból. 

A megye közel 30 muzeális 
intézményében szinte min-
denütt vannak múzeumpe-
dagógiai foglalkozások, idén 
Szeghalmon találkoztak és 

számoltak be az elmúlt tanév-
ben végzett munkáról, illetve 
gyûjtöttek ötleteket a folyta-
táshoz. 

Mint azt Mészáros Zsuzsá-
tól megtudtuk, a Munkácsy 
Emlékházban az elôzô tan-
évben összesen 66 múze-
umpedagógiai órát tartottak, 
amelyeken az óvodástól a 
középiskolásig 1458 gyermek 
vett részt; és az ôsszel induló 
tanévben a játszva tanítás-ta-
nulás folytatódik!

A múzeumok életében a gyûjteménygyarapítás, a kiállítá-
sok rendezése, a tudományos feldolgozás mellett egyre 
nagyobb szerepet kap a közmûvelôdési munkán belül a 
múzeumpedagógia és andragógia. A muzeális kiállítóhe-
lyeken – ahol egy állandó anyag szerepel, mint például a 
Munkácsy Emlékházban – pedig az egyik legfontosabb 
tevékenység minden korosztálynak élményt adóan köz-
vetíteni a kiállítás üzenetét: játszva tanítani.

A családi napon 1500 fô részére fôznek
és osztanak babgulyást. 

Színpadi mûsor: 
15.00 óra: Hastánc
15.30 óra: Latin tánc
16.00 óra: Dreamgirls 
16.30 óra: Gyerekmûsor
17.00 óra: Erzsébethelyi Általános Iskola tanulóinak

és a Kertvárosi Óvodások mûsora
18.00 óra: Joker zenekar
20.00 óra: Kaczor Feri mûsora

Kiegészítô programok: 
Csillámtetoválás és arcfestés

Ugrálóvár és lovaglás
Körhinta

Vattacukor, fagyi

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.




