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Az	eseményekben	nem	szû-
kölködô,	 ünnepi	 jegyeket	 is	
hordozó	 közgyûlés	 végén	
Hrabovszki György a	 szo-
cialisták,	dr. Ferenczi Attila 
pedig	a	Fidesz-frakció	nevé-
ben	 mondott	 köszönetet	 az	
eddigi	 együttmûködésért.	
Vantara Gyula polgármester	
ugyancsak	 köszönetet	mon-
dott	 kollégáinak,	 a	 bizott-
ságok	 tagjainak,	 a	 hivatal	
munkatársainak	 és	 a	 csabai	
polgároknak,	akik	észrevéte-
lekkel	segítették	a	városveze-
tés	munkáját.	
–	 Nem	 búcsúzom,	 csak	

elköszönök,	 hiszen	 tovább-
ra	 is	 csabai	 maradok,	 s	 az	
itt	 élôk	 érdekeit	 igyekszem	
szolgálni	 a	 Parlamentben	
országgyûlési	 képviselôként	

is	–	fogalmazott	Vantara Gyu-
la,	majd	minden	képviselônek	
átadott	 egy	emlékplakettet,	
mellyel	eddigi	tevékenységü-
ket	ismerték	el.
A	leköszönô	testület	tagjai:	

Fidesz-KDNP	–	Vantara	Gyu-
la	polgármester,	Hanó Miklós 
alpolgármester,	Kiss Tibor al-
polgármester,	dr. Fábián Ág-
nes tanácsnok,	dr.	Ferenczi	
Attila	tanácsnok,	Herczeg Ta-
más tanácsnok,	dr. Csicsely 
Ilona,	Futaki Sándor,	dr. Kere-
kes Attila,	Zelenyánszki Péter,	
Kutyej Pál,	Tímár Ella,	Bíró 
Csaba István;	Jobbik	–		Sza-
bóné Kocziha Tünde,	 Strifler 
Attila;	 MSZP	 –	 Hrabovszki 
György,	Miklós Attila;	 LMP	 –	
Takács Péter.

gajdács e.

Az önkormányzati választás elôtt utolsó alkalommal ta-
lálkoztak a csabai képviselôk a városháza dísztermében 
szeptember 18-án. A következô ülésen már egy más 
összetételû közgyûlés hoz döntéseket a város sorsát 
meghatározó, fontos ügyekben.

Az önkormányzati választás elôtt utolsó alkalommal zajlott ebben a felállásban a közgyûlés

Utolsó ülését tartotta a régi felállásban a közgyûlés
Leköszönt és elköszönt a 2010–2014-es ciklus képviselô-testülete

Borbás Marcsi „gasztro-an-
gyal”	konferálása	után	Csep-
reghy Nándor	 fejlesztési	prog-
ramokért	 felelôs	helyettes	ál-
lamtitkár	mondta	el	megnyitó-
beszédét.	Ebben	elismerését	
fejezte	ki	a	park	megálmodói,	
létrehozói	elôtt.	Mint	mondta,	
példaértékû,	hogy	Békéscsa-
bán	egy	már	meglévô	márká-
ra,	a	Csabai	kolbászra	építve	
jött	 létre	 a	 CsabaPark,	 mely	

várhatóan	 méltó	 helyet	 ad	 a	
hagyományápolásnak.
–	Rendkívül	örülök	annak,	

hogy	Békéscsaba	polgármes-
tereként	 utoljára	 egy	 ilyen	
igazán	 Békéscsabához,	 a	
csabai	 emberekhez,	 a	 csa-
bai	hagyományokhoz	kötôdô	
park	 avatásának	 lehetek	 ré-
szese	 –	 hallhattuk	 a	 polgár-
mestertôl,	aki	elmondta,	hogy	
évtizedes	lemaradás	után,	az	

utóbbi	 nyolc	évben	Békés-
csabán	több	mint	száz	projekt	
valósult	meg,	s	 több	mint	30	
milliárd	 forintnyi	 támogatást	
használtak	fel	mindehhez.		
–	 Engedjék	 meg,	 hogy	 a	

mikrofonhoz	 hívjam	 a	 park	
megálmodóját,	 a	 gondola-
tot	 tettekre	váltó,	a	projektet	
végigvivô,	 legautentikusabb	
embert.	Akinek	nemcsak	Bé-
késcsaba	a	szívügye,	hanem	
a	Csabai	kolbász	is,	és	így	a	
CsabaPark	is	–	adta	át	a	szót	
Vantara Gyula polgármester	
Hanó Miklósnak.
Az	alpolgármester	felidéz-

te	a	CsabaPark	megálmodá-

sának	 pillanatait,	 amikor	 a	
kabinetben	 arról	 döntöttek,	
hogy	 a	 városi	 parkerdô	 te-
rületén	 egy	 szórakoztató	
komplexumot	 hozzanak	 lét-
re,	 mely	 a	 gasztronómiai	
hagyományok	ápolásában	 is	
szerepet	 kap.	 Hanó	 Miklós	
köszönetet	 mondott	 mind-
azoknak,	 akik	 a	 CsabaPark	
1,3	 milliárdos	 beruházásá-
nak	 tervezésében,	 kivitele-
zésében	részt	vállaltak,	s	azt	
is	kiemelte,	hogy	már	készen	
állnak	 a	 tervek	 a	 fesztivál-
udvar	 kialakítására	 is,	 mely	

újabb	1,5	milliárdos	fejlesz-
téssel	valósulhat	meg.
A	 komplexum	 számos	

szórakozási,	 kikapcsolódá-
si	 lehetôséget	kínál,	melyet	
elôször	ezen	a	napon,	szep-
tember	 19-én	 próbálhatott	
ki	 a	közönség.	Az	Óriások	
konyhája	 kreatív,	 egyedi	
játékelemekkel	 felszerelt	
terület,	 melyben	 megismer-
kedhetünk	 a	 kolbász	 készí-
téséhez	 kapcsolódó	 hagyo-
mányos	népi	eszközökkel.	A	
„Babatanya”	 az	 apróságok-
hoz	méretezett	 épületeivel	

mutatja	 be	 a	 hajdani	 gaz-
dálkodás	mindennapjait.	 A	
kolbászudvar	 három	 részre	
tagolódik:	 a	 kolbászmúze-
umra,	a	kolbászmûhelyre	és	
az	étteremre.	A	podsztyenás	
bútorzatukban	a	csabai	szlo-
vák	néphagyományok	jegye-
it	viselik	magukon.	
A	nyitónapon	délután	egy-

tôl	 egészen	 éjfélig	 számos	
programot	kínált	 a	közönség	
számára	a	CsabaPark,	az	esti	
sztárfellépô	pedig	a	Ghymes	
zenekar	volt.

gajdács emese

Ingyenes programokkal várták a szervezôk szeptember 19-
én mindazokat, akik részesei kívántak lenni a CsabaPark 
megnyitójának. Sokan eljöttek, élettel telt meg a komple-
xum, kolbászillat lengte be a levegôt és népzene szólt a 
hangszórókból.

A megnyitón még kolbászt is készített Vantara Gyula és Hanó Miklós

A gyerekek rögtön birtokba vették az egyedi játszóteret

megnyitotta kapuit a CsabaPark
A komplexum komoly szerepet kap a hagyományok ápolásában



Az	 önkormányzat	 által	 mû-
ködtetett	 intézmények	 veze-
tôi	kaptak	meghívást	a	 tanév	
elsô	 napjaiban	 a	 városháza	
Mokos	Termébe,	ahol	Kiss Ti-
bor alpolgármester	az	elmúlt	
négy	év	oktatást	és	közmûve-
lôdést	 érintô	 változásait	 fog-
lalta	 össze.	Hanó Miklós al-
polgármester	 a	 2014–2020-as	

uniós	költségvetési	 idôszak	
tervezett	 beruházásairól	 szólt,	
amelyek	között	ott	 van	az	 in-
tézmények	további	energetikai	
fejlesztése	is.	
A		jelenlevôknek	bemutat-

kozott	 a	 KLIK	 Békéscsabai	
Tankerület	 megbízott	 új	 ve-
zetôje,	 Lestyánné Hricsovi-
nyi Julianna is.	
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 csa bai mér leg – in	gye	nes	vá	ro	si	lap,	Bé	kés	csa	ba.	fe le lôs szer kesz-
tõ:	 Botyánszky	 Mária.	 fotó: Ujházi	 György.	nyom dai elõ ké szí tés: 
A-TEAM	Reklámügynökség	Kft.	fe le lõs ki adó:	Bé	kés	csa	ba	Va	gyon	ke-
ze	lõ	Zrt.,	Koz	ma	Já	nos	cég	ve	ze	tõ.	szerkesz tõ ség:	5600	Bé	kés	csaba,	
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28	000	pél	dány	ban.	a lapterjesztésért felel:	Bartyik	István,	telefon:	
70/317-8206.	e-mail:	csabai.merleg@bekescsaba.hu

a lencsési általános iskola és ami, valamint
a liszi szervezésében Újra megrendezésre kerül

a lencsési szüreti vigasságok 
Program, melynek HelyszÍne az iskola aUlája,

sPortUdvara, levendUlaUdvara lesz!

a rendezvény idôpontja:	szeptember	26.	délelôtt	8–12	óráig
és	délután	14–16.30-ig

délelôtt:
Présház,	mustkészítés	és	-kóstolás;•	
Kemenceavatás,	kenyérlángos	és	lángos	•	
sütése,	kóstolása;
Malacsütés,	almakóstolás;•	
Kézmûves-foglalkozások	iskolánk	kis	és	•	
nagy	kézmûvesei,	valamint	a	Békés	Megyei	
Népmûvészeti	Egyesület	részvételével;
Vidám	sportversenyek,	népi	játékok;•	
Szüreti		koncert	a	kicsiknek,	táncház	a	•	
nagyoknak.

délután:
Népdaléneklés,	tréfás	mese,	népi	gyermekjátékok	•	
bemutatója;
Tomanek Gábor• ,	Nagy Erika és	Mészáros Mihály 
vidám	szüreti	mûsora;
A	Balassi	Táncegyüttes	és	a	Hétpróbás	Néptáncis-•	
kola	néptáncbemutatója;
A	Lencsési	Borlovagrend		bemutatkozása;•	
Must,	bor	és	malacpecsenye		kínálása	a•	
szüretelôknek	és	a	vendégeknek;
Zárásként	vidám,	zenés	vonulás	és•	
„kóstoltatás”	a	lakótelepen.

F E l H Í v á s
Békéscsaba Sportjáért

kitüntetés adományozására
A	kitüntetés	azon	aktív,	illetve	
nyugállományú	 magánsze-
mélynek	 vagy	 közösségnek	
adományozható,	 akik/ame-
lyek	 Békéscsaba	 városban	
a	 testneveléssel	 és	 sporttal	
foglalkozó	társadalmi	szerve-
zetekben	 tevékenykednek,	a	
testnevelés	és	a	 sport	 érde-
kében	hosszabb	idôn	át	kie-
melkedô	munkát	végeztek.
A	 kitüntetés	 adományoz-

ható	 továbbá:	 kiemelkedô	
hazai	vagy	nemzetközi	sport-
teljesítmény	 vagy	 sportolói	
pályafutás	 elismeréseként,	
az	 ifjúság	 testedzésében	 és	
a	 diáksport	 szervezésében	
hosszú	 idôn	 keresztül	 kifej-
tett	 eredményes	 tevékenység	
értékeléseként,	 kiemelkedô	
edzôi,	sportvezetôi	tevékeny-
ség	elismeréseként.
A	 kitüntetés	 adományo-

zására	 javaslatot	 tehetnek:	
Békéscsaba	 város	 önkor-

mányzati	 képviselôi;	 a	 ki-
sebbségi	 önkormányzatok;	
a	 közgyûlés	 sportügyekkel	
foglalkozó	 bizottsága;	 a	 vá-
rosban	mûködô	sportszerve-
zetek,	oktatási	intézmények.
A	javaslatnak	tartalmaznia	

kell	az	ajánlott	személy	vagy	
közösség	 pontos	 adatait	
(név,	 lakcím,	 születési	 ada-
tok,	 illetve	 a	 kollektíva	neve,	
elérhetôsége,	 tagjai)	 és	 az	
adományozás	 alapjául	 szol-
gáló	 tevékenység	 részletes	
ismertetését,	méltatását.
A	javaslatokat	2014.	szep-

tember	30-áig	kell	megkülde-
ni	Békéscsaba	Megyei	Jogú	
Város	Polgármesteri	Hivatala	
Oktatási,	 Közmûvelôdési	 és	
Sport	 Osztályához	 (Békés-
csaba,	Szent	István	tér	7.).
Bôvebb	információ	a	szi-

geti@bekescsaba.hu	 e-mail	
címen	 vagy	 a	 (66)	 523-832-
es	telefonszámon	kérhetô.

a tUdás a legjobb befektetés!

Vállalkozási	mérlegké-•	
pes	könyvelô	(10.3.)
Államháztartási	mérleg-•	
képes	könyvelô	(10.3.)
Adótanácsadó	–	mérleg-•	
képes	könyvelôknek	is!
Munkavédelmi	technikus	•	
(intenzív)

Pénzügyi	ügyintézô	•	
(9.26.)

Számviteli		ügyintézô	•	
(9.26.)

Bérügyintézô	(10.3.)•	

Társadalombiztosítási	•	
ügyintézô	(10.3.)

www.perfekt.hu/bekes	•	www.facebook.com/PerfektKepzes
bekescsaba@perfekt.hu	•	Perfekt	Zrt.,	Békéscsaba,	Kinizsi	u.	5.
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tanévnyitó a városházán
Intézményvezetôket tájékoztattak

Útlezárás szeptember 29-én 

A	program	a	Körösök	Völgye	Natúrpark	Egye-
sület	 TÁMOP-5.5.4-13/2-2013-0020	 azonosító	
számú,	 „Közösségfejlesztés	a	békéscsabai	
József	 Attila-lakótelepen”	 címû	 projektjéhez	
kapcsolódóan	valósul	meg.

Szeptember	 29-én,	 hétfôn	
19.00–23.00	 óra	 között	 két	
rendezvény,	a	Csabai	Gara-
bonciás	 Napok	 és	 a	 Munká-
csy	Mihály	híd	névadó	ünnep-
sége	miatt	 lezárják	 a	 Luther	
utca	 és	Derkovits	 sor	 közötti	
útszakaszt.	 A	 szabadtéri	 ren-

dezvények	 idejére	 az	 útlezá-
rást	és	terelést	a	Békéscsabai	
Rendôrkapitányság,	 a	 békés-
csabai	közterület-felügyelet	és	
mezei	 ôrszolgálat,	 valamint	 a	
polgárôrség	munkatársai	 biz-
tosítják.	Az	alábbi	ábra	a	lezá-
rás	részleteit	mutatja	be.
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A	 térfigyelô	 kamerák	 visz-
szatartó	ereje,	bûnmegelôzô	
hatása	 már	 számtalan	 he-
lyen	 bizonyított.	 Békéscsa-
ba	 városközpontjában	 több	
mint	egy	éve	mûködik	kame-
rarendszer.	 A	 tapasztalatok	
pozitívak,	 a	 közterületen	 el-
követett	 erôszakos,	garáz-
da	 jellegû	 cselekmények,	
az	 autólopások,	 a	 falfirká-

lások	 és	 az	 egyéb	 rongálá-
sok	csökkentek.	A	felderítés	
szempontjából	 is	 jelentôs	 a	
térfigyelô	 kamerarendszer,	
hiszen	több	esetben	segített	
az	elkövetôk	azonosításában	
és	elfogásában.	Ennek	okán	
most	arról	döntöttek	a	képvi-
selôk,	hogy	a	CsabaParkban	
is	felszerelnek	három	kame-
rát.

A	 tervek	 szerint	 Békéscsaba	
és	 Szombathely	 a	 jövôben	 a	
kultúra	 területén	 mûködhet	
együtt.	 Az	 új	 közösségi	 és	
nagyrendezvények	 szervezé-
sére	létrehozott	színterek	meg-
felelô	kihasználása	érdekében	
Szombathelyen	 a	 Savaria	
Történelmi	 Karnevál	 szerve-
zésének	 részleteirôl	 is	 tájéko-

zódtak	a	csabaiak.	Az	ottani	
városvezetéssel	 megállapod-
tak	abban,	hogy	a	két	megye-
székhely	 együttmûködik.	 A	
kulturális	kapcsolat	kiterjedhet	
a	 fesztiválszervezési,	 fenntar-
tói,	 turisztikai	 tapasztalatok	
átadásától	a	kulturális	értékek	
bemutatásán	 át	 a	 nívós	 elô-
adók	meghívásáig.	

Dr. Hajdú Antal rendôr	ezredes,	
rendôrségi	fôtanácsos,	a	csa-
bai	 kapitányság	 vezetôje	 ez	
év	novemberétôl	kérte	nyugdíj	
elôtti	 rendelkezési	 állomány-
ba	helyezését.	Dr. Polyák Zsolt 
megyei	 fôkapitány	 javaslatot	
tett	 a	 döntésre	 jogosult	 or-
szágos	 fôkapitánynak	 arra,	

hogy	november	4.	napjától	dr. 
Bede Sándor legyen	a	csabai	
kapitányság	 vezetôje,	 akinek	
kinevezését	a	csabai	képvi-
selô-testület	 is	 támogatta.	 A	
közgyûlés	egyben	köszönetet	
mondott	dr.	Hajdú	Antalnak	
kiemelkedôen	 végzett	mun-
kájáért.

Bár	a	köztudatban	a	fagyhalál	
a	hajléktalanokat	érintô	tragé-
diaként	 él,	 sajnos	 sokan	 ott-
hon	 hûlnek	 ki.	 Békéscsabán	
erre	még	nem	volt	példa,	és	
szeretnék,	hogy	a	továbbiak-
ban	se	legyen.	A	közgyûlés	
idén	kettômillió	forintot	különí-
tett	el	annak	érdekében,	hogy	
a	rászoruló	békéscsabai	csa-

ládok	téli	tûzifa-támogatását	
biztosítsa.	Herczeg Tamás ta-
nácsnok	megjegyezte,	hogy	a	
rezsicsökkentéssel	 kevesebb	
lett	 a	 családok	 fûtési	 költsé-
ge,	 azonban	 ez	 nem	 érinti	
azokat	a	családokat,	akik	 fá-
val	 fûtenek.	A	város	ezeknek	
a	 rászoruló	 családoknak	 is	
szeretne	segíteni.	

Békéscsaba	önkormányzata	
jelenleg	518	bérlakással	ren-
delkezik.	Amikor	a	lakásokat	
meghirdetik,	rendszeresen	
túljelentkezés	 van.	 Az	 au-
gusztusi	adatok	alapján	a	15	
megüresedett	 szociális	 bér-
lakásra	126,	a	9	ifjúsági	gar-
zonban	történô	elhelyezésre	
30,	 a	 11	 szolgálati	 lakásra	
31,	a	4	költségelvû	bérlakás-
ra	15	pályázat	érkezett.		
A	 közgyûlés	 tárgyalt	 ar-

ról,	 hogy	 újra	 kell	 gondolni	
a	város	lakásgazdálkodását.	
Át	 kell	 tekinteni	 a	 jelenlegi	

lakásállomány	 állapotát,	 fel	
kell	 mérni,	 milyen	 munkák-
ra	van	szükség	ahhoz,	hogy	
lakhatóbbak,	 energiataka-
rékosabbak	 legyenek	 a	 la-
kások,	 amelyeket	 a	 tervek	
szerint	 közfoglalkoztatottak	
bevonásával	 újítanának	 fel.	
Szóba	került	az	is,	hogy	meg	
kell	vizsgálni	a	most	funkció	
nélküli	ingatlanokat,	a	lakás-
állomány	 bôvítésének	 lehe-
tôségét,	 és	 ahogy	 eddig,	 a	
továbbiakban	is	ki	kell	hasz-
nálni	a	pályázati	lehetôsége-
ket.	

kamerák a CsabaParkban

Együttmûködés szombathellyel

Új csabai rendôrkapitány

tûzifa-támogatás

Újragondolják
a lakásgazdálkodást 

Gyár utca

megyeri pálya

árverés

Pályázat

Békéscsaba	kérelmet	nyújtott	
be	a	mezômegyeri	sportpá-
lya	 ingyenes	 önkormányzati	
tulajdonba	vételére	a	Magyar	
Nemzeti	 Vagyonkezelô	 Zrt-
hez.	 Most	 a	 közgyûlésnek	
arról	kellett	döntenie,	hogy	a	
területet	15	évig	elsôdlegesen	
sportcélokra	 használják,	 és	
ezt	az	ingatlan	esetleges	má-
sodlagos	hasznosítása	sem	
veszélyezteti.	Ugyanakkor	az	
ingatlant	15	éven	belül	csak	a	
sportigazgatási	szerv	vezetô-
jének	hozzájárulásával	terhel-
hetik	meg.

A	 Trefort	 utca	 21-es	 számú	
ingatlan	a	város	belterületén,	
közvetlenül	 a	piac	mellett,	 a	
Trefort	 utca	 és	 az	 Illésházi	
utca	sarkán,	frekventált,	igen	
forgalmas	 környezetben	 he-
lyezkedik	el.	Környezetében	
üzletek,	piac,	többszintes	tár-
sasházi	 lakások	 találhatók.	
Az	önkormányzat	az	egykori	
óvodaépületet	 nettó	 70	 mil-
lió	forint	(bruttó	88	millió	900	
ezer	forint)	kikiáltási	áron,	ár-
verés	útján	értékesíti.

Békéscsaba	 pályázatot	 nyújt	
be	olyan	modell	jellegû	együtt-
mûködési	programok	 támo-
gatására,	melyek	célja	az	egy	
járáshoz	 tartozó	 települések,	
a	helyi	szereplôk	közötti	terü-
leti	együttmûködések	kialakí-
tása	és	megerôsítése.

az oldalt írta és szerkesztette: gajdács emese és mikóczy erika

A	ciklus	utolsó	közgyûlésére	
ellátogatott	 Farkas Zoltán, 
a	 Békés	 megyei	 közgyûlés	
elnöke,	 aki	 egy	 megyei	
díszzászlót	 hozott	 ajándék-
ba.	 A	 csabai	 testület	 elôtt	
beszélt	 Békéscsaba	 és	 a	
megye	 kapcsolatáról,	 a	 ko-
rábbi	 egyeztetésekrôl	 és	 a	
megyétôl	 a	 városhoz	 került	
kiváló	 intézményekrôl.	 Far-
kas	 Zoltán	 ezután	 megkö-
szönte	 a	 város	 segítségét,	
és	 bejelentette	 azt	 is,	 hogy	
mostantól	regionális	szinten	
végez	majd	területfejlesztési	

feladatokat;	 ebben	 a	 minô-
ségében	is	 fontosnak	tartja,	

hogy	Békéscsaba	a	további-
akban	is	fejlôdjön.		

Díszzászló a megyétôl

Mint bizonyára értesültek 
róla, a parlament döntése 
szerint az önkormányzati 
választással lépnek ha-
tályba azok az összefér-
hetetlenségi szabályok, 
amelyek alapján már nem 
lehet egyszerre valaki 
országgyûlési képviselô 
és polgármester.

Nekem	is	választanon	kel-
lett.	 Azt	 gondolom,	 hogy	
az	 elmúlt	 idôszakban	 ki-
épített	 kapcsolatrendsze-
remnek	 köszönhetôen,	 or-
szággyûlési	 képviselôként	
többet	tehetek	szeretett	vá-
rosunkért,	 ezért	 úgy	 dön-
töttem,	hogy	a	jövôben,	a	ma-
gyar	 parlamentben	 kívánom	
szolgálni	településünket.
Az	 egyik	 énem	 nyolc	 év	

szolgálat	után	elköszön	Önök-
tôl,	 a	másik	 énem	 azonban	
folytatja	 a	munkát.	Kevesek-
nek	adatik	meg,	hogy	szülô-
városuk	 polgármestereként	
dolgozhatnak.	Az,	hogy	nyo-
mot	 hagyhatnak	 szeretett	
városukon,	az	hogy	gyerme-

keik,	 unokáik	 életét	 is	 befo-
lyásolhatják	döntéseikkel.
Köszönöm,	 hogy	 két	 cik-

luson	 keresztül	 együtt	 dol-
gozhattam	 Önökkel,	 hogy	
közösen	fejlôdési	pályára	ál-
líthattuk	Békéscsabát.
Településünkön	2006-ban	

szinte	 csak	 lehajtott	 fejû,	
köldöküket	 nézô	 emberek	
közlekedtek	 az	 utcákon.	A	
város	 szégyenszemre	 szinte	

minden	felmérésben,	ösz-
szehasonlításban,	 rang-
sorban	 az	 utolsók	 között	
szerepelt.
Az	Önökkel	közösen	el-

ért	eredményeknek,	a	 fej-
lesztéseknek	és	a	kézzel	
nem	tapintható	sikereknek	
köszönhetôen	ma	már	ön-
magukra	és	településükre	
büszke	 emberekkel	 talál-
kozom.
Megtiszteltetés	volt	Önö-

ket	 szolgálni,	 a	 városért	
dolgozni.	Köszönöm	a	bi-
zalmukat	 és	 támogatásu-
kat!
Kívánom,	hogy	utódo-

mul,	 október	 12-én	 sza-
vazatukkal	 a	 kormánypártok	
támogatását	 élvezô,	 lelkiis-
meretes,	 Békéscsabáért	 tenni	
akaró,	az	emberekkel	törôdô	
polgármestert	 válasszanak.	
Azt	 mondják,	 hogy	 a	 gon-
dos	gazda	 tekintete	növeli	a	
termést.	 Meggyôzôdésem,	
hogy	megtalálják	a	jó	gazda	
személyét	és	biztos	kezek	ve-
zérlik	tovább	Békéscsabát.	

vantara gyula
Dr. Ferenczi Attila és	 Zele-
nyánszkiné dr. Fábián Ágnes 
elmondta,	 hogy	 a	 gyerme-
kes	 családokra	 több	 terüle-
ten	 is	 fokozottan	 odafigyel	
a	 város.	 Az	 önkormányzat	
2001	óta	biztosítja	a	2	éven	
aluli	 békéscsabai	 gyerme-

kek	 agyhártyagyulladás	 el-
leni,	valamint	2008-tól	a	bé-
késcsabai	 lányok	HPV	elle-
ni	 védôoltását	 (korábban	 a	
12–17	 éves,	 ettôl	 az	 évtôl	 a	
13–18	 éves	 korosztály	 szá-
mára,	mert	a	12	évesekét	áll-
ja	az	állam).	

A	Csaba	Baba	életkezdé-
si	 támogatás	 Békéscsaba	
gesztusa	 lesz	 a	gyermeket	
vállaló	csabai	családok	felé,	
amellyel	 egyben	 ki	 szeret-
nék	 fejezni,	 hogy	 a	 város	
új	 kis	 lakosa,	 a	gyermek,	 a	
család	 nagy	 érték	 a	 város	
számára	is.	
A	javaslat	most	van	kidol-

gozás	alatt,	a	családoknak	
juttatandó	egyszeri	támoga-
tás	pontos	összegét	a	város	
teherbíró -képességének	
megfelelôen	szeretnék	meg-
határozni.	2015-ben	a	tervek	
szerint	20	millió	forintot	külö-
nítenek	el	erre	a	célra.

tisztelt Békéscsabaiak!
Megtiszteltetés volt Önöket szolgálni

Jön a „Csaba Baba” 
Életkezdési támogatás újszülötteknek

A támogatás azt is kifejezi, hogy a városnak minden kis lakosa fontos

Farkas Zoltán díszzászlót adományozott a városnak

A közgyûlés utolsó ülésén tárgyalta meg dr. Ferenczi At-
tila elôterjesztését a csabai újszülöttek egyszeri támoga-
tásáról. Eszerint – a program részletes kidolgozása után 
– 35–50 ezer forintos Csaba Baba életkezdési támoga-
tást nyújt majd az önkormányzat azoknak a családoknak, 
akik a gyermek születésekor és azt megelôzôen is itt él-
tek, akiknek Békéscsabán volt a bejelentett lakóhelyük. 
Az  összeget, a tervek szerint, a baba születése után kap-
hatják majd meg a csabai családok.

A	közgyûlésre	egy	delegáció	
érkezett	Jaminából	transzpa-
rensekkel.	A	Gyár	és	Kereki	
utcában	 tapasztalható	 ál-
datlan	 állapotok	miatt	 szó-
laltak	 fel.	 Sürgôs	megoldást	
kértek	 a	 problémára,	 és	 fel-
vetették,	 hogy	 lakossági	 fó-
rumon	részletes	tájékoztatást	
szeretnének	 kapni.	 Vantara 
Gyula elmondta,	hogy	a	vas-
útfejlesztés	 a	 Nemzeti	 Infra-
struktúra	Fejlesztô	Zrt.	beru-
házása,	amelyben	a	város	a	
kérések	közvetítôjeként	vesz	
részt,	 de	 lakossági	 fórumról	
szó	lehet.	Megjegyezte,	gon-
dok	voltak	a	kisajátítással,	át	
kellett	ütemezni	a	terveket.	A	
kivitelezô	szerint	a	Gyár	utca		
október	 közepéig	 ideiglenes	
aszfaltburkolatot	kap.	

(Bôvebben a 11. oldalon.)

Díszzászló a megyétôl



A népszerû pszichológus, 
dr. Csernus Imre elôadására 
érkezett Paucsik Réka, aki 
a Csabagyöngye Kulturális 
Központ 300 ezredik láto-
gatója lett. 

A	 békéscsabai	 banki	 szak-
ügyintézôt	Szente Béla,	a	kul-
turális	központ	igazgatója	és	
Herczeg Tamás igazgatóhe-
lyettes	 köszöntötte.	 A	 meg-
lepett	 hölgy	 elárulta,	 hogy	
rendszeres	látogatója	a	Csa-
bagyöngyének;	 a	 Random	
Trip	 koncertek	 a	 kedvencei,	
de	szereti	a	kiülôs	koncerte-
ket	 az	 intézmény	 teraszán,	
és	ott	van	a	Nyitott	Akadémia	
sorozatok	estjein	is.	Csernus 
doktor	 elôadása	 elôtt	 2	 fôre	
szóló	 jegyet	 kapott	 az	 intéz-

mény	 vezetôitôl	 a	 Caland-
rella	 Kamarakórus	 és	 az	
Alföld	 Quartet	 október	 1-jei	
hangversenyére,	ami	az	Ôszi	
Mûvészeti	 Hetek	 nyitóren-
dezvénye	 lesz,	 és	 a	 Cotton	

Club	Singers	november	6-ai	
koncertjére.	 Paucsik Réka 
megkapta	 Csernus	 doktor	
legújabb	 könyvét	 és	 hazavi-
hetett	 egy	palack	Munkácsy	
bort	is.

Az utóbbi hetek rendez-
vényeire erôsen rányomta 
bélyegét az idôjárás. A Me-
seház szüreti mulatságának 
idején is lassú esô áztatta 
az udvart, ettôl függetlenül 
az épületben, az eresz alatt 
és esôszünetben a füvön 
ügyességi játékok, néptán-
cosok, mustpréselés, lángos-
gyúrás és az együttlét öröme 
várta a kicsiket, nagyokat. 

Tizenharmadik	 alkalommal	
rendezte	meg	 a	Meseház	 a	
szüreti	 mulatságát	 Békés-
csaba	önkormányzata,	 a	Bé-
késcsabai	Szlovák	Klub	 és	 a	
Meseházi	 Alapítvány	 együtt-
mûködésének	 köszönhetôen.	
Az	 ôszies	 szombat	 délutá-
non	 a	 Vajdaságból	 érkezett	
horgosi	Gubanc	Táncegyüttes	

és	a	helyi	Csaba	Nemzetiségi	
Néptáncegyüttes	 viseletbe	
öltözve	várta	az	esô	elvonulá-
sát	–	nemhiába,	végül	sikerült	
bemutatniuk	produkcióikat.	A	
füvön	gólyalábaztak,	az	eresz	
védelme	alatt	szülôk	és	gyere-
kek	 játszottak,	alkottak,	mus-

tot	préseltek,	 tésztát	gyúrtak,	
amibôl	 aztán	 a	 szlovák	 klub	
tagjai	sütöttek	kenyérlángost.	
Este	a	 táncház	és	a	nótázás	
sem	maradt	el,	valahogy	olyan	
volt	 minden,	 mint	 egy	 nagy-
nagy,	összetartó	családban.	

mikóczy erika

4 Csabai Mérleg

szeptember 26-án 17–20 
óra: Kérdések	és	 válaszok	 –	
az	 egészséges	 életmódról	 a	
Lencsési	Közösségi	Házban
szeptember 26-án 17–21 
óra: Képes	Idôutazás	–	Fotó-
séta	 Békéscsabán	 a	 könyv-
tárban
szeptember 26-án, október 
2-án és 16-án 18–20 óra: I.	
világháborús	 centenáriumi	
szabadegyetem	az	Ibsen	Te-
átriumban		
szeptember 27-én 9–16 óra: 
Itthon	vagy	a	Csabagyöngyé-
ben
szeptember 27-én 10–18 
óra: II.	CSAKK	Halfôzô	Ver-
seny	a	Csabagyöngyében
szeptember 28-án 9.30–16 
óra: Nyílt	 nap	a	 kutyatartás	
jegyében	a	Korzó	téren
szeptember 29-én 14 órá-
tól: Munkácsy	 híd	 névadó	
táblájának	 elhelyezése	 az	
Élôvíz-csatorna	 Széchenyi	
utcai–Gyulai	úti	hídjánál
szeptember 29-én 14 óra: 
Zongoralecke-koncert	a	vízen	
–	a	Munkácsy-hídon
szeptember 29-én 16–19 
óra:	Diavetítés	Benedek	Elek	
meséibôl	a	könyvtárban

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!

szeptember 27., szombat 10–12:
Kölyöksziget
szeptember 27., szombat 10 órától:
II.	CsaKK	Halfôzô	verseny	a	Csabagyöngye	
Kulturális	Központ	mögötti	parkolóban.	
További	 információ	 kérhetô	 a	 06-66/449-
222	számon	Varga Gábor szervezôtôl	és	a		
gaborva@csabagyongye.com	címen
szeptember 28., vasárnap: A	 KerékPárt	
Klub	 kirándulása	 a	 Néveri-tóhoz.	 Indulás	
10	órakor	a	Csabagyöngye	elôl,	a	részvétel	
díjtalan.	
október 1., szerda 19: Ôszi	Mûvészeti	He-
tek	–	Nyitórendezvény	–	A	zene	világnapja	
alkalmából	a	Calandrella	Kamarakórus	és	
az	Alföld	Quartet	közös	hangversenye
Mûsoron:	 Mendelssohn:	 Esz-dúr	 quartet	
és	 Ola	 Gjeilo	 kórusmûvei.	 Közremûködik:	
Somogyvári Tímea Zita énekmûvész.	Zon-
gorán	kísér:	Gál Csaba.	Vezényel:	Kutyejné 
Ablonczy Katalin.	
október 4., szombat 15: Országos	 Vas-
utas	 Fúvószenekari	 Fesztivál.	 Fellépôk:	
Dunakeszi	Koncertfúvósok,	Pécsi	Vasutas	
Koncertfúvós	Zenekar,	Körösparti	Vasutas	
Koncert	Fúvószenekar.
október 7., kedd 10 és 15: Felhôcirkusz	
–	 Weöres	 Sándor	 verseinek	 ritmusai	 és	
motívumai	által	ihletett	kortárs	táncszínházi	
elôadás	képekkel,	mozgással,	élôzenével.	
Jegyek	elôvételben:	700	Ft/fô
október 11., szombat 9–14: 12.	Csigabiga	
Bababörze	–	10.00	Bábgyalogló	–	Két	bors	
ökröcske;	 11.11	 Imi	 bácsi;	 12.15	Pasenkó	
bohóc.	Díjmentes	játszóház,	arcfestés,	ug-
rálóvár,	trambulin.	
október 11., szombat 19: Slágerkoktél,	
táncest	az	Antovszki	Banddel	

társastánc-tanfolyamok indulnak 
szeptembertôl: 
5–7	éves	korosztály•	
(3000	Ft/hó,	heti	2	x	60	perc)

8–10	éves	korosztály•	
(3000	Ft/hó,	heti	2	x	60	perc)
11–14	éves	korosztály•	
(3000	Ft/hó,	heti	2	x	60	perc)
Felnôtt	kezdô	tanfolyam•	
(9000	Ft/12	alkalom	x	90	perc)
Felnôtt	haladó	tanfolyam•	
(9000	Ft/12	alkalom	x	90	perc)

nyugdíjas digitális írástudás szakkör 
indul	 szeptemberben	 kezdôk	 és	 október-
ben	 haladók	 számára	 a	 Csabagyöngye	
Kulturális	Központban.	A	15	kétórás	foglal-
kozást	hetente	három	alkalommal	(hétfôn,	
szerdán	és	pénteken	délelôtt)	 rendezik.	A	
foglalkozás	díja:	9750	Ft	(325	Ft/óra).	

kiállÍtások 

sallai lajos festômûvész Tájak	 és	 em-
berek	 címû	 tárlata	 a	Békéstáji	Galériában	
október	15-éig.	
észt meseillusztrációk szeptember	30-áig	
az	Artériumban	és	a	Panoráma	Teremben.	
juhász miklós	Amerikai	Egyesült	Államok-
ban	élô	 festômûvész	kiállítása	a	Kerengô-
ben	október	15-éig.	

munkácsy emlékház

szeptember 30., kedd 16: Képrôl	képre	5.	
–	Munkácsy	Mihály:	Búsuló	betyár
Elôadók:	a	betyár	témájú	képekrôl	Mészá-
ros Zsuzsa,	 a	 betyárokról,	mint	 történelmi	
alakokról	Szalay Ágnes	történész.	

A	mûsorváltoztatás	jogát	fenntartjuk.	

A	 Csabagyöngye	 földszinti	 Hungarikum	
Klubjában	csütörtökönként	9–13	óra	között	
az	Országos	Fogyasztóvédelmi	Egyesület	
Békés	Megyei	Szervezetének	szakemberei	
várják	azokat,	akik	úgy	érzik,	megkárosítot-
ták	ôket.

kiállÍtás
szeptember 29-én, hétfôn 14 órakor „Házimunka	régen	és	ma	–	a	
vasalás”	címmel	kiállítás	nyílik	a	Szlovák	klub	gyûjteményébôl	a	Nem-
zetiségi	Klubházban	(Békéscsaba,	Békési	út	15.)	A	kiállítás	október	15-
éig	tekinthetô	meg.

néPmese naPja

szeptember 30-án, kedden 14 órakor Benedek	Elek	 születésének	
évfordulója	alkalmából,	mesedélután	általános	iskolás	csoportok	szá-
mára	a	Meseházban.	Táltos	paripa	készítése.	Elôzetes	bejelentkezés	a	
66/326-370	telefonszámon.

nyitott Hét a meseHázban

szeptember 29–október 3-áig, nyitott	hetünk	keretében,	a	Meseház	
ingyen	 látogatható.	Csoportok	számára	ajánlott	kézmûves-tevékeny-
ségeink:	
Ôszi	ajtódísz	készítése	természetes	anyagokból•	
Diónyaklánc	készítése,	festése	(eper,	alma)•	
Pókfonás	színes	rongyból	faágra•	
Álomcsapda	készítése	ôszi	alapanyagokból•	
Csutka-,	csuhé-,	mákgubófigurák	készítése•	
Kukoricaszár-repülô	fiúknak,	dióbabakocsi	lányoknak•	

Elôzetes	idôpont-egyeztetés	szükséges	a	66/326-370	telefonszámon.

tHUry gábor retro-mozija

október 1-jén, szerdán 18 órakor a	Nemzetiségi	Klubházban
(Békési	út	15.).	A	belépés	ingyenes.
Mûsoron:	régi	magyar	filmhíradó	és	a	’70-es	évek	filmjeibôl	
az ötödik Pecsét –	Fábri	Zoltán	filmje,	1976.

aPáról fiÚra –	családi	hagyományôrzô	délután	a	Meseházban,
október 4-én, szombaton 14 órától.

Mûhelymunka:	textilsün	és	-alma	készítése
Kalendárium:	szüreti	népszokások
Nagymama	kamrája:	gombás	dödölle.
A	belépés	ingyenes,	mindenkit	szeretettel	várunk!

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

kiállÍtás 
az aradi fotóklub „szépség az objektíven keresztül” címû	kiállítása	megtekinthe-
tô	október	10-éig,	hétköznapokon	8-tól	18	óráig	intézményünk	nagytermében.

ismeretterjesztô elôadás

szeptember 26., péntek 17 óra • –	Az	egészséges	életmód.	Kérdések	és	vála-
szok.	A	Jóga	klub	évadnyitó	foglalkozásának	elôadója	Laszli Mariann táplálko-
zási	tanácsadó.	A	belépés	díjtalan.
szeptember 30., kedd 18 óra • –	Makro	fotózás,	nem	profi	eszközökkel.		A	Márvány	
Fotómûhely	vendége	Bánfi Barna, a	gyulai	Székely	Aladár	Fotóklub	vezetôje

családi játszóHáz

szeptember 27., szombat 9.30-tól 11.30 óráig –	Díszek	készítése	ôszi	termések-
bôl.	A	foglalkozást	Mazán Erzsébet óvónô	vezeti.

kirándUlás

október 19., vasárnap –	A	Természetjáró	kör	kirándulása	Csongrádra.	Program:	
túra	a	Tisza	partján	idegenvezetôvel.	Jelentkezési	határidô:	október	13.	részvételi 
díj: 1100	Ft.	Indulás	8-kor	különjáratú	autóbusszal	a	közösségi	ház	mögötti	parko-
lóból.	Várható	hazaérkezés:	16	óra	után.

tornák

•	nyugdíjastorna –	minden	kedden	8.15-tôl	9.15	óráig.	
•	baba-mama torna –	minden	 kedden	 9.30-tól	 10.30-ig	 egyéves	 kor	 fölött	 és	
10.30-tól	11.30	óráig	3	hónapos	kortól.

•	egészségmegôrzô torna 40 éven felülieknek –	minden	kedden	és	csütörtö-
kön	14.30-tól	15.30	óráig.		

•	szülésre felkészítô torna –	a	várandósság	32.	hetétôl	ajánlott	–	minden	héten,	
kedden	16	órakor.																																																																																																																																			

•	kismamatorna –	a	várandósság	20.	hetétôl	ajánlott	–		minden	kedden	17	órakor.	
A	tornákat	dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász	vezeti.		

•	alakformáló torna –	minden	kedden	és	csütörtökön	18.30-tól	19.30	óráig.
Vezeti	Kvasz Edit aerobic-oktató	

•	 taekbo –	minden	kedden	és	csütörtökön	19.45-tôl	20.45-ig.	Vezeti:	Máté Zsolt,	a	
Máté	Taekwondo	Sportegyesület	mestere.	

ringató

Minden	szerdán	10	órai	kezdettel.	Vedd	ölbe,	ringasd,	énekelj!	Kisgyermekkori	ze-
nei	nevelés	a	születéstôl	a	kodályi	elvek	alapján.	Szeretettel	vár	minden	kisgyerme-
kes	családot	Litauszkiné Püski Melinda tanárnô.	belépô: 600	Ft/család/alkalom.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

E-mail:	lencsesikozhaz@gmail.com

kerekes-képekkel 
gyarapodott a múzeum 

Ételosztás Jaminában
Szeptember	27-én,	szombaton	
13	órától	 ingyenes	 ételosztás	
lesz	a	Jaminai	Közösségi	Ház-
ban	(Orosházi	út	101.).	Kutyej 

Pál 800	adag	meleg	ételt	oszt	
ki,	és	arra	kéri	a	megjelenôket,	
hogy	 ételhordót	 vagy	 dobozt	
vigyenek	magukkal.	

Az	Ôszi	utca	 /	Degré	utcai	
részlet	 címû,	 eredetileg	dr. 
Endrész Ferenc tulajdonában	
levô	festmény	a	Nemzeti	Kul-
turális	Alap,	a	Tájkép	címû	al-
kotás	pedig	a	mûvész	fia,	dr. 
Kerekes Attila önkormányzati	
képviselô	 támogatásával	ke-

rült	a	Munkácsy	Mihály	Múze-
um	birtokába.	Az	alkotásokat	
szeptember	16-án	–	Kerekes	
György	 halálának	 32.	 évfor-
dulóján	–	Medgyesi Pál igaz-
gatóhelyettes	 és	 Gyarmati 
Gabriella mûvészettörténész	
mutatta	be	a	múzeumban.

Szente Béla adta át az ajándékokat Paucsik Rékának Az alkotásokat szeptember 16-án mutatták be

Az eresz alatt zajlott a játszóház

Háromszázezredik látogató 
Paucsik Réka dr. Csernus elôadására jött

szüreti mulatság a Gubanccal
Játékok, tánc és nótázás a Meseházban

Hosszított ügyfélfogadás 
a hivatalban

Békéscsaba	 önkormányzata	
és	 a	Civil	 Szervezetek	 közös	
pályázatának	 köszönhetôen	
a	 békéscsabai	 polgármes-
teri	hivatalban	hosszított	ügy-
félfogadással	várják	az	ügyfe-
leket.	A	polgármesteri	hivatal	
ügyintézôi	 hétfôi	 napokon	
20.00	óráig	várják	az	ügyfele-
ket	a	Szent	István	tér	7.	szám	
alatti	épület	61.	számú	irodá-

jában.	Ez	idô	alatt	az	iroda	a	
66/523-826	 számon	 érhetô	
el.	A	pályázat	keretében	a	kis-
gyermekes	 szülôknek	 gyer-
mekváró	 és	 pelenkázóhelyi-
séget	is	kialakítottak	a	hivatal	
Szent	István	tér	7.	szám	alatti	
épületében,	ahol	a	hosszított	
ügyfélfogadás	 idején,	 17	 és	
20	 óra	 között	 szakember	 vi-
gyáz	a	gyerekekre.
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Polgármesterjelöltek 
(sorsolásnak megfelelô 

sorrendben)

1.	 Hanó	Miklós,	Fidesz	–	Magyar	Polgári	
Szövetség;	Kereszténydemokrata	Néppárt

2.	 Szarvas	Péter,	független	jelölt
3.	 Takács	Péter,	Lehet	Más	a	Politika
4.	 Dr.	Velkey	Gábor,	Együtt	–	A	korszakváltók	
Pártja;	Magyar	Szocialista	Párt;	
Demokratikus	Koalíció;	Magyar	Liberális	
Párt;	Párbeszéd	Magyarországért	Párt

egyéni választókerületi 
kéPviselôjelöltek 

(sorsolásnak megfelelô 
sorrendben)

1. számú evk.
1.	 Hodut	Tibor,	független	jelölt
2.	 Dr.	Velkey	Gábor,	Magyar	Szocialista	
Párt;	Együtt	–	A	Korszakváltók	Pártja;	
Demokratikus	Koalíció;	Magyar	Liberális	Párt

3.	 Sebestyén	Zoltán,	Jobbik	Magyarországért	
Mozgalom

4.	 Molnár	Erik,	Lehet	Más	a	Politika
5.	 Bíró	János,	Fidesz	–	Magyar	Polgári	
Szövetség;	Kereszténydemokrata	Néppárt

6.	 Kocsis	Zoltán,	független	jelölt

2. számú evk.
1.	 Dr.	Fülöp	Zoltán,	Magyar	Szocialista	
Párt;	Együtt	–	A	Korszakváltók	Pártja;	
Demokratikus	Koalíció;	Magyar	Liberális	
Párt

2.	 Takács	Péter,	Lehet	Más	a	Politika
3.	 Szarvas	Péter,	független	jelölt
4.	 Dr.	Kerekes	Attila,	Fidesz	–	Magyar	Polgári	
Szövetség;	Kereszténydemokrata	Néppárt

5.	 Pap	András,	Jobbik	Magyarországért	
Mozgalom

3. számú evk.
1.	 Kocziszky	László,	független	jelölt
2.	 Kaposi	László,	Magyar	Szocialista	
Párt;	Együtt	–	A	Korszakváltók	Pártja;	
Demokratikus	Koalíció;	Magyar	Liberális	
Párt

3.	 Dr.	Pécsi-Huszár	Zoltán,	Lehet	Más	a	
Politika

4.	 Tímár	Ella	Gizella,	Fidesz	–	Magyar	Polgári	
Szövetség;	Kereszténydemokrata	Néppárt

5.	 Faragó	Jánosné,	Jobbik	Magyarországért	
Mozgalom

4. számú evk.
1.	 Dr.	Dévényi-Dabrowsky	Géza	Dániel,	
Jobbik	Magyarországért	Mozgalom

2.	 Dr.	Ferenczi	Attila,	Fidesz	–	Magyar	Polgári	
Szövetség;	Kereszténydemokrata	Néppárt

3.	 Feld	Zoltán,	Magyar	Szocialista	Párt;	Együtt	
–	A	Korszakváltók	Pártja;	Demokratikus	
Koalíció;	Magyar	Liberális	Párt

4.	 Diószeginé	Farkas	Viktória,	Lehet	Más	a	
Politika

5. számú evk.
1.	 Bíró	Csaba	István,	Fidesz	–	Magyar	
Polgári	Szövetség;	Kereszténydemokrata	
Néppárt

2.	 Hrabovszki	György,	Magyar	Szocialista	
Párt;	Együtt	–	A	Korszakváltók	Pártja;	
Demokratikus	Koalíció;	Magyar	Liberális	
Párt

3.	 Tóth	Zoltán,	Jobbik	Magyarországért	
Mozgalom

4.	 Gál	István	Elek,	Lehet	Más	a	Politika
5.	 Alföldi	Károly,	független	jelölt
6. számú evk.
1.	 Fülöp	Csaba,	Magyar	Szocialista	
Párt;	Együtt	–	A	Korszakváltók	Pártja;	
Demokratikus	Koalíció;	Magyar	Liberális	
Párt

2.	 Mladonyiczki	Béla,	Jobbik	Magyarországért	
Mozgalom

3.	 Futaki	Sándor,	Fidesz	–	Magyar	Polgári	
Szövetség;	Kereszténydemokrata	Néppárt

4.	 Gál	Anita,	Lehet	Más	a	Politika

7. számú evk.
1.	 Hajdu	Józsefné,	független	jelölt
2.	 Körömi	János,	Magyar	Szocialista	
Párt;	Együtt	–	A	Korszakváltók	Pártja;	
Demokratikus	Koalíció;	Magyar	Liberális	
Párt

3.	 Honfi	Pál,	Lehet	Más	a	Politika
4.	 Viczián	János,	Jobbik	Magyarországért	
Mozgalom

5.	 Kiss	Tibor,	Fidesz	–	Magyar	Polgári	
Szövetség;	Kereszténydemokrata	
Néppárt

8. számú evk.
1.	 Herczeg	Tamás,	Fidesz	–	Magyar	Polgári	
Szövetség;	Kereszténydemokrata	Néppárt

2.	 Séllei	Gábor,	Lehet	Más	a	Politika
3.	 Dr.	Barta	Kálmán,	Magyar	Szocialista	
Párt;	Együtt	–	A	Korszakváltók	Pártja;	
Demokratikus	Koalíció;	Magyar	Liberális	
Párt

4.	 Burány	Árpád,	Jobbik	Magyarországért	
Mozgalom

5.	 Kissné	Csarnai	Éva,	független	jelölt

9. számú evk.
1.	 Nagy	János,	Lehet	Más	a	Politika
2.	 Szabóné	Kocziha	Tünde,	Jobbik	
Magyarországért	Mozgalom

3.	 Hrabovszki	István,	Magyar	Szocialista	
Párt;	Együtt	–	A	Korszakváltók	Pártja;	
Demokratikus	Koalíció;	Magyar	Liberális	
Párt

4.	 Hanó	Miklós,	Fidesz	–	Magyar	Polgári	
Szövetség;	Kereszténydemokrata	Néppárt

10. számú evk.
1.	 Kónya	Tamás,	Magyar	Szocialista	
Párt;	Együtt	–	A	Korszakváltók	Pártja;	
Demokratikus	Koalíció;	Magyar	Liberális	
Párt

2.	 Gajdos	László,	Jobbik	Magyarországért	
Mozgalom

3.	 Dr.	Árus	Tibor,	Lehet	Más	a	Politika
4.	 Dr.	Csicsely	Ilona,	Fidesz	–	Magyar	
Polgári	Szövetség;	Kereszténydemokrata	
Néppárt

11. számú evk.
1.	 Zelenyánszkiné	dr.	Fábián	Ágnes,	
Fidesz	–	Magyar	Polgári	Szövetség;	
Kereszténydemokrata	Néppárt

2.	 Ozgyin	János,	Jobbik	Magyarországért	
Mozgalom

3.	 Sarkadi	Lajos,	Lehet	Más	a	Politika
4.	 Miklós	Attila,	Magyar	Szocialista	
Párt;	Együtt	–	A	Korszakváltók	Pártja;	
Demokratikus	Koalíció;	Magyar	Liberális	
Párt

12. számú evk.
1.	 Kuti	Sándor,	Magyar	Szocialista	Párt;	
Együtt	–	A	Korszakváltók	Pártja;	
Demokratikus	Koalíció;	Magyar	Liberális	
Párt

2.	 Kutyej	Pál,	Fidesz	–	Magyar	Polgári	
Szövetség;	Kereszténydemokrata	Néppárt

3.	 Strifler	Attila,	Jobbik	Magyarországért	
Mozgalom

4.	 Majernik	László,	Lehet	Más	a	Politika

komPenzációs listák 
(a	listák	a	sorsolásnak	megfelelô	sorrendben,	
a	listán	szereplô	személyek	a	bejelentésnek	

megfelelô	sorrendben)

1. lehet más a Politika
	 1.	 Takács	Péter
	 2.	 Dr.	Pécsi-Huszár	Zoltán
	 3.	 Dr.	Árus	Tibor
	 4.	 Majernik	László
	 5.	 Diószeginé	Farkas	Viktória
	 6.	 Gál	István	Elek
	 7.	 Gál	Anita
	 8.	 Sarkadi	Lajos
	 9.	 Honfi	Pál
	 10.	 Molnár	Erik
	 11.	 Séllei	Gábor
	 12.	 Nagy	János
2. fidesz – magyar Polgári szövetség; 

kereszténydemokrata néppárt
	 1.	 Hanó	Miklós
	 2.	 Dr.	Ferenczi	Attila
	 3.	 Herczeg	Tamás
	 4.	 Kiss	Tibor
	 5.	 Zelenyánszkiné	dr.	Fábián	Ágnes
	 6.	 Dr.	Kerekes	Attila
	 7.	 Tímár	Ella	Gizella
	 8.	 Dr.	Csicsely	Ilona
	 9.	 Kutyej	Pál
	 10.	 Futaki	Sándor
	 11.	 Bíró	János
	 12.	 Bíró	Csaba	István
	 13.	 Andó	Tamás
	 14.	 Opauszki	Zoltán
	 15.	 Szente	Béla	László
3. magyar szocialista Párt; együtt – 

a korszakváltók Pártja; demokratikus 
koalíció; magyar liberális Párt

	 1.	 Miklós	Attila
	 2.	 Kaposi	László
	 3.	 Dr.	Fülöp	Zoltán
	 4.	 Hrabovszki	István
	 5.	 Hrabovszki	György
	 6.	 Körömi	János
	 7.	 Saitz	István
	 8.	 Kónya	Tamás
	 9.	 Fülöp	Csaba
	 10.	 Müller	Péter	György
	 11.	 László	Attila	Henrik
	 12.	 Feld	Zoltán	Lajos
	 13.	 Dr.	Barta	Kálmán
	 14.	 Hrabovszki-Megay	Ibolya	Oktávia
	 15.	 Kovács	Katalin
4. jobbik magyarországért mozgalom
	 1.	 Szabóné	Kocziha	Tünde
	 2.	 Strifler	Attila
	 3.	 Gajdos	László
	 4.	 Mladonyiczki	Béla
	 5.	 Viczián	János
	 6.	 Dr.	Dévényi-Dabrowsky	Géza	Dániel
	 7.	 Burány	Árpád
	 8.	 Tóth	Zoltán
	 9.	 Pap	András
	 10.	 Faragó	Jánosné
	 11.	 Sebestyén	Zoltán
	 12.	 Ozgyin	János

nemzetiségi kéPviselôjelöltek 
(sorsolásnak	megfelelô	sorrendben)

lengyel

1.	 Leszkó	Malgorzata,	Magyar–Lengyel	Baráti	
Kulturális	Egyesület

2.	 Korpa	Renáta,	Magyar–Lengyel	Baráti	
Kulturális	Egyesület

3.	 Máté	László,	Magyar–Lengyel	Baráti	
Kulturális	Egyesület

német

1.	 Egeresi	Mária,	Békés	Megyei	Német	
Önkormányzatok	Szövetsége

2.	 Bíró	József,	Békés	Megyei	Német	
Önkormányzatok	Szövetsége

3.	 Bíró	Ida,	Békés	Megyei	Német	
Önkormányzatok	Szövetsége

4.	 Bíró-Laczkó	Viktória,	Békés	Megyei	Német	
Önkormányzatok	Szövetsége

roma

1.	 Kovács	Gusztáv,	Békés	Megyei	Roma	
Összefogásért	Egyesület

2.	 Mátrai	Mihály,	MCF	A	Magyarországi	
Cigányok	Országos	Fóruma

3.	 Nagy	József,	MCF	A	Magyarországi	
Cigányok	Országos	Fóruma

4.	 Nagy	Ferenc,	„Lungo	Drom”	Országos	
Cigány	Érdekvédelmi	és	Polgári	Szövetség

5.	 Nagy	Zsolt	Csaba,	MCF	A	Magyarországi	
Cigányok	Országos	Fóruma

6.	 Kovács	Bianka,	„Lungo	Drom”	Országos	
Cigány	Érdekvédelmi	és	Polgári	Szövetség

7.	 Serbán	Lôrinc,	Békés	Megyei	Roma	
Összefogásért	Egyesület

8.	 Farkas	Gyula,	„Lungo	Drom”	Országos	
Cigány	Érdekvédelmi	és	Polgári	Szövetség

9.	 Kovács	Rozália,	Békés	Megyei	Roma	
Összefogásért	Egyesület

10.	Rábai	Erika,	„Lungo	Drom”	Országos	
Cigány	Érdekvédelmi	és	Polgári	Szövetség

11.	Rédai	Rudolf,	MCF	A	Magyarországi	
Cigányok	Országos	Fóruma

12.	Kovács	Erzsébet,	„Lungo	Drom”	Országos	
Cigány	Érdekvédelmi	és	Polgári	Szövetség

román

1.	 Tracius	Georgia	Manuela,	Magyarországi	
Románok	Országos	Érdekképviseleti	
Egyesülete

2.	 Juhász	Tivadar,	Magyarországi	Románok	
Országos	Érdekképviseleti	Egyesülete

3.	 Márk	Tivadar	Tamás,	Méhkeréki	Románok	
Egyesülete

4.	 Muntyán	György,	Magyarországi	Románok	
Országos	Érdekképviseleti	Egyesülete

5.	 Frankó	Gábor,	Magyarországi	Románok	
Országos	Érdekképviseleti	Egyesülete

6.	 Ruzsa	Alexandra,	Méhkeréki	Románok	
Egyesülete

7.	 Ruzsa	János,	Méhkeréki	Románok	Egyesülete

szlovák

1.	 Krajcsovics	Hajnalka,	Magyarországi	
Szlovák	Szervezetek	Uniója	–	Szövetsége;	
Magyarországi	Szlovákok	Szövetsége	
Közhasznú	Szervezet

2.	 Lászik	Mihály,	Magyarországi	Szlovák	
Szervezetek	Uniója	–	Szövetsége;	
Magyarországi	Szlovákok	Szövetsége	
Közhasznú	Szervezet

3.	 Molnárné	Pribojszki	Judit,	Magyarországi	
Szlovák	Szervezetek	Uniója	–	Szövetsége;	
Magyarországi	Szlovákok	Szövetsége	
Közhasznú	Szervezet

4.	 Andó	György,	Magyarországi	Szlovák	
Szervezetek	Uniója	–	Szövetsége;	
Magyarországi	Szlovákok	Szövetsége	
Közhasznú	Szervezet

5.	 Dr.	Csicsely	Ilona,	Magyarországi	Szlovák	
Szervezetek	Uniója	–	Szövetsége;	
Magyarországi	Szlovákok	Szövetsége	
Közhasznú	Szervezet

6.	 Ocsovszki	Ildikó,	Magyarországi	Szlovák	
Szervezetek	Uniója	–	Szövetsége;	
Magyarországi	Szlovákok	Szövetsége	
Közhasznú	Szervezet

7.	 Vándor	Andrea,	Identita	Szlovák	Egyesület

A 2014-es önkormányzati választás békéscsabai jelöltjei
Ö n k o r m á n y z A t i  vá l A s z t á s  2 0 1 4

VÁLASZTÁSI KÖZLEMÉNY
lezárult a jelöltállítás

Békéscsaba	Megyei	Jogú	Városban	a	helyi	
önkormányzati	 képviselôk	 és	 polgármeste-
rek	2014.	október	12.	napjára	kitûzött	általá-
nos	választásán	a	törvényben	meghatározott	
idôpontig	 4	 polgármesterjelöltet,	 a	 tizenkét	
egyéni	választókerületben	mindösszesen	55	
képviselôjelöltet	és	4	kompenzációs	listát	vett	
nyilvántartásba	a	Békéscsabai	Helyi	Válasz-
tási	Bizottság.	A	nemzetiségi	önkormányzati	
képviselôk	2014.	október	12.	napjára	kitûzött	
általános	választásán	Békéscsabán	lengyel,	
német,	 roma,	 román	 és	 szlovák	 képviselô-
jelöltek	 kérték	 nyilvántartásba	 vételüket.	 A	
Nemzeti	 Választási	 Bizottság	 által	 Békés-
csaba	 vonatkozásában	 kitûzött	 voksolások	
közül	 a	 szerb	 és	 ukrán	 nemzetiség	 válasz-
tópolgárai	települési	képviselôkre	nem,	csak	
országos	 nemzetiségi	 listára	 szavazhatnak	

Békéscsabán.	A	jelölteket	–	szavazólapon	el-
foglalt	helyüknek	megfelelô	sorrendben	–	az	
alábbi	táblázat	sorolja	fel.	

választási ügyfélszolgálat

A	Helyi	Választási	 Iroda	ügyfélszolgálata	a	
Békéscsaba,	Szent	István	tér	7.	földszint	57.	
számú	 irodában	 mûködik.	 A	 választópol-
gárok	itt	nyújthatják	be	névjegyzékkel	kap-
csolatos	 kérelmeiket,	 illetôleg	 információt	
kérhetnek	a	választás	lebonyolításával	kap-
csolatban.	Az	ügyfélszolgálat	telefonszáma:	
66/452-252/3543-as	mellék.
Bôvebb	 információ	 a	 Nemzeti	 Választási	
Iroda	 honlapján	 (www.valasztas.hu)	 vagy	
a	HVI	 internetes	 felületén	 (http://valasztas.
bekescsaba.hu)	található.

dr. szvercsák szilvia,
a Helyi választási iroda vezetôje
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Békéscsaba	 Megyei	 Jogú	
Város	Szlovák	Önkormány-
zata	 2014. szeptember 29-
én (hétfô) 14 órától a	Békési	
Úti	Közösségi	Házban	–	Bé-
késcsaba,	Békési	út	15–17.

Békéscsaba	 Megyei	 Jogú	
Város	Román	Önkormányza-
ta	2014. szeptember 30-án 
(kedd) 16 órától	a	nemzeti-
ségi	 önkormányzat	 székhe-
lyén:	 Békéscsaba,	 Szabad-
ság	tér	11–17.,	a	II.	emeleti	8.	
számú	tárgyalóban.

Békéscsaba	 Megyei	 Jogú	
Város	Lengyel	Nemzetiségi	
Önkormányzata	2014. októ-
ber 1-jén (szerda) 16 órá-
tól	 a	Magyar–Lengyel	Baráti	
Kulturális	Egyesület	székhe-
lyén:	Békéscsaba,	Szent	Ist-
ván	tér	8.

Békéscsaba	 Megyei	 Jogú	
Város	Roma	Nemzetiségi	Ön-
kormányzata	 2014. október 
3-án (péntek) 15 órától	a	bé-
késcsabai	 Halászcsárdában	
–	Békéscsaba,	Árpád	sor	1.

–	Az	1974-ben	az	NB	I-be	
feljutott,	 és	 1994-ben	 az	
NB	 I-ben	 bronzérmet	 szer-
zett	elôrés	 focicsapatok	elôtt	
tisztelegve	 rendezzük	 meg	
október	 12-én,	 vasárnap	 fo-
cigálánkat	a	Kórház	utcai	sta-
dionban.	Erre,	s	az	ezt	meg-
elôzô	Békéscsaba–Kaposvár	
NB	II-es	meccsre	is	ingyenes	
lesz	a	belépés	–	tudtuk	meg	
a	 városháza	 dísztermében	
megtartott	 sajtótájékoztatón		
a	közelmúltban	Frankó Attilá-
tól.	Az	esemény	fôszervezôje	
elmondta,	 hogy	 az	 NB	 II-es	
mérkôzés	elôtt	 a	 94-es	csa-
pat	 játszik	 az	 aradi	 öregfi-
úkkal,	 s	 ezen	 kívül	 is	 sok	
meglepetéssel	 készülnek	 a	
labdarúgást	 kedvelô	 közön-
ség	számára.

Hanó Miklós azt	 hangsú-
lyozta,	 hogy	 a	 városvezetés	
(bár	 nem	 kötelezô	 feladat)	

mindig	 figyelmet	 fordított	 a	
sport	támogatására.	
–	Bízunk	benne,	hogy	lesz	

még	 jó	 focicsapata	 Békés-
csabának,	 s	 ezt	 az	 utánpót-
lás-neveléssel	 és	 a	 helyi	 te-
hetségekre	 alapozva	 tudjuk	
elérni.	Hajrá	Elôre,	Hajrá	Csa-
ba!	–	hallhattuk	az	alpolgár-
mestertôl.
A	tájékoztatón	jelen	volt	dr. 

Kovács Mihály,	a	Békéscsaba	
1912	 Elôre	 Zrt.	 igazgatósági	
elnöke	 is,	 aki	 arról	 beszélt,	
hogy	a	szakmai	munka	mel-
lett	egyre	nagyobb	hangsúlyt	
fektetnek	 az	 eredmények	
méltó	megünneplésére	és	az	
emlékezésre,	így	örömmel	fo-
gadták	a	focigála	ötletét	is.	
–	Azon	dolgozunk,	hogy	a	

csabai	 foci	kerüljön	vissza	a	
magyar	 labdarúgás	 térképé-
re	–	tette	hozzá	az	elnök.

gajdács e.

Az egykor szép eredményeket elért csapatok tagjai közül is 
ott lesznek néhányan azon a focigálán, melyet október 12-
én rendeznek meg az Elôrések tiszteletére Békéscsabán. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város nemzetiségi önkormány-
zatai közmeghallgatást tartanak, melyre minden érdeklô-
dôt várnak az alábbi idôpontok szerint:

A jelenleg 805 fônek mun-
kát adó Csaba Metál a város 
legdinamikusabban fejlôdô 
vállalkozásai közé tartozik. 
Mint azt Majoros Béla vezér-
igazgatótól megtudtuk, idén 
újabb üzemcsarnokot építe-
nek pályázati forrásból. 

–	A	Csaba	Metál	Zrt.	2012-
ben	megalkotta	 hosszú	 távú	
stratégiáját,	 mely	 egy	 erôtel-
jes	 beruházási	 program	 be-
indítását	 tartalmazta.	 	Ennek	
során	 üzemcsarnokot	 építet-
tünk,	melybe	Közép-Kelet	Eu-
rópában	 élenjáró	 és	 egyedi	
technikát,	 technológiát	 tele-
pítettünk.	Az	új	–	2200–2500	
tonna	záróerejû	–	öntôgépek-
kel	olyan	piaci	szegmenseket	
is	 ki	 tudunk	 szolgálni,	 ahová	
korábban	nyugat-európai	ön-
tödék	 szállítottak.	Büszkén	
mondhatom,	 hogy	 a	 fejlesz-
tések	rendszerbe	állítása	zök-
kenômentesen	 valósult	meg.	
Partnereink	 számos	 alka-
lommal	 jöttek	hozzánk,	hogy	
személyesen	szerezzenek	in-
formációt	 a	 termék-elôállítási	
folyamatainkról	 és	 mindig	
elismeréssel	 szóltak	 a	 látot-
takról.	A	fejlesztések	hatására	
a	 társaság	 árbevétele	 2014-
ben	megközelíti	 a	13	milliárd	
forintot	 –	mondta	el	 érdeklô-
désünkre	Majoros Béla.
A	 vezérigazgatótól	meg-

tudtuk,	idén	pályázati	forrás-
ból	 újabb	 üzemcsarnokot	

építenek,	 ahová	 további	 ön-
tôgépeket	 telepítenek.	 A	 jö-
vôben	megvalósuló	 tervekrôl	
Majoros	Béla	így	beszélt:
–	 Nagy	 figyelemmel	 kí-

sérjük	 a	 2014–2020	 közötti	
évekre	 vonatkozó	 uniós	 pá-
lyázatok	feltételeinek	megje-
lenését,	mert	az	autógyárak	
megrendeléseinek	kielégíté-
séhez	 további	 kapacitásbô-
vítô	alapgépek	és	kiegészítô-
megmunkáló	 gépcsoportok	
beszerzése	 válik	 szüksé-
gessé.	Természetesen	az	új	
gépek	munkaerô-bôvítést	 is	
kívánnak,	a	Csaba	Metál	Zrt.	
tehát	 ilyen	 módon	 is	 részt	
vállal	 a	 térség,	 a	 város	 fog-
lalkoztatáspolitikai	 céljainak	
megvalósításából.	
A	 vezérigazgató	 megje-

gyezte,	hogy	a	cég	és	a	vá-

rosvezetés	 kapcsolata	 pél-
daértékû,	 ezt	 azért	 is	 fon-
tos	kiemelten	hangsúlyozni,	
mert	a	Csaba	Metál	nem	la-
kossági	 fogyasztású	 termé-
keket	 gyárt,	 így	 közvetlenül	
nem	 jelenik	 meg	 a	 város-
ban	 élôk	 mindennapjaiban.	
A	 foglalkoztatottak	 és	 csa-
ládtagjaik	 megélhetésének	
biztosításán	 túl	 a	 jelentôs	
mértékû	 helyi	 adó	 befizeté-
sével	azonban	a	cég	 fontos	
tényezôje	 a	 várospolitikai	
célok	megvalósításának.		
–	Meg	 kell	 említeni	 azt	 is,	

hogy	a	 városvezetés	a	beru-
házások	egyébként		bürokra-
tikus	 engedélyeztetési	 folya-
matában	 évek	 óta	 kiemelten	
kezeli	és	segíti	a	Csaba	Metált	
–	tette	hozzá	Majoros	Béla.

gajdács emese

Új csarnok a Csaba metálnál
A dinamikusan fejlôdô céget a város is segíti

Majoros Béla vezérigazgató

Új ivókutat adtak át a Millennium-lakótelepen

nem maradnak szomjan 
a gyerekek

Focigála az Elôrével
Régi sikereikre emlékeznek

nemzetiségi 
közmeghallgatás

Szeptember	12-én	új	ivókutat	
adtak	át	a	Millennium-lakótele-
pen.	A	közelmúltban	néhány	
szülô	 felvetette,	 jó	 lenne,	 ha	
itt	helyben	tudnák	szomjukat	
csillapítani	 a	 játék	 közben	
kitikkadt	 kicsik.	Herczeg Ta-
más jónak	 találta	 az	 ötletet,	
megkereste	 az	 Alföldvíz	 Zrt.	
mûszaki	 igazgatóját,	 Szeve-
rényi Györgyöt,	aki	a	további-
akban	segített	a	terv	kivitele-
zésében.	
–	 Az	 Alföldvíz	 számára	

is	örömteli,	hogy	egy	újabb	

helyen	 népszerûsíthetjük	 a	
vízfogyasztást.	Békéscsabán	
igen	 jó	 minôségû,	 egészsé-
ges	 ivóvizet	 fogyaszthatunk	
immár	 ebbôl	 a	 kútból	 is	 –	
mondta	Szeverényi	György.
Mint	megtudtuk,	a	kút	egy-

millió	forintba	került.	A	terve-
ket	 és	 az	 eszközt	 a	 körzet	
képviselôje,	Herczeg	Tamás	
a	 választókerületi	 célelôirány-
zatból	 állta,	míg	az	Alföldvíz	
a	munkálatokkal	járult	hozzá	
a	megvalósításhoz.

g. e.

	Kövesse	 híreinket,	 felhí-
vásainkat	 és	 játékainkat	 a	
világ	legnépszerûbb	közös-
ségi	oldalán,	a	 facebookon	

is!	Klubtagságunk	folyamatosan	bôvül,	Ön	is	csatlakozzon	
hozzánk	és	népszerûsítse	oldalunkat	ismerôsei	körében!
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tóth Péter zongoraestje
a Steinway hangversenyzongorán

csabagyöngye kulturális központ
Hangversenyterem
2014. október 13., hétfô 19.30

mûsor:
W.	A.	Mozart:	h-moll	adagio,	K	540•	
F.	Schubert:	e-moll	szonáta,	D	566•	
L.	van	Beethoven:	e-moll	szonáta,	op.	90•	
Liszt	F.:	Bénédiction	de	Dieu	dans	la	solitude	(Isten	•	
áldása	a	magányban)

Belépôjegyek	 vásárolhatók	 elôvételben	 a	 Filharmónia	
irodájában	(Békéscsaba,	Andrássy	út	24–28.,	„U	alakú”	
ház)	és	elôadás	elôtt	a	helyszínen.
Ára:	2000	Ft.	A	jegyek	helyre	szólnak.

minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

gajdács e.
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A	hôsök	Németh	Lajos	utcai	
temetôjében	 Kincses Jó-
zsef ôrnagy,	 a	 Békéscsabai	
Helyôrség	 parancsnoka	 em-
lékeztetett	 az	 1914.	 június	
28-ai,	 szarajevói	 események-
re,	amikor	Ferenc	Ferdinánd	
osztrák–magyar	 trónörököst	
és	 feleségét	 meggyilkolta	
Gavrilo	Princip	szerb	diák.	A	
merénylet	 végül	 nemzetközi	
diplomáciai	 konfliktusokhoz	
és	 az	 elsô	 nagy	 világégés	
kitöréséhez	 vezetett,	 amely-
ben	húszmillió	civil	és	kato-
na	vesztette	életét.
Az	idén	az	I.	Világháborús	

Centenáriumi	 Emlékbizott-
ság	pályázati	 támogatásával	

Békéscsabán	 felújí-
tották	a	Pop	Vilhelm	
és	 Papp	 László	 se-
besült	 honvédeket	
ábrázoló	 szobrot,	
amelyet	 Bischotka	
János	101-es	fôhad-
nagy	 tervei	 alapján,	
1918-ban	 szenteltek	
fel	 a	 temetôkertben.	
Az	emlékmûvet	Szi-
geti Antal katolikus	
plébános	 szentel-
te	 fel	 és	Kutyej Pál 
evangélikus,	 vala-
mint	 Marti Miklós 
református	lelkészek	
áldották	 meg	 az	 ünnepsé-
gen,	amelyen	a	hódmezôvá-

sárhelyi	 helyôrségi	 zenekar	
mûködött	közre.	
A	Magyar	Honvédség	5.	

Bocskai	 István	Lövészdandár	
Hódmezôvásárhelyi	Helyôrsé-
gi	Zenekar	koncertjével,	Gáll 
Annamária és	Péterfy Lajos 
nagyváradi	 színmûvészek	
irodalmi	mûsorával	és	a	Ko-
vács Imre nyugállományú	
dandártábornok	 által	 ösz-
szeállított	 Magyar	 katona	 a	
Nagy	Háborúban	címû	fotó-
kiállítással	folytatódott	az	ün-
nepség,	 amelyen	 Kiss Tibor 
alpolgármester	köszöntötte	a	
megjelenteket.	

vándor andrea

A Buda-Cash Békéscsabai 
Atlétikai Club vezetése meg-
rendülten adta hírül, hogy 
Medovarszki János edzô, a 
Magyar Olimpiai Bizottság 
tagja szeptember 11-én, 77 
éves korában elhunyt.

Medovarszki	János	atléta-pá-
lyafutását	 középiskolásként	
kezdte,	 kétszeres	 korosztá-
lyos	 bajnok,	 majd	 hatszoros	
felnôtt	 magyar	 bajnok	 lett	
magasugrásban.	 Tizenegy	
esztendôn	keresztül	–	1952	
és	1963	között	 –	a	 legendás	
edzô,	sportvezetô,	Christián	
László	 szakmai	 irányítása	
mellett	 sportolt.	 1957-tôl	 tíz	
évig	 volt	 magyar	 válogatott,	
összesen	27-szer	öltötte	ma-
gára	 a	 címeres	mezt.	 1961-
ben	beállította	az	akkori	ma-
gyar	magasugrórekordot	(206	
cm),	négy	évvel	késôbb	pedig	
meg	is	javította	azt	209	cm-re.	
Legkiemelkedôbb	nemzetkö-
zi	eredménye	az	1965-ös,	bu-
dapesti	Universiadén	szerzett	
3.,	 s	 az	 Európa-bajnoki	 10.	
hely,	 emellett	 az	 oslói	 Euró-
pa	 Kupán	 elért	 2.	 helyezése	
(1965.).	
1968-ban	a	Rózsa	Ferenc	

gimnázium	 tanára	 lett,	 ahol	
igazgatóhelyettes	 is	 volt.	
Legsikeresebb	 tanítványa,	
Szepesi Ádám, a	 müncheni	
olimpián	 5.	 helyezést	 ért	 el.	
1976-ban	kinevezték	a	Vand-
háti	úti	középiskolai	kollégium	

igazgatójává,	ahol	13	évig	dol-
gozott.	Szerepet	vállalt	a	Bé-
késcsaba	Elôre	Spartacus	SC	
elnökségében	(1977–’89.)	és	a	
szakosztályok	 utánpótlás-ne-
velésében.	1988-ban	megvá-
lasztották	az	egyesület	társa-
dalmi	elnökének,	és	tagja	lett	
a	Magyar	Olimpiai	Bizottság-
nak.	1989-ben	megbízták	a	
tanítóképzô	fôiskola	testneve-
lés	 tanszékének	 vezetésével.	
Közremûködésével	épült	fel	a	
korszerû	tornacsarnok	és	kez-
deményezésére	alakult	meg	a	
fôiskola	 diáksport-egyesülete	
(ahol	 éveken	 át	 az	 NB	 I-ben	
szerepelt	a	nôi	röplabda	szak-
osztály).	 1997-es	nyugdíjba	
vonulását	követôen	a	Buda-
Cash	 Békéscsabai	 Atlétikai	
Clubnál	vállat	edzôi	szerepet.	
Legsikeresebb	 tanítványa	
a	 gátfutó	 Baji Balázs.	 Tanít-
ványai	2006	és	2010	között	
több	 mint	 60	 korosztályos	
országos	bajnoki	és	diákolim-
piai	címet	szereztek.
Emlékét	megôrizzük!

A	 kiállítás	 törzsanyaga	Gécs 
Béla tipográfustól	 származik,	
de	 többen	 hozzájárultak	 kü-
lönbözô	könyvekkel	és	nyom-
tatványokkal,	 Malatyinszki 
József pedig	az	Egy	 tipográ-
fus	 élete	 címû,	 saját	 könyvét	
ingyenesen	ajánlotta	 fel	a	 lá-
togatóknak.	

Dr. Szabó Ferenc,	a	Kner-
Tevan	 Alapítvány	 kuratóriu-
mának	 elnöke	 beszédében	
megemlékezett	Tevan	Andor	
életérôl,	 munkásságáról,	
amellyel	nyomdát	teremtett,	s	
tette	Békéscsabát	máig	meg-
határozó	 nyomdászvárossá.	
Rakonczás Szilvia könyvtár-
igazgató	köszönetet	mondott	

a	kiállítás	rendezéséért	Gécs	
Bélának,	aki	érdeklôdésünk-
re	elmondta,	hogy	a	kiállított	
anyag	 80	 százaléka	 saját	
gyûjtése.	 A	 gyûjtômunkát	
több	 mint	 három	 évtizede	
végzi.
A	megnyitón	Pap Gábor,	a	

Bartók	Béla	zeneiskola	12.	év-
folyamos	növendéke	és	Sza-
bó Lajos színmûvész	mûkö-
dött	közre.	Solymosi György a 
nyomdászkollegák	 nevében	
köszönte	meg	Gécs	Béla	 és	
Malatyinszki	József	munkáját.	
A	tárlatmegnyitót	megtisztelte	
jelenlétével	Tevan	Andor	déd-
unokája,	Tevan Ildikó is.	

vándor a.

–	Pár	hónapja	keresett	meg	
bennünket	Eger	 azzal,	 hogy	
az	Egri	Hegyközséghez	tarto-
zó	borászaikkal	együtt	építik	a	
piacaikat,	és	szeretnének	ve-
lünk	 együttmûködni:	 az	 Egri	
borok	mellé	szívesen	kínálná-
nak	igazi,	jó	Csabai	kolbászt.	
Mi	 is	 lehetôséget	 láttunk	 az	
együttmûködésben,	így	nem-
rég	Egerben	tárgyaltam	Habis 
László polgármesterrel	arról,	
milyen	 formái	 lehetnének	
ennek.	 Felötlött	 az	 egymás	
városában	 történô	kulturális,	
gasztronómiai	 bemutatkozás	
lehetôsége,	 és	 hogy	 harma-
dik	helyszínen	is	megjelenhet	

együtt	az	Egri	bor	és	a	Csabai	
kolbász	–	tudtuk	meg	Hanó 
Miklós alpolgármestertôl.	
A	 közös	 bemutatkozás	 el-

sôként	 Lengyelországban,	 a	
háromszázezer	lakosú	Lublin-
ban	 történt	 meg,	 a	 szeptem-
ber	4.	és	7.	között	hatodik	alka-
lommal	megrendezett	Európai	
Nemzetközi	 Ízek	 Fesztiválján.	
A	 fesztivál	 díszvendége	most	
Magyarország	 volt,	 partnere	
Eger	városa	és	a	Magyar	Tu-
risztikai	Hotel	Klaszter,	az	egri-
ekkel	való	együttmûködésnek	
köszönhetôen	pedig	a	Csabai	
kolbász,	a	kolbászfesztivál	és	
Békéscsaba	 is	 az	 érdeklô-

dés	 középpontjába	 került.	 Az	
észak-magyarországi	 borá-
szok,	 egri	 kulturális,	 gasztro-
nómiai,	turisztikai	szolgáltatók	
kínálata	 így	bôvült	 a	 hungari-
kummá	 vált	 Csabai	 kolbász-
szal.	
A	 többnapos	 eseményen	

a	csabai	delegáció	tagjai	tár-
gyaltak	 Lublin	 vezetôivel	 és	
részt	vettek	a	lengyel–magyar	
baráti	 találkozón	 is,	 amely	
egy	 Omega-koncertben	 tel-
jesedett	 ki.	Az	Egri	borok	és	
a	Csabai	kolbász	bemutatko-
zása	Lublinban	nagyon	jól	si-
került.	Hanó	Miklós	reményét	
fejezte	ki,	hogy	ez	csak	a	kö-
zös	 „hódítóút”	elsô	állomása	
volt,	és	lesz	még	folytatás	itt-
hon,	Egerben,	és	akár	szerte	
Európában.	

mikóczy erika

Az egyik legrégebbi lengyel településen, Lublinban, az Eu-
rópai Nemzetközi Ízek Fesztiválján szeptemberben meg-
kezdte közös „hódítóútját” a hungarikummá nyilvánított 
Csabai kolbász és az Egri bor. 

Az elsô világháború centenáriumára Békéscsabán 
egy programsorozattal emlékezhetünk, melynek 
nyitórendezvényeit szeptember 15-én a világhá-
borús hôsök temetôjében, majd a Csabagyöngye 
Kulturális Központban tartották. 

A Marzek Kner Packaging Kft., a Kner-Tevan Alapítvány ku-
ratóriuma és a könyvtár a békéscsabai nyomdászat kiemel-
kedô személyisége, Tevan Andor nyomdász, könyvkiadó 
születésének 125. évfordulója tiszteletére a Tevan könyvek-
bôl, nyomtatványokból rendezett emlékkiállítást a könyv-
tárban, amelyet dr. Szabó Ferenc nyugalmazott történész, 
a Kner-Tevan Alapítvány kuratóriumi elnöke nyitott meg.

világháborús centenáriumAz Egri bor és a Csabai 
kolbász közös „hódítóútja”

A sebesült honvédek szobra

A „Magyar katona a Nagy Háborúban” kiállítás megnyitója

A lengyelországi Lublinban az Omega együttes tagjai is kaptak Csabai kolbászt

Építészeti kiállítás két 
helyszínen

in memoriam
Elhunyt Medovarszki János

A nyomdászat ünnepe 
Tevan-emlékkiállítás a könyvtárban

Ybl Miklós születésének 200. évfordulója alkalmából, a 
Csabagyöngye Kulturális Központban nyílt kiállítás a me-
gyei, valamint megye- és országhatáron túli építészek el-
múlt nyolcévi alkotásaiból a Békés Megyei Építész Kama-
ra és Békéscsaba városa rendezésében. A tárlat két hétig 
volt a CsaKK-ban, szeptember 22-étôl már a csabai fôté-
ren tekinthetô meg.

–		A	kultúra	szerves	része	a	
természetes	és	épített	környe-
zet.	Örömünkre	szolgál,	hogy	
ez	a	ház	is	ott	van	a	tizenkilenc	
alkotó	 munkáit	 felvonultató	
tárlaton,	így	nemcsak	színhe-
lye	de	tárgya	is	a	kiállításnak	
–	 mondta	Herczeg Tamás,	 a	
ház	igazgatóhelyettese.		
A	 tárlat	 megnyitóján	 ve-

hette	 át	 a	 megyei	 kamara	
életmûdíját	Borbola László és	
Komlódi Elek építész,	 majd	
Dévényi Sándor	 Kossuth-	 és	
Ybl-díjas	 építész,	 a	Magyar	
Mûvészeti	 Akadémia	 elnök-
ségi	tagja	mondott	beszédet,	
melyben	 a	 legkomplexebb	
mûvészeti	 ágnak	 nevezte	 az	
építészetet.		

–	 Beszélnünk	 kell	 arról	
is,	 hogy	 múlt	 évben	 csupán	
nyolcezer	lakás	épült.	A	mély-
építés,	 az	 útépítés,	 útfelújítás	
dübörög,	 a	magasépítés	 vi-
szont	nem,	de	nagyon	bízunk	
benne,	hogy	ez	változni	fog	–	
jegyezte	meg	Dévényi	Sándor,	
majd	hozzátette,	hogy	azért	
minden	 építész	 folytassa	 to-
vább	a	teremtést!
A	Békés	megyei,	 valamint	

megye-	és	országhatáron	túli	
építészek	2006	óta	megvaló-
sult	munkáit	bemutató	tárlatot	
a	Csabagyöngyébôl	a	fôtérre	
viszik,	 szeptember	 22-étôl	
október	14-éig	a	Szent	István	
téren	tekinthetô	meg.	

mikóczy e.

Felújították a sebesült honvédek szobrát

Gécs Béla, dr. Szabó Ferenc és Rakonczás Szilvia

igazgató	köszönetet	mondott	
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–	 1970-ben	 volt	 az	 elsô	
családi	tábor,	Nevadában.	Az	
alapító	 nôvérünk	 ötlete	 volt,	
hogy	 ilyen	 közösségi	 együtt-
létet	 szervezzünk,	 a	 prog-
ramot	 még	 ma	 is	 Ida	 nôvér	
írásai	 alapján	 állítjuk	 össze.	
Például	 ô	 az	 elsô	 estét	min-
dig	 annak	 szentelte,	 hogy	 a	
családok	 el	 tudják	 engedni	
az	otthoni	gondokat,	a	min-
dennapos	 nehézségeket.	 A	
táborban	 vannak	 tanítások,	
ugyanakkor	 fontos,	 hogy	 le-
gyen	 lehetôség	 a	 családok	
között	beszélgetésre,	tapasz-
talatcserére	 –	 magyarázta	
Stafford Shannon,	 akit	 a	ma-
gyar	közösség	Kriszta	nôvér-
nek	 hív.	 –	 A	 leglényegesebb	
mégis	 az,	 hogy	 a	 családok	
pozitív	 megerôsítést	 kapja-
nak.	A	mindennapokban	csak	
akkor	szólnak,	ha	baj	van.
A	rend	nem	sokkal	a	rend-

szerváltás	 után	 tért	 vissza	
hazánkba.	–	A	rend	alapítója,	
Péterffy Ida nôvér	 1949-ben	
hagyta	 el	 Magyarországot	 a	

székesfehérvári	 segédpüs-
pök	 tanácsára,	 aki	 fantáziát	
látott	 a	 nôvér	 szerzetesrend-
jében,	 de	 úgy	 érezte,	 a	 ma-
gyar	 politikai	 viszonyok	 nem	
kedveznek	 számára.	 Ida	
nôvér	 mindenképpen	 szeret-
te	 volna,	ha	 rendje	visszatér-
ne	 Magyarországra,	 de	 azt	
gondolta,	 erre	 az	ô	 életében	
már	nem	kerülhet	sor,	hiszen	
annyira	erôsnek	 látta	a	kom-
munizmust	Magyarországon.	
Nem	 sejthették,	 a	 rend	 ala-
pításának	 ötvenedik	 évfor-
dulójára	 már	 megnyílnak	 a	
határok,	 és	mindenki	 vissza-
térhet	Magyarországra.	Akkor	
a	 rend	 három	 nôvért	 küldött	
Budapestre:	 egy	 eredetileg	
Magyarországról	 Ida	 nôvér-
rel	együtt	elinduló	nôvért,	egy	
olyan	nôvért,	aki	magyar	volt,	
de	már	Los	Angelesben	lépett	
be,	 és	 engem,	 aki	 amerikai-
ként	akkor	még	egy	szót	sem	
beszéltem	magyarul	 –	 emlé-
kezett	vissza	Kriszta	nôvér.	

baku györgy

A	 KÉK	 –	 Kortárs	 Építészeti	
Központ	 2010	 óta	 foglalko-
zik	 a	 közösségi	 és	 városi	
kertészkedés	 meghonosítá-
sával,	 támogatásával.	 Ker-
tész Mónika	 programvezetô	
szerint	semmi	extra	nem	kell	
ahhoz,	 hogy	 hódolhassunk	
a	 kertmûvelésnek	 és	 saját	
terményeinket	 fogyasszuk.	
–	 Elszántság	 és	 kitartás	 kell	
hozzá.	Egy	nagyobb	léptékû	
városi	közösségi	kert	kialakí-
tásában	és	mûködtetésében	
az	 egyik	 fô	 feladat,	 hogy	
mûködô,	 önszervezôdô	 kö-
zösségek	alakuljanak	ki	–	ma-
gyarázta	 lapunknak	Mónika.	
–	 A	 közösségi	 kert	 lényege	
nem	 kizárólag	 a	 kertészke-
dés,	hiszen	ekkora	 területen	
nem	 lehet	 megtermelni	 és	
kiváltani	 egy	 család	 teljes	
zöldségigényét,	 de	 azért	 le-
het	spórolni,	tudhatjuk,	hogy	
biztos,	egészséges	és	vegy-
szermentes	 forrásból	van	az	
élelmiszer.	 Közben	 kint	 van-

nak	a	friss	levegôn,	együtt	le-
het	a	család,	több	generáció.	
Új	barátságok	születnek	füg-
getlenül	a	társadalmi,	szociá-
lis	helyzettôl.	A	kertészkedés	
terápiát	jelent	a	napi	stressz-
re	 is	 –	 mesélte	 a	 közösségi	
kert	programvezetôje.
Budapesten	közel	20	ilyen	

közösségi	 kert	mûködik,	 hi-
szen	már	egy	kisebb	területen	
is	érdemes	elkezdeni.	 –	Van	
olyan	 kert,	 ahol	 öt	 négyzet-
méteresek	a	parcellák,	de	az	
ideális	méret	8–12	m2	 lenne.	
A	 belvárosi	 kerületekben	 a	
további	kertek	nyitásának	ne-
hézsége,	 hogy	 nem	 nagyon	
vannak	 szabad	 önkormány-
zati	 területek,	 amelyek	 erre	
alkalmasak	 lennénk.	Ennek	
ellenére,	megfelelô	feltételek	
mellett,	akár	pár	évre	is	érde-
mes	belevágni,	ha	egy	adott	
területen	az	 ingatlanfejlesztô	
még	pár	évig	nem	kezdi	meg	
a	beruházásokat.

szd

Magyarországon is egyre népszerûbbek a közösségi ker-
tek, amelyek lehetôséget adnak a városlakóknak a ker-
tészkedésre, kikapcsolódásra, egészséges életmódra, és 
arra, hogy minôségi idôt töltsenek családjukkal, megis-
merkedjenek szomszédaikkal.

terápiás kertészkedés 
a város közepén

1992-ben tértek vissza Magyarországra a Jézus Szíve 
Nôvérek. A magyar alapítású rendet Péterffy Ida nôvér a 
kommunizmus alatt Amerikába menekítette, immáron több 
mint két évtizede pedig missziós tevékenységként vissza-
tértek Magyarországra. A nôvérek minden évben tábort 
szerveznek, hogy megerôsítsék a családokat.

stafford shannonból 
kriszta nôvér

A	 Kulturális	 Örökség	 Napjai	
a	 fôvároson	 kívül	 Agyagosz- 
szergénytôl	Nyírbélteken	át	a	
szlovákiai	Zselízig	349	hely-
színen	 összesen	 599	 ese-
ménnyel	 várják	a	 látogatókat	
ezen	a	hétvégén.
–	 A	 mûemléki	 rendszer	

átalakítása	 értelmében	 az	
idei	 évtôl	 a	 Forster	 Központ	
veszi	 át	 a	Kulturális	Örökség	
Napjai	 szervezését.	 A	 ren-
dezvény	 minden	 részt	 vevô	
intézménye	eleget	tesz	az	in-
gyenesség,	a	minôségi	prog-
ramkínálat	 és	 a	 szakavatott	
vezetés	követelményének.	Az	
idei	 évfordulókra	 tekintettel,	
elsôsorban	 a	 holokauszt,	 az	

elsô	 világháború	 kitörésének	
100.	évfordulója	és	az	Ybl	bi-
centenárium	köré	szervezôd-
nek	 a	 tematikus	 programok.	
Megemlékezünk	 ugyanakkor	
többek	 között	 Kozma	 Lajos	
építész	 születésének	 130.	
évfordulójáról,	 akinek	 a	 vil-
láiról	 én	 is	 hosszasan	 írok	
az	egyik	könyvemben	–	szá-
molt	 be	 L. Simon László.	 A	
Miniszterelnökség	parlamenti	
államtitkára	 kiemelte,	 a	 Kár-
pát-medencei	 gondolkodás	
az	 örökségvédelemben	 is	
megjelenik,	hiszen	a	Kulturá-
lis	 Örökség	 Napjai	 program	
az	ország	határain	túlra	is	ki-
terjed.	

–	 Nemcsak	 Budapest	 és	
a	 nagyvárosok,	 de	 számos	
kistelepülés	 is	 kincseket	 rejt.	
Sôt,	 aki	 teheti,	 a	 határokon	
túlra	 is	 kalandozhat,	 hiszen	
Ausztria,	 Szlovákia,	 Románia	
és	Szerbia	 is	csatlakozott	né-
hány	érdekes	programmal	és	
helyszínnel	 a	 magyarországi	
eseményekhez.	Nézzenek	kö-
rül,	lássák	meg	a	minket	körül-
vevô	épített	értékeket,	azokat,	
amelyeket	 esetleg	 a	minden-
napok	 során	 már	 észre	 sem	
veszünk!	Higgyék	el,	 épített	

örökségünk	számtalan	újdon-
ságot	 és	 meglepetést	 tarto-
gat.	Rejtélyek	bújhatnak	meg	
a	 folyosókon,	 a	 padlásokon,	
a	 pincékben.	 Nem	 gyôzöm	
reklámozni	a	budapestieknek	
például	 a	 várban	 található	
Honvéd	 Fôparancsnokság	
épületét,	 amelyet	 most	 felújí-
tott	állapotában	csodálhatnak	
meg.	 Felhívom	 a	 figyelmet	 a	
programhoz	 elsô	 alkalommal	
csatlakozott	 Károlyi-Csekonics	
Rezidenciára	is.

fodor

A Miniszterelnökség és a Forster Központ szeptember 
20–21-én rendezi a Kulturális Örökség Napjait. Az idei 
programsorozat kiemelt témája a holokauszt, az elsô vi-
lágháború kitörésének 100. évfordulója és az Ybl bicente-
nárium. A Kulturális Örökség Napjai sajtótájékoztatóján 
L. Simon László mindenkit az ingyenes épületlátogató 
hétvégén való részvételre buzdított, és felhívta a figyel-
met, hogy a rendezvénysorozathoz a hazai helyszínek 
mellett határon túli települések is csatlakoztak.

A kárpát-medencei gondolkodás 
az örökségvédelemben is megjelenik
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2014	a	magyar	film	éve,	nem-
csak	itthon,	de	külföldön	is.	A	
nemzetközi	 filmfesztiválokon	
sorra	arattak	magyar	sikereket	
a	 hazai	 alkotók.	Mundruczó 
Kornél a	Fehér	Isten	címû	film-
jével	hódította	meg	a	cannes-i	
riviérát	 és	 távozott	 két	 díjjal.	
Pálffy György a	Szabadesés	
címû	munkájáért	kapott	három	
díjat	Karlovy	Varyban,	 többek	
között	a	legjobb	rendezônek	
járó	elismerést.	Ugyanitt	ka-
pott	 dicsérô	 kritikákat	 az	 ifjú	
rendezônô,	Zomborácz Virág,	
aki	 az	Utóélet	 címû	 filmjét	 kí-
sérte	a	cseh	filmfesztiválra.
Virág	mind	a	filmes,	mind	a	

tévés	mûfajokban	 ismerôsen	
mozog.	Írója	volt	az	egyik	ke-
reskedelmi	csatorna	napi	so-
rozatának	és	jelenleg	is	tévés	
projekteken	dolgozik.	A	feszti-
válsikert	aratott	munkájából	a	
nemzetközi	kritikus	a	humorát	
emelte	ki.
–	Eleve	az	én	családomra	

nagyon	 jellemzô	 volt,	 hogy	
nagyon	 sokat	 viccelôdtünk	
–	 mondja	 Zomborácz	 Virág.	
–	Nagy	kedvenceink	a	Monty	
Python,	 a	 Waczak	 szálló,	
továbbá	 Garfield	 és	 Rejtô	
Jenô.	Ezeken	a	pikírt,	száraz	
humorú	 anyagokon	 szocia-
lizálódtunk	 az	 öcsémmel.	 A	
saját	munkáimban	igyekszem	
megjeleníteni	 a	 kínosan	 vic-
ces	helyzeteket.	A	 filmben	 is	
sok	 ilyen	 jelenet	van,	melyek	
leginkább	 az	 emberek	 siker-
telen	 kommunikációja	 miatt	
viccesek	–	mesélte.

Mivel	Virág	mind	a	 filmes,	
mind	 a	 tévés	 mûfajokban	
otthonosan	 mozog,	 így	 elég	
széles	 körû	 rálátása	 van	 a	
szakmára	fiatal	kora	ellenére.
–	 A	 tévében	 nincs	 akko-

ra	 kontrollod	az	egész	 felett,	
mert	 sokkal	 inkább	 a	 színé-
szek	 és	 a	 gyártás	 kérdése	
határozza	meg	a	produkciót.	
Ilyenkor	viszont	nagyon	inten-
zíven	vagyunk	együtt.	Sokszor	
egyszerû	munkaként	indul,	és	
lehet,	hogy	közhelyes,	de	egy	
idô	után	családi	feelingje	lesz	
egy-egy	forgatásnak.
Sokan	a	rendezést	 férfi-

szakmának	tartják,	viszont	az	
itthoni	statisztikából	is	látszik,	
hogy	országunkban	az	átlag-
hoz	képest	sok	tehetséges	nôi	
filmes	alkot,	kivíva	a	nézôk	és	
szakma	elismerését.	A	kérdés	
csupán	az,	hogy	mennyire	kell	
egy	több	száz	embert	mozga-
tó	 forgatáson	 „férfivá”	 válni	
egy	nôi	alkotónak.	–	Az	üvöltö-
zés	és	az	ordibálás	nem	nem-

függô,	 hanem	 személyiség-
függô.	Egy	nôtôl	nehezebben	
viselnék	 el	 a	 kiborulásokat,	
ezért	igyekszem	fegyelmezett	
lenni.	 A	 nemembôl	 fakadó	
hátrányos	helyzetemet	próbá-
lom	azzal	kompenzálni,	hogy	
nagyon	 felkészült	 vagyok	 a	
forgatáson.	 Nem	 látom	 ma-
gamat	kívülrôl,	de	talán	a	ha-
tározottság	és	kompromisz-

szumkészség	 jellemzô	 rám	
leginkább.	 Van,	 amikor	 az	
eredeti	elképzelésekbôl	le	kell	
faragni,	de	ebbôl	nem	szabad	
egókérdést	csinálni.	Az	a	vic-
ces,	hogy	ezt	a	felfogást	egy	
férfitôl	 tanultam	–	mesélte	Vi-
rág,	 aki	 folyamatosan	 követi	
a	nemzetközi	 és	hazai	 filmes	
eseményeket,	 bár	 a	 szoros	
beosztása	miatt	még	van	mit	
bepótolnia.	 –	Ha	valami	na-
gyon	sok	embernek	tetszik,	
akkor	 nekem	 általában	 nem.	
Ilyen	volt	például	nemrégiben	
a	Galaxis	ôrzôi	címû	fantaszti-
kus	film.	Sajnos	még	nem	lát-
tam	a	Fehér	Istent,	pedig	már	
nagyon	illene	megnéznem,	de	
sok	munka	halmozódott	fel	az	
utóbbi	idôben.	Jelenleg	egy	új	
magyar	sorozatot	 fejlesztünk,	
egy	 külföldi	 szériát	magyaro-
sítunk,	 továbbá	a	következô	
nagyjátékfilmem	 fejlesztésé-
vel	foglalkozom.

A nyári filmes díjátadó szezonban sorra söprik be a nem-
zetközi elismeréseket a hazai filmesek. A mozgókép-
gyártás évek óta nem volt ilyen szinten termékeny mind a 
mozikban, mind a televízióban. A már ismert és befutott 
rendezôk mellett ifjú reménységek is feltûntek idén, köz-
tük a legkiemelkedôbbet Zomborácz Virág alkotta, akit a 
Karlovy Vary-i filmfesztiválon méltattak.

2014-ben feltámadt a magyar film!
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Újra lesz Filmszemle
Két	 éve	 rendezték	meg	utoljára	a	Filmszemlét.	Havas 
Ágnes,	a	Magyar	Nemzeti	Filmalap	vezérigazgatója	adta	
hírül,	 hogy	 október	 közepén	 várható	 a	 rangos	 hazai	
esemény.	A	szokásos	 tavasz	helyett	ôszre	helyezték	az	
idôpontot,	mivel	ekkorra	sokkal	több	film	utómunkálatait	
fejezik	be,	mint	a	tavaszi	 idôszakra	és	nem	szeretnének	
az	alkotókra	plusznyomást	helyezni,	nehogy	a	minôség	
rovására	menjen	a	kapkodás.	 Idén	elôreláthatólag	 több	
mint	egy	tucat	filmet	láthatnak	az	érdeklôdôk,	melyek	kö-
zül	8–10	alkotásnak	ekkor	lesz	az	elsô	vetítése	is.



A	78	éves	Yvonne Kálmán egy	
elôadás	 utáni	 premierpartin	
korát	 meghazudtolva	 szóra-
kozott	 lehengerlô	 közvetlen-
séggel	a	színház	mûvészeivel	
és	 alkalmazottaival.	 Yvonne	
családjával	négyéves	korában	
menekült	el	Magyarországról,	
elôször	New	Yorkban	teleped-
tek	le.	Késôbb,	a	második	vi-
lágháború	után	rendszeresen	
látogattak	 vissza	Európába.	
Yvonne	 életének	 nagy	 részét	
édesapja	operettjeinek	szen-
telte	és	az	örökségével	foglal-
kozó	alapítvány	vezetôjeként	
járja	ma	 is	a	világot.	Beszél-
getésünket	 Yvonne	 angolul	
kezdte,	majd	 hirtelen	 szinte	
hibátlan	magyarra	váltott.
Mint	mesélte,	meghívásra	

érkezett	 hazánkba	 a	 nap-

sütötte	Mexikóból.	–	Amikor	
ide	jövök,	úgy	érzem,	mintha	
apám	 is	 itt	 lenne	–	mondta	
Yvonne.	 –	Bárhol	 is	 jártam,	
lélekben	mindig	is	Magyaror-
szág	volt	a	hazám,	ide	kötnek	
a	 gyökereim	 és	 a	 családom	
története.

ksz

ii Bulvár / Érdekesség

– Miért vesz részt az ökume-
nikus segélyszervezet munká-
jában?
–	Az	adventi	Szeretetéh-

ség	kampány	mellett	harma-
dik	éve	veszek	részt	az	Isko-
lakezdés	 együtt!	 akcióban	
is	 önkéntesként,	 és	 vagyok	
a	kampány	arca.	Örömmel	
vállalom	 ezt,	 hiszen	 anya-
ként	pontosan	tudom,	milyen	
ôrület	van	a	szeptemberi	be-
iskolázás	körül,	hát	még	egy	
anyagi	nehézségekkel	küzdô	
család	esetében.	Szeretek	a	
segélyszervezettel	dolgozni,	
mert	 biztosak	 lehetünk,	 in-
nen	 jó	helyre	megy	a	pénz.	
Nem	 pillanatnyi,	 egyszeri	
segélyt	 adnak,	 hanem	 fo-
lyamatosan	nyomon	követik	
az	 általuk	 gondozott	 csalá-
dokat,	és	mindig	abban	se-
gítenek,	amire	szükség	van.	
Hozzá	kell	tennem:	emberfe-
letti	munkát	végeznek!

– Két kislánya közül még 
csak egyikük iskolás. Hogy 
kezdte a tanévet?
–	 Nálunk	 mindenki	 na-

gyon	várta	az	iskolát.	Janka	
kilencéves,	és	nagyon	izgult,	
hogyan	 fog	 a	 külföldön	 töl-
tött	 egy	 év	után	 itthon	 visz-
szailleszkedni	 az	 osztályba.	
Luca	még	 csak	 négy	 és	 fél	
éves,	de	természetesen	neki	
is	 kellett	 tanszereket	 vásá-
rolni.	 Lovacskás,	 tündéres,	
csillogós	 füzet	 kellett	 min-
den	mennyiségben.	Ezekbôl	
azonban	 csak	 egyet-egyet	
vettünk	 a	 hagyományosok	
mellé.

– Az iskola mellett a mun-
ka is folytatódik itthon.
–	 Igen!	 Az	 egész	 csalá-

dunk	 nagyon	 boldog,	 hogy	
újra	 itthon	vagyunk.	Jó	volt,	
érdekes,	 különleges	 az	 élet	
Hongkongban,	de	azért	az	
egy	 nagyon	 más	 világ.	 Itt-

hon	 én	 is	 újra	 belevetettem	
magam	 a	 munkába,	 a	 ze-
nélésbe,	 és	 nagyon	 boldog	

vagyok,	hogy	ott	tudom	foly-
tatni,	ahol	abbahagytam.		

fodor erika

yvonne kálmán: mindig is 
magyarország volt a hazám

orosz Gyuri: 
Én higgadt maradok

– Hogy telt a nyár egy hu-
morista számára? 
–	Röviden:	munka,	alvás,	

horgászás	 és	 lazulás.	 Ami-
kor	volt	egy	kis	szabad	idôm,	
a	párommal	lazultam	valahol	
Budapesten.	Három	éve	köl-
töztünk	a	fôvárosba,	és	még	
mindig	 vannak	 szûz	 terüle-
tek,	 ahol	 még	 nem	 jártunk.	
Hétköznapokon	 hajnalban	
kimegyek	horgászni	és	min-
dig	fogok	is	halat,	de	nem	ez	
a	lényeg,	hanem	a	csend	és	
a	természet.	Hétvégén	pedig	
megyünk	 falunapról	 város-
napra,	 rendezvényrôl	 feszti-
válra.	A	stand	uposok	nagy	
része	 nem	 szereti	 ezeket	 a	
rendezvényeket,	 én	 viszont	
nagyon.	A	fellépések	közben	
pedig	 új	 sztorik	 születnek,	
amelyeket	 ôsszel	 már	 el	 is	
mesélek	a	televízióban.	

– Nemrégiben életet is 
kellett mentenie... 
–	Gyerekkorom	óta	jellem-

zô	 rám,	 hogy	 ha	pánik	 lesz	

úrrá	 egy	 társaságon,	 akkor	
én	higgadt	maradok.	Vízbôl	
mentettem	 már	 kutyát	 és	
egyszer	 három	 angol	 lányt	
a	tengerbôl,	sajnos,	nagyon	
csúnyák	 voltak,	 tehát	 nem	
olyan	volt,	mint	a	filmekben,	
de	 szerencse	 a	 szerencsét-
lenségben,	hogy	nem	kellett	
szájon	át	lélegeztetnem	ôket	
és	a	kutyát	sem.	Most	pedig	
egy	 fellépésem	 közben	 tör-
tént	meg	a	baj,	a	házigazda	
annyira	nevetett,	hogy	ahogy	
bekapott	 egy	pogácsát,	 azt	
azonnal	félre	is	nyelte.	Oda-
szaladtam	 és	 végrehajtot-
tam	egy	Heimlich-manôvert,	
a	 pogácsa	 kirepült,	 a	 házi-
gazda	 megmenekült.	 Örül-
tem,	hogy	segíthettem,	mert	
a	házigazdánál	volt	a	tiszte-
letdíjam	is.

– Idén hol pihentek? 
–	A	Balaton	partján	voltak	

fellépéseim	 és	 közben	 beik-
tattunk	 egy	 hét	 pihenést	 is.	
Közel	volt	a	horgászstég	és	a	
büfé,	kell	ennél	több?	Regge-
lente	 közelharcot	 folytattunk	
a	 napágyakért	 a	 hotel	 ven-
dégeivel.	 Külföldön	 könnyû	
dolgunk	 van,	 mert	 nincs	
konkurencia,	de	itt	sok	volt	a	
magyar	 és	 nagyon	 fifikásak.		
Volt,	 hogy	 lementem	 reggel	
négykor	 horgászni,	 ki	 akar-
tam	rakni	a	törülközôket	a	ki-
szemelt	napágyakra,	de	már	
volt	 rajtuk	 törülközô	 és	 egy	
levél,	amiben	az	állt,	„sajnos,	
ezt	ma	lekésted!”.	

borsos zsuzsi

Számtalanszor mentett már életet, s az izgalmak nyara-
lása során sem kerülték el Orosz Györgyöt. A humorista 
összegyûjtött kalandjait késôbb már a tévében meséli el.

Hosszú évek óta lelkesen ápolja édesapja örökségét a 
világhírû operettszerzô, Kálmán Imre lánya, Yvonne. A 
Mexikóban élô örökösnô az év nagy részét utazással tölti, 
hogy a világ minden táján megismertesse a magyar kul-
túra legnagyobb kincsének számító mûveket, amelyeket 
édesapja adott a világnak. Bár Yvonne nem sokat járt éle-
te során Magyarországon, az interjú alatt szinte hibátlan 
nyelvtudásáról tett tanúbizonyságot.

– Balatoni Zenei Fesztivált 
hozott létre, ami ráadásul a 
saját koncerttermében zaj-
lik…
–	 A	 komfortérzetemhez	

szükségesnek	éreztem,	hogy	
legyen	 egy	magánkoncert- 
termem.	 Egy	 pilóta	 arról	 ál-
modik,	 hogy	 egyszer	 lesz	
saját	repülôgépe,	a	földbirto-
kos	arról,	hogy	lesz	majd	sa-
ját	megyéje,	nekem	pedig	ez	
volt	az	álmom.	Minden	adott	
volt	 hozzá,	 csak	meg	 kellett	
találnom	 a	 megfelelô	 hely-
színt,	ami	végül	 is	egy	Bala-
ton-felvidéki	kastély	lett.

– Céljai közt szerepelt, 
hogy az itt nyaraló külföldiek-
kel is megismertesse a ma-
gyar zenemûvészetet?
–	Persze.	Ez	 volt	 az	egyik	

legfontosabb	érv,	s	ezért	volt	
eleve	soknyelvû	a	programkí-
nálat.	Rengetegen	úgy	érkez-
nek	Magyarországra,	hogy	el	
sem	jutnak	Budapestig,	mert	
leszállnak	 a	 repülôtéren,	 és	
az	 ország	 egyik	 legcsodála-

tosabb	 szegletében,	 a	 Bala-
ton	mellett	pihennek.	Viszont	
azt	látom,	hogy	egy-két	üdítô	
kivételtôl	 eltekintve,	 este	 hat	
óra	után	nincs	a	Balaton-parti,	
igényes	kultúrára	éhes	közön-
ség	 számára	 értelmezhetô	
program.	 Ezt	 szerettem	 vol-
na	megváltoztatni.	 A	 nemzet	
legkitûnôbb	 mûvészei	 léptek	
fel,	akik	közül	többen	az	eddi-
gi	koncertek	után	már	külföldi	
meghívást	is	kaptak.

– Ön is járja a világot, és 
a magyar mûvészet hírnevét 
öregbíti. Mire készül mostan-
ság?

–	Ezt	az	évet	a	berlini	nagy-
koncertemmel	kezdtem	janu-
árban,	de	az	év	igazi	nagy	pil-
lanata	augusztus	23-án	volt.	
A	 születésnapom	 apropóján	
ugyanis	meghívtak	 a	 lipcsei	
Tamás-templomba,	ahol	Bach	
sírja	felett	játszottam.	Ami	pe-
dig	 a	 felkészülést	 illeti,	 egy-
szer Anthony Hopkinsszal 
beszélgettem,	aki	azt	mond-
ta:	olyan	sok	a	félrebeszélés	
és	 a	misztifikálás	 a	mûvészi	
ihlettel	 kapcsolatban,	 pedig	
ez	 a	 legegyszerûbb	 dolog.	
Meg	kell	 tanulni	a	szöveget	
és	 jó	 színésznek	 kell	 lenni.	

Úgyhogy	én	 is	ezt	 teszem:	
megtanulom	a	darabokat.

– Említette a születésnap-
ját, idén lett 50 éves. Ünnepel 
valahogyan?
–	Dehogy.	A	születésna-

pomat	 egyetlen	 intézmény,	
a	statisztikai	hivatal	ünnepli,	
mert	 ôk	 foglalkoznak	 ezzel,	
én	 nem.	 Az	 ember	 számára	
semmit	 nem	 mond	 a	 kro-
nológiai	 kor,	 hiszen	 nem	 az	
a	 legöregebb	 ember,	 aki	 a	
legidôsebb,	hanem	az,	aki	a	
legközelebb	van	a	saját	halá-
lához.

bzs

varnus Xavér: 
nekem ez volt az álmom

Varnus Xavér mindig is ál-
modott arról, hogy egyszer 
saját koncertterme legyen, 
tavaly pedig meg is valósí-
totta vágyát a Balaton part-
ján. Az orgonamûvész idén 
különleges koncertsorozat-
tal népszerûsítette a ma-
gyar kultúrát, nemrég pedig 
Bach sírja fölött játszott a 
lipcsei templomban.

Wolf kati: Az egész családunk 
boldog, hogy újra itthon vagyunk

Wolf Kati volt a kampányarca a Magyar Ökumenikus Segély-
szervezet Iskolakezdés együtt! adománygyûjtô akciójának, 
amelynek köszönhetôen 1000 nehéz körülmények között 
élô családban nevelkedô kisdiák kapott tanszercsomagot 
ajándékba. A közelmúltban Hongkongból hazatért énekes-
nô, kétgyermekes édesanya a Helyi Témának elmondta, 
miért vett részt immár harmadszor a segélyszervezet mun-
kájában, és azt is elárulta, az egész család nagyon boldog, 
hogy ezt a tanévet már idehaza kezdhetik.
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Mindnyájan tiszta, rende-
zett környezetet szeretnénk 
magunk körül. Takarítjuk a 
házunkat, lakásunkat, ren-
det tartunk a kertünkben, 
portánkon. Ugyanilyen fon-
tos, hogy tágabb környeze-
tünk, az utcánk, városunk 
is tiszta, rendezett legyen – 
mondta Hanó Miklós alpol-
gármester a békéscsabai 
hulladéklerakó második 
ütem B fejezetének mûszaki 
átadásakor. A tavasszal kez-
dôdött 400 millió forintos 
beruházás során 500 ezer 
tonna szemét fogadására 
alkalmas területet alakítot-
tak ki. 

Békéscsabán	évente	30–32	
ezer	 tonna	 hulladék	 kép-
zôdik,	 a	 környezô	 települé-
sekkel	együtt	70	ezer	 tonna	
szemetet	 szállítanak	 ide.	 A	
korábban	épített	lerakó	még	
egy	évre	való	hulladékot	 tu-

dott	 volna	 fogadni,	 tehát	 a	
szemétszállítás	nem	volt	ve-
szélyben,	 de	 szükségessé	
vált	a	bôvítés.	
–	 Mindemellett	 csökken-

teni	 szeretnénk	 a	 hulladék	
mennyiségét,	 ezért	 is	 tar-
tom	örvendetesnek,	 hogy	 a	
mostani	 beruházás	 szom-
szédságában	 elkezdôdött	 a	
válogatómû	felépítése.	A	13	
milliárdos	 régiós	 fejlesztés	

részeként	8	milliárd	forintból	
valósul	meg	a	válogatómû	
kialakítása,	 amely	 a	 tervek	
szerint	2015	végén	kezdheti	
meg	mûködését.	A	váloga-
tásnak	 köszönhetôen	 akár	
hetven	 százalékkal	 csökken-
het	a	lerakott	hulladék	meny-
nyisége,	ezzel	jelentôsen	nô	
a	most	átadott	lerakó	élettar-
tama	és	kapacitása	–	emelte	
ki	Hanó Miklós.	
Mint	 megtudtuk,	 fél	 évig	

itt	 tesztelik	 egy	 elektromos	
hulladékgyûjtô	 prototípusát	
is.	Az	új	kukáskocsi	jelentôs	
megtakarítást	hoz,	a	gázolaj	
évi	25	millió	forintos	kiadása	
helyett	 mindössze	 4	 millió	
forintos	 villamos	 energiával	
üzemeltethetô.	 Az	 autó	 ára	
sorozatgyártás	 esetén	 csak	
néhány	millió	forinttal	halad-
ná	meg	 egy	 hasonló	 diesel	
jármû	 árát,	 a	 befektetés	 te-
hát	igen	hamar	megtérülne.

Hirdessen a

Csabai mérlegben!
kéthetente 28 000 háztartásba 

juttatjuk el üzenetét.

Tavasszal kezdôdött a 400 milliós beruházás

Békéscsabán évente 30-32 ezer tonna hulladék képzôdik

10 Csabai Mérleg

Hulladékkezelô – újabb ütem
Elektromos kukásautó is jár Békéscsabán

megszépült 
a homlokzat

A	múlt	század	húszas	évei-
ben	épült	a	Széchenyi	utca	5.	
szám	alatti	társasház.	A	lakó-
közösség	 örömmel	 fogadta,	
hogy	a	belváros	rehabilitáci-
ójához	 kapcsolódóan	 a	 ház	
külsô	 homlokzata	 megújul-
hatott.	A	helyi	védelem	alatt	
álló	 épület	 helyreállítása	 öt-
venszázalékos	 önkormány-
zati	 támogatással,	 valamint	
a	 házban	 tulajdonrésszel	
bíró	Global	Safe	Services,	a	
Békés	Megyei	Gyógyszerész	
Kamara	és	a	Római	Katolikus	
Plébánia	elôzetes	anyagi	hoz-
zájárulásával	 valósulhatott	
meg.	Ezúton	köszönjük	ne-
kik,	 valamint	Lukácsi László 
fôépítésznek	és	dr. Ferenczi 
Attila tanácsnoknak,	akiknek	
a	közremûködésével	mindez	
megvalósulhatott.	

benkó györgy,
közös képviselô
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A	tavalyihoz	hasonlóan	idén	
ismét	 megrendezték	 váro-
sunkban	 a	 Hagyományok	
Tere	–	Csabai	Nyárzáró	Kul-
turális	 és	 Gasztronómiai	
Fesztivált,	 ezúttal	 a	 városi	
sportcsarnok	területén.	A	fô-
szervezô,	 Hartmann Zoltán 
kérésünkre	 így	 értékelte	 az	
eseményt:	
–	Az	 idei	programsorozat	

elsôsorban	a	gyermekekre	és	
a	családokra	fókuszált,	mind	
a	 koncertek,	 mind	 a	 kísé-
rôprogramok	 tekintetében.	
Terveztünk	koncerteket,	hô-
légballonos	 függeszkedést,	
kerékpáros-,	 motoros-felvo-
nulást,	 lecsófôzô	 versenyt,	
csabai	 gasztronómiai	 kü-
lönlegességek	 és	 kézmûves	
termékek	 bemutatóját	 és	
egész	hétvégére	játszóházat	
is,	ám	a	rossz	idôjárás	miatt	

ezek	nem	mindegyikét	sike-
rült	megvalósítani.	
A	 lecsófôzés	 a	 katasztro-

fális	idô	miatt	elmaradt,	meg-
tartottuk	viszont	az	önvédelmi	
bemutatót	és	a	Dirty	Slippers-
koncertet.	Igazi	sikert	hozott	a	
szombaton	este	megrendezett	
VII.	Csabai	Blueskert	Fesztivál	
helyi	tehetségekkel,	a	Borsodi	
Blue	Trióval	és	Bársony Bálint-
tal,	valamint	a	világhírû	Little 
G. Weevillel és	zenekarával.	A	
vasárnap	délelôtti	koncerteket	
sem	moshatta	el	az	esô,	eze-
ket	fôleg	a	gyerekek,	családok	
kísérték	 figyelemmel,	 míg	 az	
este,	a	Csabagyöngye	hang-
versenytermében	 megren-
dezett	 szimfonikus	 zenekari	
koncert	a	közép-	és	idôsebb	
korosztály	körében	aratott	si-
kert.

g. e.

Hanó Miklós a	 versenyt	 be-
harangozó	 tájékoztatón	 el-
mondta,	 hogy	össze	 is	 lehet	
kötni	 a	 gasztronómia	 két	 re-
mekét:	a	kolbászt	és	a	halat,	
hiszen	 létezik	 halkolbász	 is,	
amely	 ugyan	 „drahy”,	 vagyis	
drága,	de	szintén	fantasztikus	
étel.	 Az	 alpolgármester	 arról	
is	 szólt,	 hogy	 mivel	 Békés-
csaba	 jellemzôen	 élelmiszer-
ipari	város,	tervezik	a	hûtôház	
újraindítását,	 ahol	 korábban	
készítettek	 elôre	 panírozott	
halféleségeket	is.	Felhívta	a	fi-
gyelmet	a	rendezvény	helyszí-
nére,	a	 festôi	Élôvíz-csatorna	
partjára,	amelyet	a	horgászok	
is	 egyre	 inkább	 birtokukba	
vesznek.	

Dr. Kulcsár László,	a	Nem-
zeti	 Agrárgazdasági	Kamara	

megyei	 igazgatóságának	 el-
nöke,	a	rendezvény	fôvédnö-
ke	 a	 gasztronómiai	 fesztivá-
lok	jelentôségérôl	beszélt,	és	
ezek	rendezésében	kiemelte	
Békéscsaba	szerepét.

Herczeg Tamás,	a	Csaba-
gyöngye	igazgatóhelyettese	
szeptember	 27-én	 10	 órától	
igazi	családi	programot	ígért	
kölyökszigettel,	 horgászver-
sennyel,	 a	 felnôtteknek	 pá-
linka-	és	borkóstolóval.	Mint	
megtudtuk,	Farkas Zoltán,	 a	
megyei	önkormányzat	elnö-
ke	is	fôz	majd,	és	lesz	meg-
lepetés:	 egy	 igazi	 ínyenc-
séget,	a	Csabai	kolbásszal	
készült	 harcsapaprikást	 is	
megkóstolhatják	 az	 érdek-
lôdôk.

vándor andrea

Bár	az	égi	áldás	kis	szünetektôl	
eltekintve	 ezen	 a	 hétvégén	
szinte	végig	hullott	a	nyakunk-
ba,	a	gabonamúzeumnál	ösz-
szesereglett	 közönség	 nem	
adta	fel,	s	mivel	a	szervezôk	is	
kitartóak	voltak,	akadt	látniva-
ló	bôven.	A	Nemzeti	Kulturális	
Alap	 Igazgatósága	 által	 tá-
mogatott,	a	Munkácsy	Mihály	
Múzeum	 és	 a	 Békéscsabai	
Történelmi	 Íjászkör	által	meg-
szervezett	I.	Békéscsabai	Vité-
zi	 Játékok	 országos	 íjászver-
sennyel	 vette	 kezdetét.	Ekkor	
éppen	az	esô	is	szünetelt,	s	a	
talaj	sem	volt	még	annyira	fel-
ázva,	hogy	a	viadalt	ne	tudták	
volna	 megtartani.	 Vasárnap	
átrendezte	a	programok	sorát	
az	ôsziesre	fordult	idô.
A	 rendezvény	 fôszervezô-

jétôl,	a	Munkácsy	Mihály	Mú-
zeum	 igazgatóhelyettesétôl,	

Medgyesi Páltól megtudtuk,	
a	 hagyományos	 íjászver-
seny	 mellett	 középkori,	 hadi	
bemutatókkal,	 színes	 vásári	
forgataggal,	 kézmûvesmes- 
terek	 vásárral	 egybekötött	
bemutatójával,	 bábszínházzal,	
népzenei	 koncerttel,	 gyer- 
mekjátszóházzal,	rovásírás-
oktatással,	 ismeretterjesztô	
elôadásokkal,	 táncházi	 prog-
rammal	és	lovaglási	lehetô-
séggel	készültek	a	hétvégére.	
Az	eseményen	Kiss Tibor al-
polgármester	is	részt	vett,	sôt,	
maga	is	korhû	ruhába	öltözött.	
Érdeklôdésünkre	 elmondta:	
örül	 a	 fesztivál	 megrendezé-
sének,	melynek	 legfontosabb	
célja	 a	 hagyományteremtés	
és	hagyományôrzés,	de	tartal-
mas	ismeretszerzési	és	kikap-
csolódási	lehetôség	is.

gajdács e.

Esô áztatta 
a Hagyományok terét

Halételek versenye 
a Csabagyöngyénél

vitézi játékok 
a gabonamúzeumnál

A képviselôk közbenjárásá-
nak eredményeként immár 
biztos, hogy október 10-éig 
a Gyár és a Kereki utca ed-
dig nem burkolt szakaszára 
aszfaltszônyeg kerül – tud-
tuk meg Hanó Miklós alpol-
gármestertôl. 

–	 Égetô	 problémának	 és	
fontos	 feladatnak	 tartom,	
hogy	elôsegítsük	a	vasútbe-
ruházás	 kapcsán	 kialakult	
közlekedési	 helyzet	 javítását.	
Tudom,	 milyen	 helyzet	 ural-
kodik	a	Gyár	utcában,	hiszen	
a	 saját	 szememmel	 követem	
a	 változásokat,	 illetve	Kutyej 
Pál képviselôvel	folyamatosan	
tanácskozunk	 a	 megfelelô	
megoldáson.	Az	eddigi	hozzá-
állással	kevésbé	voltunk	meg-
elégedve,	ezért	Vantara Gyula 
polgármester	 úrral	 azonnali	
választ	kértünk	az	illetékesek-
tôl.	Határozottan	kértük,	hogy	
haladéktalanul	 tájékoztassa-
nak	a	megoldásról,	hogy	a	ja-
minai	emberek	életminôségén	
még	az	 igazi	 rosszidô	beállta	
elôtt	 javítani	 tudjunk	–	sorolta	
a	 gazdasági	 ügyekért	 felelôs	
alpolgármester.

Hanó Miklós elmondta,	
azonnali	jelentést	kért	a	Gyár	
utcával,	 Kereki	 utcával	 és	
a	 4433-as	 út	 kivitelezésével	
kapcsolatosan.	A	válasz	meg-
érkezett	 Vingelmann Sza-
bolcs projektvezetôtôl.	 Esze-

rint	 a	 kivitelezô	 CSABA-2013	
Konzorcium	az		építés	üteme-
zését	 megváltoztatta	 annak	
érdekében,	 hogy	 a	 határidô	
tartható	 legyen,	 és	 a	 békés-
csabai	 közlekedés	 ne	 váljon	
lehetetlenné.	A	munkálatok	
során	 tehát	nagy	gondot	 for-
dítanak	a	Kereki	utca	és	kör-
nyékének	kivitelezésére.	
	 –	 Ami	 minden	 jaminai	

számára	 megnyugtató	 meg-
oldást	 jelent,	 az	 az,	 hogy	
október	 10-éig	 a	Gyár	 és	 a	
Kereki	 utca	 eddig	 nem	bur-

kolt	 szakaszán	egy	 réteg,	 5	
cm	 vastag,	 6	méter	 széles	
aszfaltszônyeget	 terítenek	 le	
a	 közlekedési	 feltételek	 javí-
tása	érdekében	–	szögezte	le	
Hanó	Miklós.	
Kutyej	Pál	a	körzet	önkor-

mányzati	 képviselôjeként	 na-
ponta	 szembesült	 a	 jaminai	
közlekedés	 nehézségeivel,	
a	 lakossági	 panaszok	 zöme	
hozzá	érkezett:	
–	A	beruházó	komoly	 le-

maradásban	van.	Azt	ígérték,	
hogy	 addig	 nem	 zárják	 le	 a	

belvárosba	 vezetô,	 korábbi	
útvonalakat,	 míg	 a	 Gyár	 és	
Kereki	 utca	 burkolatát	 meg	
nem	erôsítik.	Ez	információink	
szerint	 a	 kisajátítások	 miatt	
késett.	Bár	a	beruházás	nem	
a	 városé,	 mégis	 intézked-
nünk	kellett,	hiszen	az	itt	élôk	
mindennapjait	 megnehezítô	
problémát	kell	megoldanunk.	
Köszönjük	a	 jaminaiak	és	az	
erre	 közlekedôk	 eddigi	 türel-
mét,	 s	 reméljük,	 októbertôl	
valóban	változik	majd	a	hely-
zet	–	hallhattuk	Kutyej	Páltól.

Egy	elôre	beharangozott,	né-
hány	órán	 át	 tartó	 áramszü-
net	 kapcsán	 gondolkodtam	
el	 azon	 a	minap,	 hogy	mi-
lyen	megoldhatatlannak	tûnô	
problémát	jelent,	ha	csak	rö-
vid	idôre	is,	de	nélkülöznünk	
kell	 a	 mindennapok	 során	
használt	gépeinket.
Mi	lesz,	ha	áram	hiányá-

ban	 kikapcsol,	 leolvad	 a	
hûtôszekrény?	 Az	 egykor	
háztartást	 vezetô	asszonyok	
még	számtalan	módját	ismer-
ték	 a	 tartósításnak:	 zsírban	
tárolták,	 maguk	 sózták	 és	
füstölték	a	húst,	szárították	a	
gyümölcsöt,	vermekbe	ásták	
a	zöldséget.	Mi	már	a	lekvárt	
is	az	elektromos	„tûzhelyen”	
készítjük,	 sôt,	 a	 legmoder-
nebbek	automata	befôzô	gé-
pet	használnak.	No,	de	az	is	
árammal	mûködik,	ugyebár!
Ha	ránk	 tör	a	sötétség	és	

hiába	 nyomkodjuk	 a	 villany-
kapcsolót,	 szintén	 eszünk-
be	 juthatnak	 ôseink,	 akiknél	
mindig	ott	 volt	a	gyertya,	a	
mécses,	 a	 petróleumlámpa,	
még	 elôbb	 egy	 fáklya.	 Ne-
künk	 szerencsénk	 van,	 ha	
hirtelen	 rábukkanunk	 egy	
romantikázáshoz	 félre	 tett,	
illatos,	vagy	a	szülinapi	tortá-
ra	 szánt,	 de	 akkor	 elfelejtett	
gyertyára.	Néhány	mindenre	
elszánt	 barkácsmestert	 le-
számítva,	ma	már	a	zseblám-
pát	sem	használjuk	tömege-

sen,	 pedig	 vészhelyzetben	
az	is	jó	szolgálatot	tehet.
Áram	 híján	 a	 televízió,	 a	

számítógép	 sem	 mûködik,	
sôt	 okostelefonunk	 is	 csak	
addig	segít,	míg	 le	ne	merül	
az	 akkumulátora.	 Ez	 aztán	
az	igazi	katasztrófa!	Nem	ju-
tunk	 ugyanis	 információhoz,	
nem	tudjuk	hívni	a	szolgálta-
tót,	hogy	 reklamáljunk.	Nem	
tudjuk	megbeszélni	a	történ-
teket	 barátainkkal,	 ráadásul	
nem	tudhatjuk	meg,	meddig	
kell	kitartani,	mikor	áll	vissza	
végre	 a	 „normális”	 állapot,	
amikor	 körülöttünk	 minden	
egyetlen	gombnyomásra	újra	
mûködik	majd.	Tulajdonkép-
pen	beláthatjuk,	hogy	a	min-
ket	segítô,	az	életünket	köny-
nyebbé	 tévô	 masinák	 egy	
váratlan	vészhelyzet	esetén	
bizony	 rendkívül	 kiszolgálta-
tottá	tesznek	bennünket.

gajdács emese

Gépeink fogságában

JegyzetJó hír a Gyár utca ügyében
Október tizedikéig elkészül az aszfaltozás 

Nem voltak kegyesek az égiek a szeptember 13–14-ei, hét-
végi rendezvények szervezôihez, így a Hagyományok Tere 
sem úszta meg esô és programváltozás nélkül. 

A Csabagyöngye tavaly nagy sikerrel rendezte meg az I. 
CsaKK Halászléfôzô Versenyt. Az intézmény az idén a ve-
télkedést már halételekre írta ki – vagyis várhatóan nem 
csak halászlevek rotyognak majd a bográcsokban szep-
tember 27-én. 

A kitartóan zuhogó esô sem szegte kedvét azoknak a lelkes 
hagyományôrzôknek, akik szeptember 13–14-én, a gabo-
namúzeumnál megrendezett I. Békéscsabai Vitézi Játékok 
részesei, szereplôi voltak.

A Blueskert vendége volt a világhírû Little G. Weevil Szeptember 27-én ismét halfôzô versenyt rendeznek

A Gyár és Kereki utca eddig nem burkolt szakaszán 5 cm vastag, 6 m széles aszfaltréteg lesz
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Nyüzsgô, színes piaccá vál-
tozott egy napra szeptember 
kilencedikén a békéscsabai 
fôtér. Faházak egész sorá-
ban, szemet gyönyörködte-
tô gyümölcsök, zöldségek, 
kézmûves termékek sora-
koztak, de még a seprû- vagy 
a kerítéskészítés fortélyaiba 
is betekintés nyerhetett, aki 
ellátogatott a regionálissá 
szélesedett közfoglalkozta-
tási kiállításra. 

A	 kiállítást,	 amelyen	 a	Start	
Munka	 Mintaprogramban	
részt	 vevô	 önkormányzatok	
mutathatták	 be	 a	 közfoglal-
koztatás	 keretében	 elôállított	
termékeiket,	Gajda Róbert kor-
mánymegbízott,	dr. Hoffmann 
Imre közfoglalkoztatásért	 fele-
lôs	helyettes	államtitkár,	Hanó 
Miklós,	Békéscsaba	alpolgár-
mestere	és	dr. Nagy Ágnes,	a	
Békés	Megyei	Kormányhiva-
tal	 Munkaügyi	 Központjának	
igazgatója	nyitotta	meg.		
–	Két	szóban	összefoglalva,	

ez	a	kiállítás	az	önfenntartás-
ról	és	az	értékteremtésrôl	szól.	
Az	 itt	 látható	 termékek	 ékes	
bizonyítékai	annak,	hogy	kellô	
elhatározással,	 kreativitással	
és	munkával	mi	mindent	lehet	
létrehozni	–	mondta	Gajda	Ró-
bert,	kiemelve,	hogy	a	2011-
ben	 elindult	 mintaprogram	
mára	Békés	megyében	70	te-
lepülésen	mûködik	valamilyen	
formában	 9100	 embernek	
adva	lehetôséget.

A	 térség	 adottságaiból	
eredôen	 a	 legnépszerûbbek	
a	 mezôgazdasági	 program-
elemek,	 ugyanakkor	 a	 bel-
víz-elvezetési	 programok-
ban	 éppúgy	 részt	 vesznek	
a	 közfoglalkoztatottak,	 mint	
köz-	és	mezôgazdasági	utak	
karbantartásában	 vagy	 az	
illegális	 hulladéklerakók	 fel-
számolásában.	Dr.	Hoffmann	
Imre	 kiemelte:	 a	 közfoglal-
koztatás	 jelentôsen	 hozzá-
járul	 ahhoz,	 hogy	 a	 segély	
alapú	 társadalmat	 felváltsa	
a	 munka	 alapú	 társadalom.	
Míg	 2011-ben	a	 kormány	64	
milliárdot	 irányzott	 elô	 köz-
foglalkoztatási	programokra,	
2014-ben	már	 231	milliárdot	
hagytak	jóvá	erre	a	célra.	
–	 Békéscsabán	 évrôl	 évre	

ezres	 nagyságrendben	 vesz-
nek	 részt	 a	 közfoglalkozta-
tásban.	 Iskolákat,	óvodákat,	

bölcsôdéket	újítanak	fel,	tesz-
nek	rendbe,	egy	2,5	hektáros	
területen	 ôk	 telepítettek	 Csa-
bagyöngye	 szôlôt,	 és	 ôk	 is	
gondozzák	az	ültetvényt.	Fon-
tos	feladatuk	volt	a	CsabaPark	
létrejöttében	is,	hisz	a	mintegy	
43	hektáros	erdô	rendbetéte-
lét	is	zömmel	a	közmunkások	
végezték.		Emellett	a	külterüle-
ten	múlt	évben	és	idén	is	közel	
3	kilométerre	készítettek	járda-
lapokat	 és	 rakták	 le	 azokat	 –	
emlékeztetett	Hanó	Miklós.	
Dr.	Nagy	Ágnes	hozzátet-

te:	a	cél	az,	hogy	a	munka	vi-
lágába	visszavezetett	embe-
rek	mielôbb	állást	találjanak	
az	elsôdleges	munkaerôpia-
con,	ahol	pedig	ez	 továbbra	
sem	lehetséges,	ott	szociális	
szövetkezeteket	alakítva	idô-
vel	önállósuljanak,	a	saját	lá-
bukra	álljanak.

mikóczy erika 

12 Csabai Mérleg

Épül, szépül a város, de ahhoz, hogy hosszú távon itt-
hon találják meg a számításukat az emberek, munka-
helyek kellenek, ehhez pedig rendkívül fontos, hogy a 
Békéscsabán élô vállalkozók boldoguljanak és fejleszte-
ni tudjanak. 2008-ban dr. Ferenczi Attila  ötlete nyomán 
indította el a város a munkahelyteremtést és a termelô, 
szolgáltató szektorban mûködô, helyi mikro- és kisvál-
lalkozások technológiai fejlesztését szolgáló pályázatot. 
Ennek keretében eddig 110 új munkahely létrehozását és 
184 eszközfejlesztést támogatott az önkormányzat.

OSHÁZA ITT VAGYUNK!
OSHÁZA ITT VAGYUNK!

KORMÁNYPÁRTI KÉPVISELŐKET BÉKÉSCSABÁNAK!

Csapatunk: Hátsó sor: Kutyej Pál, Herczeg Tamás,
Bíró János, dr. Ferenczi Attila, Kiss Tibor, Bíró Csaba István

Első sor: Tímár Ella Gizella, Futaki Sándor,
Zelenyánszkiné dr. Fábián Ágnes, Hanó Miklós,

dr. Csicsely Ilona, dr. Kerekes Attila

CSAK A FIDESZ! 2014. OKTÓBER 12.

Csapatunk: Hátsó sor: Kutyej Pál Herczeg Tamás

„Célunk, hogy az emberek mielôbb állást találjanak”

munkahelyteremtés, eszközfejlesztés  
a város támogatásával

Az	 önkormányzat	 2014-ben	
is	 pályázatot	 írt	 ki	 munka-
helyteremtésre	 és	 eszköz-
fejlesztésre	 a	 vállalkozók	
számára,	 erre	 idén	 14	millió	
forintot	 irányoztunk	 elô.	 Ha-
talmas	volt	az	érdeklôdés,	a	
munkahelyteremtésre	22	pá-
lyázat	érkezett,	16	felelt	meg	
a	kiírásnak,	ezek	mindegyike	
támogatást	kapott.	

–	A	technológiai	fejlesztés-
re	most	több	mint	70	pályázat	
érkezett!	 Ennek	 a	 pályázat-
nak	a	célja	az,	hogy	a	vállalko-
zások	 olyan	 beruházásokat	
valósítsanak	 meg,	 amelyek	
a	 munkahelyek	 megtartását	
szolgálják,	 vagy	 olyan	 fej-
lesztéseket	 hajtsanak	 végre,	
amelyek	 a	 késôbbiekben	
bôvülést,	 munkahelyterem-

tést	 hozhatnak.	 A	 források	
szûkössége	miatt	ebbôl	csak	
13-at	 tudtunk	 támogatni,	 to-
vábbi	 pályázatokat	 pedig	
tartaléklistára	 tettünk	 –	 tud-
tuk	 meg	 dr. Ferenczi Attila 
tanácsnoktól.	
–	 A	 kezdeményezésem-

re	 a	 szeptember	 18-án	 tar-
tott	közgyûlés	elé	került	egy	
elôterjesztés	arról,	hogy	to-
vábbi	10	millió	 forintot	cso-
portosítsunk	át	erre	a	célra,	
amely	 újabb	 21	 vállalkozás	
eszközfejlesztését	 teheti	
lehetôvé	 ebben	 az	 évben	
–	 folytatta	 Hanó Miklós al-
polgármester,	 hozzátéve,	
a	 vállalkozók	 támogatását	
a	 késôbbiekben	 is	 folytatni	
szeretnék.	

m. e.

Pályázat beadása munkahelyteremtés technológiai fejlesztés

db támogatás összege db támogatás összege

2008 	4 1	615	596	Ft 18 11	275	623	Ft

2009	május 14 6	414	746	Ft 37 22	870	199	Ft

2009	október 	4 1	940	400	Ft 30 18	034	602	Ft

2010 16 5	535	576	Ft 49 34	814	359	Ft

2011 30 16	389	779	Ft 37 12	068	411	Ft

2012 16 10	794	870	Ft	

2013 10 8	400	000	Ft

2014 16 12	341	436	Ft 13 5	407	626	Ft

összesen: 110 63 432 403 ft 184 104 470 820 ft

Önfenntartás, értékteremtés
Közfoglalkoztatási kiállítás a fôtéren



Kormos Mihály neve hal-
latán szinte magunk elôtt 
látjuk, ahogy a Linamar-Bé-
késcsabai RSE nôi röplab-
dacsapatának edzôjeként 
a pálya szélérôl biztatja a 
lányokat. Most mégsem a 
tavaly bronzérmet, idén baj-
noki címet szerzett csapat 
miatt kerestük meg, hanem 
azért, mert a közgyûlés a 
fiatalok körében végzett 
munkája elismeréséül neki 
ítélte oda a Békéscsaba If-
júságáért kitüntetést.  

A	 BRSE	 és	Kormos Mihály 
közös	 sikereit	 szinte	 az	
egész	 város	 ismeri,	 azt	 vi-
szont	 kevesebben	 tudják,	
hogy	a	polgármesteri	hivatal	
sportcsoportjának	 munka-
társaként	 rengeteget	 tesz	 a	
diák-	 és	 szabadidôsportok	
szervezéséért.	A	sport	szere-
tete,	 szolgálata	 lényegében	
már	 egészen	 fiatal	 korában	
kezdôdött.	
–	Dévaványán	 jártam	ál-

talános	 iskolába,	 egy	 gyer-
mekkori	 mûtétem	 miatt	 az	
élsport	 nem	 jöhetett	 szóba,	
de	 szinte	 egész	 életemet	
átszôtte	 a	 sport.	 A	 Kemény	
Gábor	 Szakközépiskolában	
tanultam,	amikor	a	röplabdát	
megszerettette	 velem	 Ko-
vács	Gábor	 tanár	úr.	Közép-
iskolásként	a	MÁV	kollégium-
ban	 laktam,	 ahol	 különösen	
Varga	 József	 terelgetett	 afe-
lé	 a	pálya	 felé,	 ahol	most	 is	
dolgozom	–	mondta	Kormos	
Mihály.

A	 röplabda	 középiskolás	
korától	folyamatosan	az	élete	
része	 lett,	 18	 évesen	 röplab-
daedzôi	 tanfolyamra	 ment,	
20	évesen	az	NB	II-es	csapat	
edzôjének	kérték	 fel.	Négy	
évig	 volt	 a	 felnôtt	 csapattal,	
abból	három	évet	már	az	NB	
I-ben	 játszottak.	 Ezután	 tíz	
évig	 utánpótláscsapatok	 ne-
velésével,	csapatok	képzésé-
vel	 foglalkozott,	 majd	 ismét	
a	 felnôtt	 csapathoz	 került	 –	
amellyel	 idén	egészen	a	baj-
noki	címig	jutottak.	
–	 Közben	 öt	 évig	 tanítot-

tam	 a	 Szent	 László	 utcai	 is-
kolában,	majd	Szigeti Csaba 
hívására	 a	 városházára	 jöt-
tem	 sportszervezônek,	 Tóth 
Pál utódjaként.	Itt	a	diák-	és	
szabadidôsport	 szervezése	
tartozik	 hozzám.	 Az	 elmúlt	
tíz	évben	a	diáksportot	meg-
reformáltuk,	 megnôtt	 a	 ver-
senyeken	részt	vevôk	száma.	
Nagyon	 jó	 kapcsolatot	 alakí-
tottunk	ki	az	iskolákkal,	a	test-

nevelô	 tanárokkal,	 és	 éppen	
tíz	éve	életre	hívtuk	a	középis-
kolai	sportparádét,	ami		nagy	
álmom	volt.	Az	elmúlt	két	év-
ben	ezt	már	összekapcsoltuk	
a	Garabonciás	napokkal,	idén	
még	sárkányhajó	 versenyt	 is	
rendezünk	–	tudtuk	meg	Kor-
mos	Mihálytól,	aki	elôdje	után	
folytatta	az	óvodai	sportnapok	
szervezését,	de	strandröplab-
da-bajnokságot,	 kerékpáros	
túrát,	 futóversenyt,	 kolbász-
váltót	is	rendeztek	már,	és	ôk	
szervezik	a	kispályás	labdarú-
gó-bajnokságot	is,	amelyben	
83	csapat,	úgy	1500	ember	
játszik,	mozog	rendszeresen.	
S	 hogy	mit	 szól	 a	 díjhoz?	

Meglepôdött,	hogy	ô	kapja,	
szerinte	 mások	 talán	 jobban	
megérdemelnék.	S	hogy	mit	
szól	 a	 díjhoz,	 a	 díjazotthoz	
Békéscsaba	ifjúsága?	Nos,	a	
Garabonciás	 napokon,	 a	 díj-
átadáson	 arról	 bárki	 megbi-
zonyosodhat.

mikóczy erika

Dr. Elek Tibor irodalomtör-
ténész, kritikus, a Bárka 
fôszerkesztôje kapta meg 
idén a Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Közgyûlésének 
Elismerése kitüntetést. En-
nek kapcsán kérdeztük 
munkásságáról, terveirôl.

– Mit jelent Önnek ez az el-
ismerés?  
–	 Természetesen	 igazán	

megtisztelô	 számomra.	 Kö-
szönöm	 is	 mindazoknak,	
akiknek	eszébe	 jutottam.	Az	
elmúlt	évtizedek	hazai	társa-
dalmi	változásai	és	a	civilizá-
ciós	 korszakforduló	 nem	 te-
remtett	 kedvezô	 környezetet	
a	minôségi	kultúra	számára.	
Épp	 ezért	 nagyon	 fontos,	
hogy	azok	a	személyek	vagy	
intézmények,	 akik,	 amelyek	
ezt	 felismerik,	 és	 akik,	 ame-
lyek	 tehetnek	ez	ellen,	meg-
tegyék,	 ami	 a	 lehetôségük.	
Az	 önkormányzatok	 is	 ilyen	
intézmények.	A	saját	jól	felfo-
gott	érdekükben	 is	érdemes	
a	kultúrát	 támogatniuk,	mert	
azáltal	is	vonzóbbá,	élhetôb-
bé	válik	egy	 település.	Úgy	
tapasztalom,	hogy	a	csabai	
önkormányzat	 (képviselô-
testület)	 felismerte	 mindezt,	
és	a	maga	eszközeivel	 igye-
kezett	az	elmúlt	években	ked-
vezôbb	helyzetet	teremteni	a	
minôségi	kultúra	számára	is.	
Kaptam	már	 néhány	 rangos	
szakmai	 díjat	 (2011-ben	 Jó-
zsef	Attila-díjat	is),	ezt	viszont	
úgy	 tekintem,	mint	 egy	 ran-
gos	 társadalmi	 elismerést,	

a	 képviselô-testület	 a	 helyi	
társadalmat	képviseli,	tehát	a	
helyi	társadalom	visszajelzé-
seként	 fogadom.	 Szeretném	
azt	 hinni,	 hogy	 azt	 jelenti:	
van	 értelme	a	helyi	 társada-
lom	 számára	 is	 annak,	 amit	
csinálok.

– Szakmai pályafutása állo-
másai közül mit emelne ki? 
–	1986-ban	szereztem	ma-

gyar–történelem	 szakos	 dip-
lomát	 a	 debreceni	 Kossuth	
Lajos	 Tudományegyetemen,	
ugyanott	 doktoráltam	 2004-
ben	 a	 kiváló	 erdélyi	 íróról,	
Székely	 Jánosról	 szóló,	 két	
kiadást	 is	 megért	 monog-
ráfiámmal.	1999	óta	dolgo-
zom	 Békéscsabán	 a	 Bárka	
fôszerkesztôjeként,	 2008-ig	
a	megyei	 könyvtár	 irodalmi	
osztályvezetôjeként	 is,	 azóta	
munkahelyem	a	Bárka	kiadó-
ja,	 a	 Jókai	 színház.	 A	 Körös	
Irodalmi	Társaságnak	is	1999	
óta	 vagyok	az	 elnöke.	Egye-
temista	korom	óta	publikálok,	

az	 elsô	 önálló	 tanulmánykö-
tetem	 Szabadságszerelem	
címmel	1994-ben	jelent	meg,	
a	 vajdasági	 Gion	 Nándorról	
szóló	 monográfiám	 2009-
ben,	 a	 tizedik	 kötetem	 idén,	
Irodalom	és	nemzeti	 közös-
ség	 címmel,	 s	 ez	 egy	 válo-
gatás	az	elmúlt	évtizedekben	
írott	munkáimból.	November-
ben	jelenik	meg	a	költô	Markó	
Béláról	írott	monográfiám.

 – Melyek a további tervei? 
–	 Az	 említett	 kedvezôtlen	

tendenciák	 ellenére	 szeret-
ném	 megôrizni	 a	 Bárkában	
elért	 minôséget,	 továbbra	 is	
biztosítani	 a	 békéscsabai	 és	
a	környezô	települések	iroda-
lombarátai	 számára	 az	 élvo-
nalbeli	 magyar	 irodalommal	
való	 megismerkedés	 lehetô-
ségeit.	A	saját	munkáim	so-
rát	 pedig	 egy	 kortárs	 erdélyi	
írókkal	folytatott	beszélgetés-
kötettel	szeretném	a	 jövôben	
szaporítani.
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Kormos Mihály a fôtéren a bajnokcsapat ünneplésekor Dr. Elek Tibor: Ez rangos társadalmi elismerés

A	Nemzeti	 Infrastruktúra	Fej-
lesztô	Zrt.	beruházásában	az	
Orosházi	úti	felüljáró	építése	
zökkenômentesen	 halad.	 A	
vállalkozó	a	jaminai	oldalon	a	
10.	és	16.	támasz	között	elké-
szítette	a	pillérbetonozást.	A	
pályalemez	 állványozása	 és	
annak	 ideiglenes	alapozása	
folyamatban	 van.	A	hídépíté-
sért	felelôs	konzorciumi	tag	a	
támfalépítést	a	 jaminai	olda-
lon	elkezdte,	 továbbá	végzi	
a	 pilonszárak	 vasszerelését.	
A	 centrum	 felôli	 oldalon,	 az	
acélhíd	szerelôterén,	a	végle-
ges	szerkezet	elsô,	második	
és	 harmadik	 keresztmetsze-
teinek	hegesztési	munkálatai	
zajlanak.	
Az	állomáson	a	vállalkozó	

két	 irányból	 építi	 a	 peron-
aluljárót,	 a	 vágányok	 felôli	
részen	 a	 cölöpözést	 szin-
te	 teljesen	 befejezték.	 Az	
utascsarnokban	 a	 peronalul-
járó	 építéséhez	 szükséges	

alapmegerôsítési	munkákat	
és	 jet	cölöpözést	 végeznek	
jelenleg.
A	Szerdahelyi	úti	aluljáró	

3.,	4.,	5.	szerkezeti	elemének	
réselése	 elkészült,	 a	 felszer-
kezet-építés	 folyamatban	 van.	
Az	acélgerendákat,	amelye-
ken	a	jövôben	a	vágányok	fut-
nak,	a	helyükre	emelték.	Az	
aluljáró	építésének	következô	
üteme	várhatóan	október	kö-
zepén	kezdôdik.		
A	Gyár	utcában	zajlik	az	

önkormányzati	 koordináci-
óban	 megvalósuló	 ivóvíz-
minôség-javító	 program.	 Az	
Alföldvíz	 Zrt.	 vállalkozója	
jelenleg	 hosszában	 fekteti	 a	
csöveket,	 ezzel	 párhuzamo-
san	 a	 Csaba–2013	 Konzor-
cium	 a	 csapadékcsatornát	
építi,	 hogy	 október	 10-ére	
be	tudja	fejezni	az	ideiglenes	
aszfaltozást,	 6	 méter	 szé-
lességben,	a	Gyár	és	Kereki	
utca	burkolatlan	részén.

vAsÚtFEJlEsztÉs
Halad a felüljáró építése

kormos mihály az ifjúságért
A sport fi atal kora óta meghatározza életét

kitüntették Elek tibort
A Bárka fôszerkesztôjének elismerése

Drogot találtak a büfében
Bezáratták a szórakozóhelyet

Nemrégiben ismét kábítószergyanús anyagokat találtak 
a rendôrök egy korábban már ideiglenesen bezárt szóra-
kozóhelyen, Békéscsabán. A helyi rendôrkapitányság és 
a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elôször 
június 6-án éjszaka tartott ellenôrzést a Kossuth téren, 
az akkor szórakozóhelyként üzemelô büfében.

Éppen	élôzenés	 rendezvény	
volt,	mintegy	százharmincan	
tartózkodtak	 az	 épületben.	
A	 szórakozóhelyet	 a	 rendôr-
ség	kiürítette	és	a	nyomozók	
alaposan	 átvizsgáltak.	 Az	
asztalokon,	 padokon,	 vala-
mint	a	mellékhelyiségekben	
kábítószergyanús	 anyago-
kat	 találtak,	 melyeket	 lefog-
laltak.	 Az	 intézkedésrôl	 a	
rendôrség	értesítette	a	város	
jegyzôjét	 és	 kezdeményezte	
a	 vendéglátóhely	 bezárását.	
A	 jegyzô	 határozatával	 au-
gusztus	 8-án	 ideiglenes	 jel-
leggel	–	a	büntetôeljárás	be-
fejezéséig,	de	legfeljebb	egy	
évi	 idôtartamra	 –	 bezáratták	
a	szórakozóhelyet.	

A	fiatalok	védelme	érdeké-
ben	a	rendôrség	visszatérô	
ellenôrzést	 szervezett	 itt	 au-
gusztus	22-én	éjszaka	 is.	A	
fôbejárat	zárva	volt,	de	a	hát-
só	bejáraton	úgy	120	vendég	
ment	 be	 egy	 rendezvényre.	
A	rendôrség	ismét	kiüríttette	a	
helyiségeket,	 melyek	 átvizs-
gálása	során	ezúttal	 is	kábító-
szergyanús	anyagokat	 találtak.	
Az	 intézkedés	tapasztalatairól	
a	csabai	 rendôrség	értesí-
tette	a	 jegyzôt,	és	a	 társható-
ságokkal,	 önkormányzattal	
együttmûködve	a	kábítószer-
fogyasztás,	-terjesztés	vissza-
szorítása	 érdekében	 további	
ellenôrzéseket	terveznek.	

g. e.

munkaerô-piaci 
szolgáltatások

a békés megyei nôk egyesülete ezúton	 szeretné	
felhívni	 a	 megyében	 élô	 munkaerôpiacra	 visszatérni	
szándékozók	és	a	térségben	tevékenykedô	munkálta-
tók	figyelmét,	hogy	a	NEA	pályázat	keretei	között	mun-
kaerô-piaci	szolgáltatásokat	nyújt.

Munka	 iránt	 érdeklôdô	 és	 elhelyezkedni	 szándéko-•	
zók	 részére	 folyamatos	 kapcsolattartással	 szemé-
lyes	tanácsadás	szolgáltatást	végzünk.	Szándékunk	
a	támogatási	ellátások,	a	munkaerô	kereslet-kínálat	
és	 az	 elhelyezkedési	 lehetôségek	 megismertetése	
mellett,	munkahelyhez	juttatás	elôsegítése.	

Munkavállalók	számára	szolgáltatásunkkal,	az	aktuá-•	
lis	munkaerô-piaci	jellemzôk,	támogatási	és	szolgál-
tatási	 információk	nyújtása	mellett,	 lehetôséget	biz-
tosítunk	speciális	munkáltatói	igények	kielégítésére.

Jelentkezni	a	Békés	Megyei	Nôk	Egyesülete	5600	Bé-
késcsaba,	Kazinczy	utca	6.	szám	alatti	irodájában	lehet	
munkanapokon	9–13	óráig.	

E-mailen:	 bm.nokegyesulete@gmail.com
Telefonon:	+36-20/515-1102-es	számon

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

olvassa legfrissebb híreinket on-line!

www.csabaimerleg.hu
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A terület átadása már meg-
történt, s várhatóan novem-
berben kezdôdnek el a bel-
város-rehabilitáció második 
ütemének munkálatai. Jövô 
év nyarára az Andrássy 
út és környéke egészen a 
Petôfi  utcáig megszépül. 

–	Az	összességében	814	
millió	 forintos	 fejlesztés	 a	
pályázatnak	 köszönhetôen	
100	 százalékos	 támogatást	
élvez,	 s	 a	 projektbe	 bekap-
csolódó	 három,	 helyi	 vál-
lalkozás	 is	 komoly	 anyagi	
segítséghez	 jut	 tervei	 meg-
valósításához.	 Turisztikai	
szempontból	 is	 igen	 fontos,	
hogy	a	belváros	megújítását	
a	 második	 lépcsôben	 foly-
tathatjuk,	 ez	 ugyanis	 újabb	
befektetôket	vonzhat	Békés-
csabára	 –	 hallhattuk	 Hanó 
Miklós alpolgármestertôl,	
aki	 megköszönte	 a	 projekt	

elôkészítésében	 részt	 vevôk	
eredményes	munkáját.

Kiss Tibor alpolgármester,	
az	 érintett	 körzet	 képviselôje	
azt	hangsúlyozta,	hogy	immár	
a	teljes	belváros	esztétikusabb,	
élhetôbb	lesz,	remélhetôen	az	
itt	lakók	megelégedésére.	Le-
burkolják	az	egyetlen	 itt	 lévô,	
földes	utcát,	s	a	közbiztonság	
is	javul,	új	térfigyelô	kamerákat	
helyeznek	ki.	
–	 A	 belváros	 teljes	 rehabi-

litációjával,	 a	 Csabagyöngye	
megnyitásával,	a	CsabaPark	
felépítésével	 s	 az	 állomás	
és	 környékének	 megújítá-
sával	 Békéscsaba	 arculata	
az	 elmúlt	 4-5	 évben	 annyit	
változott,	 amelyre	 az	 elmúlt	
száz	évben	nem	volt	példa	–	
mondta	Opauszki Zoltán.	 A	
kabinetfônöktôl	 megtudtuk,	
hogy	közel	egy	éve	a	Nemzeti	
Fejlesztési	Ügynökség	kereste	
meg	ôket	azzal,	vajon	megfe-

lelô	 forrás	birtokában	a	város	
képes	lenne-e	rövid	idôn	belül	
megvalósítani	 a	belváros-re-
habilitáció	 második	 ütemét.	
Mivel	száz	százalékban	támo-
gatott,	közel	egymilliárdnyi	for-
rást	 jelentô	 beruházásról	 volt	
szó,	s	megfelelôen	elôkészített	
dokumentumok	is	rendelke-
zésre	álltak,	az	önkormányzat	
megpályázta	 a	 projektet.	 Ma	
már	tudjuk,	sikeresen.

Tóthné Svecz Valéria,	a	Bé-
késcsabai	Városfejlesztési	Kft.	
ügyvezetôje	 egyebek	 mellett	
arról	beszélt,	hogy	a	munká-
latok	 idén	 ôsszel	 kezdôdnek	
és	 jövô	év	 június	végéig	 fe-
jezôdnek	be.	Közel	 húszezer	
négyzetméter	felület	újul	meg	
a	belvárosban,	egyebek	mel-
lett	 a	 Korzó	 tér,	 az	 U	 alakú	
ház	elôtti	tér,	a	Szabadság	téri	
ügyfélszolgálati	 iroda	 belsô	
parkolója	is	megszépül.
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Úgy tûnik, egyre nagyobb a 
színházszeretô közönség 
Békés megyében, hiszen 
a 2014/2015-ös évadra már 
12 000-et meghaladó bérle-
tessel büszkélkedhet a Bé-
késcsabai Jókai Színház.

A	12	000	bérlet	már	önma-
gában	is	örömteli	adat	–	már	
most	 több,	mint	 az	 elmúlt	 öt	
évben	 bármikor	 –,	 de	 ez	 a	
szám	még	 növekedni	 is	 fog,	
hiszen	 bérletvásárlásra	 az	
évad	 ideje	alatt	 is	van	 lehe-
tôség,	arányosított	áron.
A	színház	mindig	is	a	kul-

túra	szimbóluma	és	közked-
velt	 társasági	 találkozóhely	
volt.	 A	 nézô	 számára	 min-
dig	 érdekes	 egy	 kicsit	 be-
tekintést	 nyerni	 a	 háttérbe,	
találkozni	 az	 alkotókkal,	 a	
mûvészekkel	 és	 egymással,	
a	 színházszeretô	 közönség-
gel.	 Éppen	 ezért	 hozta	 létre	
a	Jókai	színház	két	évvel	ez-
elôtt	a	díszbemutató-bérletet,	
melynek	 lényege,	 hogy	 a	
nézô	a	premier	megtekintése	
után	nem	siet	haza,	hanem	a	
teátrum	 vigadójában	marad,	
ahol	 hivatalos	 egy	 állófoga-
dásra.	Ott	jól	érezheti	magát,	
koccinthat,	 beszélgethet	 a	
színészekkel,	 az	 alkotókkal,	
a	háttérmunkásokkal,	a	meg-
hívott	 dísz-	 és	 sztárvendé-

gekkel	és	nem	utolsósorban	
egymással.
A	 kezdeményezés	 nagy	

népszerûségnek	 örvendett	
az	elmúlt	két	évben,	 rengeteg	
pozitív	visszajelzés	érkezett,	
a	 premier	 valóban	 bárki	 szá-
mára	elérhetô	 társadalmi	ese-
mény	volt.	A	díszbemutatók	
hangulata	 mindig	 igazodott	
a	 bemutatott	 elôadás	 han-
gulatához,	 mind	 a	 felszolgált	
menüvel,	mind	az	est	körítésé-
vel.	Nemritkán	országos,	sôt	
nemzetközi	hírû	alkotó	 járt	a	
díszbemutatókon,	 a	 teljesség	
igénye	 nélkül	 megfordult	 a	
rendezvényeken	Bródy János,	
Erdélyi Tímea,	Fodor Zsóka,	
Rákay Philip,	Szente Vajk,	Viki-
dál Gyula,	 vagy	 éppen	Chris 
Rolls,	a	Lear	király	rendezôje,	

akit	 a	 fogadáson	 tiszteletbe-
li	 borlovagnak	 is	 avattak.	 A	
komplett	és	kötetlen	szórako-
zás	érdekében	minden	dísz-
bemutatón	zenekar	 is	 játszott	
a	táncolni	vágyóknak.
A	díszbemutató-bérlet	 te-

hát	eddig	 jól	vizsgázott,	ha-
gyományt	 teremtett,	 ezért	a	
2014–2015-ös	 évadra	 is	még	
korlátozott	számban	kapható.	
Ami	 biztos:	 a	 díszbemutató-
bérlet	bárki	számára	elérhetô.	
Ez	több,	mint	színház!	
Bérletek	válthatók	a	szín-

ház	 jegyirodájában	hétfôtôl	
péntekig	8.30	és	16.30	között.	
Telefon:	66/519-550;	e-mail:	
szervezoiroda@jokaiszinhaz.
hu,	további	információ:	www.
jokaiszinhaz.hu.

ragány misa

Egyre több a színházbérletes
Váltson díszbemutató-bérletet! – Több, mint színház

novemberben kezdôdnek
a munkák a belvárosban

A	„Nyitott	Szemmel”	Közhasznú	
Egyesület	 (Békéscsaba,	 Len-
csési	út	45–47.)	pályázatot	nyúj-
tott	 be	 az	 „Egészségre	 nevelô	
és	 szemléletformáló	 életmód	
programok	 –	 lokális	 színterek”	
c.	pályázati	felhívására,	melynek	
célja	 az	 egészséget	 szolgáló	
egyéni	magatartásminták	és	kö-
zösségi	 értékek	 elterjedésének	
ösztönzése,	 az	 egészségfej-
lesztés	 színterein	 megvalósuló	
közösségi	 programok	 elterjesz-
tése,	az	életminôség	javítása.	A	
program	 megvalósulása	 során	
közel	 200	 fô	 célcsoporttagot	
értünk	el,	 akik	 részt	 vettek	 ren-
dezvényeinken	 és	 klubfoglalko-
zásainkon	egyaránt.
Egyesületünk	 a	 programot	

2013.	 szeptember	 01.–2014.	

október	 31.	 közötti	 idôszakban	
valósítja	meg.
a támogatás mértéke: 
9	996	632	Ft,	100%	vissza	nem	
térítendô	támogatás.
a célok elérése érdekében a 
következô programelemek va-
lósultak meg:
Elkészült	az	egyesület	hosz-•	
szú	távú	egészségterve;
Egészségnap	két	alkalommal	•	
a	rendszeres	testmozgás	
népszerûsítése	jegyében;
Mentálhigiénés	csoportfog-•	
lalkozások;
Laikus	önsegítô	klubok	a	•	
lelki	egészség	megôrzé-
se	érdekében;
Egészséghét	megszer-•	
vezése	az	egészséges	
táplálkozás	jegyében;

Célcsoport	bevonása,	egész-•	
ségügyi	állapotfelmérés;
Klub	mûködtetése	az	egész-•	
séges	táplálkozás	jegyében;
Elsôsegélynyújtó	trénig;•	
Életmódtábor	megszervezé-•	
se	két	alkalommal	az	egész-
séges	táplálkozás	jegyében.

A	REMONDA	Szabadidôs,	Lovas	
és	Sportegyesület	(Békéscsaba,	
Stark	Adolf	u.	4.)	pályázatot	nyúj-
tott	be	az	„Egészségre	nevelô	és	
szemléletformáló	életmód	prog-
ramok	–	lokális	színterek”	c.	pá-
lyázati	 felhívásra,	melynek	célja	
az	 egészséget	 szolgáló	 egyéni	
magatartásminták	 és	 közössé-
gi	 értékek	 elterjedésének	 ösz-
tönzése,	 az	 egészségfejlesztés	
színterein	 megvalósuló	 közös-
ségi	 programok	 elterjesztése,	
az	életminôség	javítása.

Egyesületünk	a	programot	2013.	
szeptember	 01.–2014.	 október	
31.	 közötti	 idôszakban	 valósítja	
meg.

a támogatás mértéke:
9	976	132	Ft,	100%	vissza	nem	
térítendô	támogatás.

a célok elérése érdekében a 
következô programelemek va-
lósultak meg:

Elkészült	az	egyesület	hosz-•	
szú	távú	egészségterve;

Egészségnap	két	alkalommal	•	
a	rendszeres	testmozgás	
népszerûsítése	jegyében;

Mentálhigiénés	csoportfog-•	
lalkozások;

Laikus	önsegítô	klubok	a	•	
lelki	egészség	megôrzése	
érdekében;

Egészséghét	megszer-•	
vezése	az	egészséges	
táplálkozás	jegyében;

Célcsoport	bevonása,	•	
egészségügyi	állapot-
felmérés;

Klub	mûködtetése	az	egész-•	
séges	táplálkozás	jegyében;

Elsôsegélynyújtó	trénig;•	

Életmódtábor	megszervezé-•	
se	az	egészséges	táplálko-
zás	jegyében;

Tömegsport-foglalkozások	•	
szervezése.

„nyitott szemmel az Egészségre”
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0932

„nyeregben az Egészségért”
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1014
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 A P R Ó H I R D E T É S

Kegyes	volt	az	 idôjárás	szep-
tember	12-én,	hiszen	délután-
ra	 kisütött	 a	 nap	 és	 az	 esô	
elillant.	Így	a	Békében	Békés-
ben	Nemzetiségi	Fesztivált	az	
eredeti	helyszínen,	az	evangé-
likus	 nagytemplom	 tövében,	
a	Kiss	Ernô	utcában	rendezte	
meg	a	Csabai	Szlovákok	Szer-
vezete	számos	együttmûködô	
partner	segítségével.
Pénteken	 a	 Tabán	 Nép-

táncegyüttes,	majd	a	Rábai,	
a	Balassi	és	az	Ôszülô	Halán-
ték	három	generáció	táncosai	
adtak	mûsort.	Lászik Mihály,	a	
Csabai	 Szlovákok	 Szerveze-
tének	 elnöke	 köszöntôjében	
felidézte	 a	 régi	 mezôvárosi	
vásárok	 hangulatát,	 amikor	
szekereken,	 szépen	 felöl-
tözve	 érkeztek	 a	 családok:	
vásárfiát	 vettek,	 s	 eladták	
munkájuk	 gyümölcsét.	 Nagy	

népszerûségnek	 örvendett	
akkoriban	a	 vásári	 komédia,	
s	 az	 emberek	 békésen	 be-
szélgettek,	a	 jó	üzletre	pedig	
áldomást	is	ittak.	
–	 Ezt	 a	 forgatagot,	 han-

gulatot	 szeretnék	 felidézni	 a	
fesztivállal,	 kirakodóvásárral,	
népi	játékokat	és	népi	kismes-
terségeket	bemutató	utcával.	
A	 rendezvény,	 amelyet	 ko-
rábban	 vásárnak	 nevez-
tünk,	a	sokajkú	Békés	megye	
nemzetiségeinek	 kölcsönös	
tiszteletén	alapszik,	hiszen	mi	
békében	élünk	itt	Békésben	–	
emelte	ki	az	elnök.
Szombaton	 a	 kulturális	

programok	mellett	 gasztro-
nómiai	 is	 fontos	szerepet	ka-
pott	 a	 Szlovák	 Kultúra	 Háza	
udvarán:	a	„nyanyicska	kony-
hában”	 loksát	 (káposztás	
lángost),	többféle	rétest,	birka-

pörköltet,	csigalevest,	halus-
kát,	 körömpörköltet,	 birkaká-
posztát,	kvaszjenkát	(gôzön	
fôtt	gombócot),	sült	kolbászt,	
a	herovkát	(csôrögét),	mákos	
gubát	 és	 öregtarhonyát	 kós-
tolhattak	az	érdeklôdôk.

vándor andrea

Aj počasie žičilo známemu 
podujatiu, veď 12. septembra 
v popoludní už aj slnko svieti-
lo a prestalo pršať. Takto ná-
rodnostný festival s názvom 
V pokoji v Békéši mohli uspo-
riadať na pôvodnom dejisku, 
tesne za Veľkým evanjelickým 

kostolom v ulici Kiss Ernô. Or-
ganizátorom aktivity bola Ča-
bianska organizácia Slovákov 
(ČOS) za pomoci početných 
spoluorganizátorov. 

V prvý deň podujatia, v 
piatok sa predstavili tri gene-
rácie tanečníkov súborov Ta-
bán, Rábai, Balassi a Ôszülô 
Halánték. Predseda ČOS, 
Michal Lásik vo svojom pri-
vítacom prejave priblížil at-
mosféru jarmokov v niekdaj-
ších agrárnych mestách, keď 
prichádzali celé rodiny na 
vozoch, aby si nakupovali a 
aby predali na jarmoku plody 
svojej celoročnej práce. Veľ-
mi populárne boli kedysi jar-
močné divadlá a po dobrom 
predaji a kúpe ľudia si vypili 
aj oldomáš.

– Túto jarmočnú kavalká-
du, atmosféru chceme oživiť 

našim festivalom na ulici za 
kostolom, kde sa predsta-
via aj rôzne ľudové remeslá. 
Podujatie – ktoré v minulosti 
sme nazývali v slovenčine 
jarmokom – je ďalším dôka-
zom vzájomnej úcty rôznych 
národností békešského kra-
ja, my tu žijeme spolu už stá-
ročia v pokoji a mieri – zdô-
raznil pán predseda.

V sobotu okrem kultúr-
nych programov aj gastro-
nómia mala významnú úlohu 
na dvore Domu slovenskej 
kultúry: v „kuchyni ňanič-
ky” sme mohli ochutnať o.i. 
lokše, rôzne záviny – ríteše, 
perkelt z baraniny, polievku 
s brdovcami, halušky, paprč-
kový perkelt, kvasienky, pe-
čenú klobásu, herouky, ma-
kové opekance a tarhone.

andrea vándorová 

Békében Békésben v pokoji v Békéši

szolgáltatás

Hûtôk, fagyasztók javítása. Békés-
csaba,	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	egye-
bek	csomagolása.	
http://mediafonebt-hu82.webnode.
hu,	20/910-4517,	06-1/222-8397,
06-90/603-607	(635	Ft/perc).

arany-ezüst felvásárlás készpén-
zért,	14	K	5100	Ft.	Békéscsaba,	Gyu-
lai	út	18.	A	kórház	fôbejárata	mellett.	
Tel.:	70/222-6801.

cseréPkályHák felülvizsgálata,	
tisztítása,	javítása,	újraépítése.
Tel.:	20/983-5113.

zár, redôny, akár	garázskapu	méret-
ben	is,	szúnyogháló,	szalagfüggöny,	
reluxa,	roletta,	napellenzô,	harmoni-
kaajtó	szerelése,	javítása	3	év	garanci-
ával!	Utánfutó-	és	csónakkölcsönzés,	
kulcsmásolás!	 Békéscsaba,	 Dobos	
István	u.	20.	
Tel.:	 30/233-4550,	70/335-7584,	
	 66/636-135.

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

Hideg-meleg burkolást vállalok.
Tel:	30/273-3191.

duguláselhárítást vállalok garanci-
ával.	Telefon:	30/939-7720.
Gyors,	pontos,	megbízható.

ingatlan

a szántó utcában építési	 telek	 el-
adó.	Tel.:	30/366-7616.

tulajdonostól eladó Békéscsabán,	a	
Szerdahelyi	utcán	elsô	emeleti,	60	m2-
es,	háromszobás,	erkélyes,	központi	
fûtéses,	napkollektoros	panellakás.
Érd.:	30/354-2563.

békéscsabán, a mester utcában 
820	m2-es	belterületi	 telek	 (jelenleg	
gyümölcsös)	fúrott	kúttal	eladó.	Vil-
lany,	telefon	az	utcában.
Tel.:	30/574-0913.

eladó egy 1 szobás, fszt.-i,	egyedis	
lakás	a	Kazinczy-ltp.-en.
Tel.:	20/953-5631.

oktatás

matematikából felkészítést, korrepe-
tálást	vállalok.
Telefon:	70/392-0459.

angol kezdôknek, haladóknak,	nyelv-
vizsgára	készülôknek.
Tel.:	70/392-0459.

matek, fizika, kémia magánórák.	
Házhoz	megyek.	Tel.:	20/563-3964.

történelembôl emelt,	 középszintû	
érettségi-felkészítés,	 korrepetálás.	
Tel.:	70/332-9116.

egyéb

fehér nyitható fali	 fürdôszobai	 tü-
kör, 2	db	karnis	(230,	250	cm),	1	pár	
hálószobai	fali	 lámpa,	felújításra	szo-
ruló	 román	 hintaszék,	 üveg	 kompó-
tos-	és	süteményeskészlet,	mûanyag	
szennyestartó	 eladó	 Békéscsabán.	
Tel.:	30/574-0913.

www.csabacenter.hu

      2014. szeptember 25.–október 1.
T.	S.	Spivet	különös	utazása	(szinkr.	francia–kanadai	családi)	•	
PREMIER!	3D!
Villám	és	a	varázsló	(szinkr.	belga	animáció)	3D!•	
A	védelmezô	(szinkr.	amerikai	akció)	VILÁGPREMIER!•	
Delfines	kaland	2	(szinkr.	amerikai	családi)	PREMIER!•	
Az	útvesztô	(amerikai	thriller)	•	
Az	emlékek	ôre	(szinkr.	fekete-fehér	amerikai	sci-fi)	•	
Kamuzsaruk	(szinkr.	amerikai	akció-vígjáték)	•	
Szabadesés	(magyar–dél-koreai–francia	játékfilm)	PREMIER!	ART!•	
Sráckor	(amerikai	dráma)	ART!•	

     2014. október 2–8.
T.	S.	Spivet	különös	utazása	(szinkr.	francia–kanadai	családi	)	3D!•	
A	séf	(szinkr.	amerikai	vígjáték)	PREMIER!•	
Holtodiglan	(amerikai	thriller)	PREMIER!•	
A	védelmezô	(szinkr.	amerikai	akció)	•	
Delfines	kaland	2	(szinkr.	amerikai	családi)	•	
Az	útvesztô	(amerikai	thriller)	•	
Lavina	(svéd–dán–norvég	játékfilm)	PREMIER!	ART!•	
Szabadesés	(magyar–dél-koreai–francia	játékfilm)	ART!•	
Viktória	–	A	zürichi	express	(svájci	filmdráma)	PREMIER!	ART!•	
Sráckor	(amerikai	dráma)		ART!•	

Békéscsaba	Megyei	Jogú	Város	Önkormányzata
tisztelettel	meghívja	a	város	polgárait	az

ARADI VÉRTANÚK EMLÉKÉRE
szervezett	megemlékezésre

2014. október 6-án, hétfôn 15.00 órára.

Helyszín: Aradi	Vértanúk	ligete.
beszédet mond: Hanó Miklós, Békéscsaba	Megyei	

Jogú	Város	alpolgármestere.

Közremûködnek	a	Békéscsabai	Belvárosi	Általános	
Iskola	és	Gimnázium	tanulói.

Koszorúzás

Márkus Virág,	az	Észt	 Intézet	
programvezetôje	 interaktív	
módon	vonta	be	a	gyerekeket	
a	 kiállítás	 anyagának,	 a	 me-
sék	birodalmának	rejtelmeibe.	
Mesélt	Észtországról,	az	észt	
gyermekirodalomról.	Elmond-
ta,	hogy	az	észteknél	kötelezô	
olvasmány	például	a	Pál	utcai	
fiúk	 és	 az	 Egri	 csillagok,	 de	
ismerik	a	Kincskeresô	kisköd-
mönt,	 valamint	 Janikovszky 
Éva és	Lázár	Ervin	mûveit	 is.	

Azt	 is	megtudtuk,	 hogy	 két	
éve	kértek	 fel	9	magyar	és	9	
észt	szerzôt:		írjanak	meséket.	
A	 történetek	egyik	országból	
a	másikba	 vándoroltak	 és	 il-
lusztrátorokra	találtak.	

Mészáros Zsuzsa,	a	Mun-
kácsy	 Emlékház	 mûvészeti	
vezetôje	 a	 mûvek	 techni-
kai	 gazdagságára	 hívta	 fel	
a	 figyelmet.	 Berényi Nagy 
Péter (Tücsök Peti)	 sem	
érkezett	 üres	 kézzel	 a	 me-

sebirodalomba:	 magával	
hozta	 „varázsceruzáját”,	 s	
zenésztársa,	 Hangya Imi 

énekhangjára	 egy	 rögtön-
zött	rajzórát	is	tartott.		

vándor a.

Észt és magyar alkotások
Illusztrátorok mesevilága a CsaKK-ban

Észt és magyar illusztrátorok alkotásaiból nyílt tárlat nem-
régiben a Csabagyöngyében a Magyarországi Észt Inté-
zet, a Tallinni Magyar Intézet, a Csodaceruza gyermek-
irodalmi folyóirat és az Észt Gyermekirodalmi Központ 
együttmûködésében. 

Tücsök Peti itt is rajzolt a gyerekeknek
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október
23–26.

1944	nyarától	többször	bôgtek	
fel	Békéscsaba	légiveszélyt	
jelzô	 szirénái.	 Megszokottá	
vált,	hogy	pár	perc	elteltével	
a	 csendet	 megtörte	 a	 város	
fölé	érkezô	angol–amerikai	
repülôgépek	 búgása.	 A	 zárt	
alakzatban	 átrepülô,	 a	 nap-
fényben	 ezüstösen	 csillogó	
repülôgépeket	 megszokta	 a	
lakosság.	
Abban	 az	 évben,	 szep-

tember	 21-én,	 csütörtökön	
szinte	nyáriasan	szép	meleg	
napra	 ébredtek	 a	 város	 la-
kói.	Nem	sejtve,	hogy	reggel	
8	 óra	 után	 néhány	 perccel	
Olaszország	déli	részén	Boe-
ing	 B-17-es	 Flying	 Fortress	
típusú	 nehézbombázók	 és	
kísérô	 vadászgépek	 emel-
kedtek	a	levegôbe	Debrecen	
és	Békéscsaba	pályaudvara-
inak	bombázására.	A	gépek	
6100	 méter	 magasságban,	
a	felhôk	felett	repülték	végig	
az	 út	 nagy	 részét.	 Szarvas	
térségébe	 érve	 jelentôsen	
javultak	 a	 látási	 viszonyok.	
Itt	a	bombázógépek	kettévál-
tak.	 Kétharmaduk	 Debrecen	
felé	 repült,	 30	 bombázó	 és	
10	 kísérô	 vadászgép	 fordu-
latot	 téve,	 támadó	alakzatba	
rendezôdve,	 Békéscsaba	
irányába	 indult.	Szokás	sze-
rint	 tíz	 óra	 után	 felbôgtek	 a	
város	szirénái.	Voltak,	akik	az	
óvóhelyre	húzódtak,	a	város	
lakossága	 azonban	 a	 meg-
szokott	átrepülésre	számított	
csak.

A	fürjesi	megálló	bakterhá-
zából,	a	repülôk	ereszkedését	
látva,	 jelezték	a	csabai	állo-
másnak,	hogy	a	város	légitá-
madás	célpontja.	11	óra	26	
perckor	sivító	bombák	hang-
ja,	hatalmas	dörrenések,	mo-
rajlások	törték	meg	a	csendet,	
rengett	a	föld	és	ablaküvegek	
törtek	össze	a	léglökésektôl.	A	
támadás	csak	néhány	percig	
tartott,	 de	 a	pusztítás	 súlyos	
és	nyomasztó	volt.	607	bom-
batalálat	érte	a	vasútállomást	
és	környékét,	Erzsébethely	la-
kóházait.	Füstfelhô	és	por	bo-
rította	 a	 környéket.	 Döbbent	
némaság	következett,	majd	
a	 kétségbeejtô	 felismerés,	
hogy	Békéscsabát	is	elérte	a	
háború.	Rövidesen	megkez-
dôdött	 a	 mûszaki	 mentés,	 a	
tûzoltóság	31	fôvel	és	112	lég-
oltalmi	 szolgálatossal	 vonult	
a	helyszínre.	Döbbenetes	lát-
vány	fogadta	ôket.	Megsérült	
az	állomás	valamennyi	épüle-

te,	összecsavarodott	síneket,	
vagonroncsokat	 lehetett	 látni	
és	mély	bombakrátereket	a	
pályatesteken.	 Telitalálat	 érte	
a	Kakas	szállót,	a	MÁV	 lakó-
tömböt,	 az	 erzsébethelyi	 ka-
tolikus	templomot	és	a	kapu-
cinus	rendházat.	Több	bomba	
érte	a	gyalogsági	laktanyát,	a	
dohánybeváltó	 épületeit,	 a	
Rokka	 kötszôvôgyár	 üzem-
részeit	 és	más	épületeket	 is.	
A	 legtöbb	áldozatot	 a	Kakas	
szálló	pincéjébôl	hozták	fel.	
A	bombázásnak	96	halá-

los	áldozata	volt,	a	városban	
52,	Erzsébethelyen	44	ember	
halt	 meg.	 Kórházba	 150	 sú-
lyos	sebesült	került.	Súlyosan	
megrongálódott	 vagy	 teljesen	
elpusztult	 100	 lakóház,	 300	
pedig	kisebb	károkat	szenve-
dett.	A	szépnek	 induló	nyári-
as	ôszi	nap	a	 II.	 világháború	
legszomorúbb	 gyásznapja	
lett	Békéscsabán.

gécs béla

Békéscsaba anno
Békéscsaba bombázásának rémületes percei

Hatszázhét bombatalálat érte az állomást és környékét
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közeleg a kolbász ünnepe
Nagykorúvá válik a Csabai Kolbászfesztivál

Október 23. és 26. között tizennyolcadik alkalommal lesz 
Csabai Kolbászfesztivál. A kolbász fôvárosában ezekben 
a napokban minden a gasztronómiáról, a város és vidék 
értékeirôl, a kulturált szórakozásról szól, és már nem csak 
képletesen lesz kolbászból a kerítés – összegezte röviden a 
vendégcsalogató élményeket Hégely Sándor fesztiváligaz-
gató, aki hozzátette, hogy a kolbásztöltô versenyek rekord-
számú jelentkezései alapján minden eddiginél több látoga-
tóra számítanak, de nemcsak emiatt merik garantálni, hogy 
mindenki megtalálja a számára megfelelô programot.

S	hogy	mi	mindent	kínálnak	ebben	a	négy	napban,	arról	a	
következôket	mondta	el	Hégely Sándor:	
–	A	több	mint	százezer	vendéget	vonzó,	fergeteges	hangu-

latú	Csabai	Kolbászfesztivál	évek	óta	a	Kárpát-medence	legna-
gyobb	gasztrokulturális	fesztiválja.	Célunk,	hogy	az	alapokat	
és	hagyományokat	tekintve	minden	évben	azt	kapják	az	em-
berek,	amit	várnak,	és	ezt	fogjuk	idén	is	számos	újdonsággal,	
felejthetetlen,	érdekes	és	izgalmas	programmal	kibôvíteni.	
–	 Növeltük	 a	 kolbászkészítô	 és	 töltöttkáposzta-fôzô	 ver-

senyeinken	 az	 asztalszámot,	 de	még	 így	 sem	 biztos,	 hogy	
lesz	elég	hely	a	vidám	hangulatban	versenyezni	vágyóknak.	
A	fesztivál	fô	attrakciójának	számító	szombati,	hagyományos	
kolbásztöltô	versenyre	már	közel	600	csapat	nevezett,	így	biz-
tosan	mondhatjuk,	 hogy	 idén	 ezen	 a	 versenyen	 új	 rekordot	
könyvelhetünk	el.	Hasonlóan	élénk	érdeklôdés	kíséri	az	 ifjú-
sági	kolbászkészítô	versenyt,	amelyen	ingyenesen	biztosítjuk	
iskolások	és	tanáraik	számára	az	5	kg	kolbászhúst	és	a	töltés-

hez	szükséges	belet.	A	civil	szervezetek,	nyugdíjasok	és	fogya-
tékkal	élôk	számára	kedvezményes	feltételekkel	meghirdetett	
kolbászkészítô	versennyel	szeretnénk	lehetôséget	biztosítani,	
hogy	mindenki	részesüljön	a	vidám	kolbásztöltés	élményébôl	
és	a	Csabai	Kolbászfesztivál	fergeteges	hangulatából.	
–	 A	 szakmailag	 is	 fontos	 szárazkolbászok	 versenyének	 a	

rangját	tovább	kívánjuk	emelni,	és	ettôl	az	évtôl	büszkén	nevez-
hetjük	 nemzetközi	 szárazkolbászversenynek,	 hiszen	 számos	
szomszédos	országból	is	érkeznek	nevezések.	Továbbra	is	vár-
juk	kistermelôk,	kézmûvesek,	húsipari	szakemberek	és	magán-
személyek	szárazkolbászversenyre	való	nevezéseit.	Krajcsó	Pál	
és	a	kolbászkészítés	nagyjainak	számító	békéscsabai	hentes-
mesterek	tiszteletére	idén	hatodik	alkalommal	rendezzük	meg	
a	kolbászgyúró	emlékversenyt,	 továbbá	egyre	népszerûbb	a	
vasárnapi	bográcsos	töltöttkáposzta-fôzô	verseny	is.	
–	A	Csabai	Kolbászklub	kolbászkészítô	mestereinek	kö-

szönhetôen	naponta	disznóvágás-bemutatóra	várjuk	a	kö-
zönséget.	A	hagyományokhoz	híven	ismét	lesz	kistermelôi	
kolbászsátor,	 a	 nagy	 érdeklôdésre	 való	 tekintettel	 két-
szer	akkora	 területen,	mint	korábban,	 így	még	 több	helyi	
kistermelô	és	kézmûves	árusíthatja	termékeit.	
–	A	gyermekek	és	családok	számára	egyébként	a	fesztivál	

ideje	alatt	végig	érdekes,	izgalmas	programokat	kínálunk.	Ér-
demes	lesz	ellátogatni	az	Utazó	Planetárium	csillagos	égbolt	
jelenségeit	bemutató	programjaira,	emellett	számos	játékos	
szemléletformáló	bûn-	és	baleset-megelôzési	foglalkozással	
készülünk	a	gyermekek	és	a	szülôk	hasznos	szórakoztatása	
érdekében.	 Velünk	 lesz	Kádár Ferkó fotószínháza,	 továbbá	

számos	báb-	és	színházi	elôadással	várjuk	a	családokat.	A	
középiskolás	és	egyetemista	fiatalokat	pedig	a	csütörtöki	in-
gyenes	kolbásztöltô	verseny	mellett	a	Sausage	Party	Sound	
program	 keretein	 belül	 az	 Irie	Maffia	 és	 a	 Punnany	Massif	
koncertjeivel	 várjuk.	 A	 fesztivál	 zárónapján,	 október	 26-án	
vasárnap	ismét	a	családoké	a	fôszerep,	a	fesztivál	vendég-
látóhelyei	 pedig	 egész	 nap	 50	 százalékos	 kedvezménnyel	
árusítják	a	sült	kolbászt,	hurkát	és	cigánykát.	
–	Vendégünk	lesz	a	Munkácsy	Mihály	Múzeum,	a	festômû-

vész	születésének	170.	évfordulója	alkalmából.	Vendégváros-
ként	ezúttal	Székelyföld	egyik	gyöngyszeme,	Gyergyószent-
miklós	mutatkozik	be.	Hagyományteremtô	szándékkal	az	idei	
évtôl	Magyarország	egyik	neves	borvidékét	hívjuk	meg	a	fesz-
tiválra	díszvendégként,	elsôként	ebben	az	évben	az	egri	borvi-
dék	legjobb	borászai	mutatkoznak	be,	akik	naponta	megúju-
ló	kínálatukkal	várják	a	borbarátokat.	Zenei	kínálatunk	az	idei	
évben	ismét	igen	gazdag,	fellép	többek	között	a	Tankcsapda,	
Korda György és	Balázs Klári,	Neoton,	Kistehén,	Bikini,	a	békés-
csabai	Pribojszki Mátyás Band,	Varga Viktor és	a	Varga	Banda,	
a	szintén	helyi	Silver	Zenekar,	Parno	Graszt,	Bangó Margit,	a	
Csík	Zenekar	Lovasi Andrással és	a	vendégvárosból	származó	
Bagossy	Brothers	Company	ad	felejthetetlen	koncertet.	Idén	is	
bemutatkozási	lehetôséget	biztosítunk	a	fiatal	zenekaroknak.	
A	 fesztivállal	és	a	versenyekkel	kapcsolatos	bôvebb	 in-

formációk	megtekinthetôk	a	www.csabaikolbaszfesztival.hu	
oldalon,	és	jelentkezni	is	online	lehet.	Egy	biztos,	a	kolbász	
ünnepére	mindennap	érdemes	lesz	eljönni!	Mindenkit	sze-
retettel	várunk	a	tizennyolcadik	Csabai	Kolbászfesztiválra!	

Nagykorúvá válik a Csabai Kolbászfesztivál
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