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Eladták a Körös Hotelt
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– Békéscsabán az utóbbi 
években rendben mentek a 
dolgok, s ez szerintem elsô-
sorban annak köszönhetô, 
hogy kiváló polgármesterük 
és képviselôjük volt Vantara 
Gyula személyében. Ám mi-
után önök úgy döntöttek a 
2010-es választáson, hogy a 
politikusok számát felére kell 
csökkenteni, ebbôl az követ-
kezett, hogy az országgyûlési 
képviselôk többé nem lehet-
nek polgármesterek – hall-
hatták a téren lévôk Orbán 
Viktortól, aki Hanó Miklós 
polgármesterjelöltet ajánlot-
ta a megjelentek figyelmébe, 
majd így folytatta: – Bár Hanó 
Miklós minden adandó alka-
lommal harcolt érte, a csa-
bai hûtôház beindítását még 
nem sikerült véghezvinni. A 
közeljövôben olyan pályá-

zati lehetôségek nyílhatnak 
meg, melyek pozitív fejle-
ményt hozhatnak a hûtôház 
ügyében. 

– Orbán Viktor beszédében 
szólt még az M44-es meg-
építésérôl is. Elmondta, „fô-
vesztés” terhe mellett abban 
állapodott meg Lázár János 
miniszterrel, hogy amikor a 
következô választásokkor el-
jön Békéscsabára, akkor már 
a gyorsforgalmi úton érkezik a 
városba. A miniszterelnök ígé-
retet tett arra, hogy ha uniós 
forrásokból ez nem oldható 
meg, akkor a magyar költség-
vetésbôl fogják megépíteni 
az M44-est, így Békéscsaba 
része lesz a magyar nemzet-
gazdaság vérkeringésének. 
Ezeket a szavakat tapssal fo-
gadta a hallgatóság.

Gajdács Emese

A Munkácsy Hotel részben 
a volt Sörház felújításával, 
részben egy új épületszárny 
megépítésével jött létre. A 
négycsillagos szálloda aka-
dálymentes szobával, lakosz-
tályokkal, családi szobákkal, 
wellness oázissal, sportreha-
bilitációra alkalmas infrastruk-
túrával, parkolóval, étterem-
mel és konferenciateremmel 
várja a vendégeket. A szál-
lodában a Munkácsy névvel 

védjegyzett, helyi hagyomá-
nyokra épülô, tradicionális ter-
mékpaletta elôállítására és a 
hotelben történô bemutatásá-
ra, forgalmazására is gondot 
fordítanak. Van itt kézmûves 
Munkácsy pálinka, kolbász, 
csokoládé és  lekvár is. 

A hotel megnyitóján ott volt 
dr. Kövér László, a Magyar 
Országgyûlés elnöke, Pataky 
Albert, a Magyar Pünkösdi 
Egyház elnöke, Kopp Szilárd, 

a Magyar Pünkösdi Egyház 
Pro Bene Központjának ügy-
vezetôje, Gajda Róbert kor-
mánymegbízott, Vantara Gyu-
la polgármester, Hanó Miklós 
és Kiss Tibor alpolgármester 
és sok meghívott vendég.

– Ez a mûemlék épület 
ôrizte ugyan a tûnt idôk mél-
tóságát, de már az enyészet 
várta. Most mégis gyönyörû 
szálloda, mert voltak, akik 
felfedezték benne az álruhás 
lehetôséget. Most mindenki 
csodálja a végeredményt, és 
csodálja azokat, akik bele 
mertek fogni ebbe a komoly 
vállalkozásba – mondta dr. 
Kövér László.

A Kórház utca felé járók, az edzésekre sietôk vagy a li-
getben sétálók hónapok óta fi gyelemmel kísérték, hogyan 
alakul át, szépül meg és bôvül a volt Sörház mûemlék épü-
lete, amelynek története mostantól egy egészen új fejezet-
tel folytatódik: október nyolcadikán ugyanis megnyitotta 
kapuit a gyönyörû új épületegyüttes, Békéscsaba elsô 
négycsillagos szállodája, a Munkácsy Hotel. 

Folytatás a 3. oldalon →A szalagot Pataky Albert, Hanó Miklós, Kövér László és Kopp Szilárd vágta át

Megnyílt Békéscsaba elsô négycsillagos szállodája 
Dr. Kövér László: Ne szûnjenek meg álmodni, és tenni az álmaikért

Október tizenkettedikén 
8386 ember, a szavazók 
41,93 százaléka voksolt arra, 
hogy a következô öt évben 
Szarvas Péter vegye kezébe 
a város irányítását. Valahogy 
úgy vagyunk most, az ön-
kormányzati választás után, 
mint egy új év kezdetén. Tud-
juk, hogy változás jöhet, de 
ki kell forrnia annak, mi és 
hogyan változik. Hallottuk a 
gondosság, szorgalom, alá-
zat kulcsszavakat, még nem 
tudjuk, mit jelent ez majd a 
gyakorlatban – várakozással 
tekintünk a jövôbe.

Szarvas Péter 52 éves köz-
gazdász, elismert gazdasági 
szakember, mostantól Békés-
csaba polgármestere. A Dél-
alföldi Volánok vezetôjeként 
korábban mintegy 2500 em-
ber munkáját irányította, ezért 
állami kitüntetést is kapott 
2012-ben. Az önkormányzati 
választáson a civilek felké-
résére, független jelöltként 
indult. Nem volt pártlogó a 
plakátjain, kampányrendez-
vényeit nem párt vagy pártok, 
hanem ô és a segítôi szervez-
ték. A választók akaratából 
lett polgármester, és lakóhe-
lyén, a 2. számú választóke-
rületben egyéni képviselô. 

– Azzal a reménnyel vág-
tam neki a megmérettetés-
nek, hogy a legfontosabb 
üzenetem el fog jutni az em-
berekhez, boldog vagyok, 
hogy ez valóban megtörtént. 
Köszönöm a békéscsabaiak 
bizalmát, köszönöm a támo-
gatást, a szavazatokat, az ön-

kénteseknek és a stábomnak 
a sok segítséget – nyilatkozta 
Szarvas Péter, aki a kampánya 
során folyamatosan hangoz-
tatta, hogy programjának há-
rom alappillére a gondosság, 
a szorgalom és az alázat. 

Gondosság – mert nagyobb 
gondossággal kell hasznosíta-
ni a város vagyonát, kiaknázni 
a meglévô lehetôségeket, ke-
zelni a gazdasági kapcsolato-
kat. Élô együttmûködést kell 
kialakítani és ápolni a város-
ban mûködô vállalkozások-
kal, és mindent meg kell tenni 
azért, hogy minél több vállal-
kozásnak megérje idetelepül-
ni. Szorgalom – mert vannak 
dolgok, melyeket csak kitartó 
munkával lehet elérni, külön-
ben üres ígéret marad, mint 
az M44-es, és mert egy  pol-
gármesternek szorgalomból 
is példát kell mutatnia. Alázat 

– mert az alázatos városveze-
tô nem elbizakodott, ismeri a 
lehetôségeit, elvégzi a felada-
tát, meghallja a város lakosa-
inak a kéréseit, és lehetôsé-
gei szerint megoldást keres 
rá – fogalmaz Szarvas Péter, 
hozzátéve, hogy ô a munkája 
során erre törekszik. 

Békéscsaba új polgár-
mestere rögtön a választás 
utáni napokban áttekintette 
a legfontosabb feladatokat. 
Kitûzték a közgyûlés ala-
kuló ülésének idôpontját is, 
ez október 27-én, hétfôn 13 
órakor lesz. Vantara Gyulától 
hivatalosan október 21-én ve-
szi át a hivatalt. Szarvas Péter 
kezdetben a folyamatban levô 
ügyekkel, a hivatal munkatár-
saival ismerkedett, és persze 
hivatali teendôinek is eleget 
tett. Folyamatosan érkeznek 
hozzá a meghívások a külön-

bözô eseményekre, ahová 
tud, igyekszik elmenni. Ott 
lesz az október 23-án tartan-
dó városi megemlékezésen, 
már ô fogadja a kolbászfesz-
tiválra érkezô testvérvárosi 
delegációkat, ott lesz a nagy 
kolbászünnep hivatalos meg-
nyitóján és több rendezvé-
nyén is.  

Az új polgármester jó szak-
mai kapcsolatot ápol több kép-
viselôvel, az országgyûlési és 
európai parlamenti képvise-
lôkkel, a megye meghatározó 
településeinek vezetôivel, a 
kormányhivatalok vezetôivel, 
a minisztériumokkal. Öt éve 
van arra, hogy terveit – a 
kapcsolatrendszere és a 
képviselô-testület hathatós tá-
mogatásával – a város továb-
bi fejlôdésének érdekében a 
gyakorlatba is átültesse.

Mikóczy Erika

Országjáró körútja egyik állomásaként, Szeged és Makó 
után Békéscsabára is ellátogatott október 7-én Orbán Vik-
tor miniszterelnök. 

Hivatalba lépett Szarvas Péter polgármester, aki a 2. számú körzet képviselôje is

Orbán Viktor szükségesnek tartja az 44-es megépítését

Szarvas Péter: Köszönöm a bizalmat!
Új polgármestere van Békéscsabának

Békéscsabán járt
a miniszterelnök
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 Kövesse híreinket, felhí-
vásainkat és játékainkat 
a világ legnépszerûbb kö-
zösségi oldalán is! Klub-
tagságunk folyamatosan 
bôvül, Ön is csatlakoz-
zon hozzánk és népsze-
rûsítse oldalunkat!

TAPPE
Hulladékgazdálkodási Kft.

5600 Békéscsaba, Laktanya utca 3. 

A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata ke-
zelésében lévô

út- és járdaburkolatok seprését,• 
közutak mosását, portalanítását, sármentesítését, • 
kézi hulladékgyûjtôk ürítését, karbantartását, javítá-• 
sát (a játszóterek kivételével),
gyalogjárdák téli burkolatüzemeltetését• 

2011. május 13-ától a TAPPE Hulladékgazdálkodási 
és Köztisztasági Kft. végzi.

 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, 
Sza bad ság tér 1–3. I. em. Te lefon: 66/527-490. Meg je le nik két he ten te 
28 000 pél dány ban. A lapterjesztésért felel: Bartyik István, telefon: 
70/317-8206. E-mail: csabai.merleg@bekescsaba.hu

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

NaturArt
Az Év Természetfotósa 

2013. kiállítás
„A Magyar Természetfotó-
sok Szövetsége huszon-
egyedik alkalommal írta ki 
Magyarország és egyben 
a régió legjelentôsebb  ter-
mészetfotós pályázatát.”

A fotókiállítás megtekinthetô 2014. november 
5. és november 20. között, nyitvatartási idô-
ben Békéscsabán, a Széchenyi ligetben.

Helyszín: Körösök Völgye Látogatóközpont, 
nagyterem. Szeretettel várjuk az érdeklôdôket! 
A belépés díjtalan. Csoportoknak bejelentkezés 
a 66/445-885 telefonszámon.

www.korosoknaturpark.hu
www.facebook.com/korosokvolgye

Kövessenek minket facebook oldalunkon
vagy a www.korosoknaturpark.hu weboldalon.

SEGÍTÔ KLUBFOGLALKOZÁS 
ÁLLÁSKERESÔKNEK!
Éppen állást keres? Érdekli, hogy milyen a 
megfelelô önéletrajz vagy motivációs levél? 
Szeretné tudni, hogy induljon el a munkavi-
szony megszerzéséhez vezetô úton? 

Amennyiben felkeltettük érdeklôdését, 
szeretettel várjuk álláskeresôknek induló 
klubfoglalkozásunkra, ahol ilyen és ehhez 
hasonló, számtalan kérdésre választ kaphat, 
illetve tapasztalatokkal, új ismeretekkel is 
gazdagodhat a témában.

A klubfoglalkozásra 2014. október  
30. és 2014. november 27. között csütör-
tökönként 17.00–18.30-ig, összesen 5 al-
kalommal várjuk a kedves érdeklôdôket 
a LISZI-ben! A programra regisztrálni lehet 
a liszi@korosoknaturpark.hu e-mail címen 
vagy személyesen a LISZI-ben.

MÛVÉSZETI KIÁLLÍTÁS A LISZI-BEN!
Rágyanszki Böbe paverpol-oktató kiál-

lítását tekinthetik meg az érdeklôdôk 2014.
november 5. és 2014. november 19. között a 
LISZI klubhelyiségében nyitvatartási idôben.

A paverpol Magyarországon egy tel-
jesen új technika, amelynek köszönhetô-
en természetes alapanyagú kötôanyaggal 
szobrokat, fali képeket, asztali díszeket és 
egyéb mûalkotásokat készíthetünk el olyan 
anyagokból (pl. textil), amelyekre már nincs 
szükségünk, vagyis környezetbarát módon 
élhetjük ki kreativitásunkat ezzel az elfog-
laltsággal. A kiállítás megnyitójára 2014. 
november 5-én (szerdán) 16.30 órakor kerül 
sor a LISZI-ben, amelyre minden kedves ér-
deklôdôt szeretettel várunk.

A késôbbiekben Rágyanszki Böbe 
együttmûködésével ingyenes paverpol-tan-
folyamot is indítunk, a részletekrôl, kérjük, 
tájékozódjon a LISZI honlapján!

Továbbra is várja az érdeklôdôket a LISZI

A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület 
TÁMOP-5.5.4-13/2-2013-0020 azonosító 
számú, „Közösségfejlesztés a békéscsabai 
József Attila-lakótelepen” címû projektjének 
keretében mûködô Lakóközösségi Infor-
mációs és Szolgáltató Iroda (LISZI, 5600 
Békéscsaba, Lencsési út 18.) továbbra is 
várja mindazokat, akik segítséget, tanácsot 
szeretnének kapni a mindennapokhoz, vagy 
éppen tartalmas programra, kikapcsolódás-
ra vágynak.

A LISZI ingyenes tanácsadásokkal, klub-
foglalkozásokkal, szabadidôs programok-
kal, lakossági fórumokkal és hírlapolvasá-
si lehetôséggel várja az érdeklôdôket.

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

Kedden és csütörtökön: 14.00–19.00
Szerdán és pénteken: 8.00–12.00
Szombaton: 9.00–13.00
Hétfôn, vasárnap: ZÁRVA

• Telefonon:
+36-66/741-740, +36-20/449-2210,
+36-20/503-1360

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

Térjenek be hozzánk, tegyünk együtt 
közösségünkért!

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

Lomtalanítási ütemterv
1.  2014. november 8., szombat
 Jamina (Szarvasi út – Budapest vasútvonal – Kereki u. ál-

tal határolt terület), Kenderföldek, Mezômegyer, Gerla, Fé-
nyes.

2. 2014. november 15., szombat
 Belváros, I. kerület, II. kerület, III. kerület, IV. kerület, VI. ke-

rület, Vandhát, Béke-kertek, Keleti-kertek, Borjúréti-kertek, 
Kastély-szôlôk.

A fent megadott idôpontokban a háztartásokban keletkezô nem 
veszélyes hulladékokat – például lomot, zsákban összegyûjtött 
lombot, zöldhulladékot, kötegelt nyesedéket – szállítják el. 

A közterület szennyezésének megelôzése érdekében kér-
jük, hogy a hulladékot a szállításra megjelölt napon reggel 7 
óráig, amennyiben ez nem megoldható, akkor legkorábban a 
megadott idôpontok elôtti napon helyezzék ki. A lomtalanítás-
sal kapcsolatos tájékoztatás a Békés Manifest Kft. ügyfélszol-
gálati irodáján a 66/447-150 telefonszámon kérhetô.

A városi takarítással kapcsolatban felvilágosítás a polgár-
mesteri hivatal városüzemeltetési osztályán a 66/523-800/2131 
telefonszámon kérhetô.

Veszélyes hulladékok begyûjtése
  2014. november 8., 8.00–12.00

A Átvétel helye: FECO-FERR-FÉM Bt. telephelye
 5600 Békéscsaba, Gyár u. 2.
 Az I. és II. pontban felsorolt valamennyi hulladék átadható!
B Átvétel helye: Jamina – az orvosi rendelôk melletti parkoló 

(Bacsányi u.)
 Csak az I. pontban felsorolt hulladékok adhatók át!

  2014. november 15., 8.00–12.00

A Átvétel helye: FECO-FERR-FÉM BT. telephelye
 5600 Békéscsaba, Gyár u. 2.
 Az I. és II. pontban felsorolt valamennyi hulladék átadható!
B Átvétel helye: Malom tér
 Csak az I. pontban felsorolt hulladékok adhatók át!

I. A megjelölt gyûjtôhelyeken  mennyiségi korlátozás és 
átvételi díj nélkül leadható hulladékok:

 Gépjármû, kerékpár gumiabroncsok, hûtôszekrények, tévé, 
rádió, mikro, mosógép, centrifuga, kávéfôzô, teafôzô, elekt-
romos/kombi tûzhely, rezsó stb., fénycsövek, izzók, száraz-
elemek, számítógépek, monitor, billentyûzet, fénymásolók, 
nyomtatók, szkennerek, telefonok stb.

II. A FECO FERR-FÉM BT. telephelyén háztartásonként 
összesen maximum 10 kg mennyiségig díjmentesen le-
adható veszélyes hulladékok:

 Festék-, lakkhulladék; szerves oldószerek, melyek festékek 
eltávolításából keletkeznek; veszélyes anyagokat tartalma-
zó, hulladékká vált toner; veszélyes anyagokat tartalmazó 
festékek, tinták, ragasztók, növényvédô szerek, olaj és zsír.

Veszélyes hulladékok és a lomtalanítás körébe nem tarto-
zó nem veszélyes hulladékok begyûjtésével kapcsolatban 
további felvilágosítás a FECO-FERR-FÉM BT. telephelyén, 
vagy a 66/435-266 telefonszámon kérhetô.

Ôszi városi nagytakarítás Békéscsabán
2014. novemberben

www.korosoknaturpark.hu
www.facebook.com/korosokvolgye
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A helyszínen megtartott saj-
tótájékoztatón Gajda Róbert 
kormánymegbízott elmond-
ta, a közelmúltban Hanó Mik-
lós alpolgármester kereste 
meg azzal, hogy közösen 
próbálják orvosolni a jamina-
iak égetô problémáját.

– Az ügy megoldása ér-
dekében levélben kértük a 
beruházót, a Nemzeti Infra-
struktúra Fejlesztô Zrt. vezér-
igazgatóját, hogy haladékta-
lanul intézkedjenek. Ennek 
eredményeként most ideig-
lenes aszfaltréteggel látják el 

az érintett útszakaszt a Gyár 
és a Kereki utcában – hallhat-
tuk a kormánymegbízottól 
október 8-án, miközben mel-
lettünk, a már kész burkola-
ton végezték az utolsó simí-
tásokat a szakemberek.

– Számos lakossági beje-
lentés, panasz érkezett hoz-
zánk, és tudtuk, hogy ezek 
jogosak. Ezért döntöttünk 
úgy Kutyej Pál önkormányzati 
képviselôvel együtt, hogy se-
gítséget kérünk, igyekszünk 
mindent megtenni annak ér-
dekében, hogy az áldatlan 

állapot megszûnjön. A vasút-
beruházás során a jaminai köz-
lekedés egyik ütôerét vágták 
el, így a most kialakított kerülô-
utak minôségét kellett megfe-
lelô állapotba hozni – mondta 
el Hanó Miklós alpolgármester, 
hangsúlyozva, hogy a Nem-
zeti Infrastruktúra Fejlesztô 
Zrt. beruházásáról van szó, 
a város csak közvetít ebben 
az ügyben. Hozzátette, hogy 
a jelenlegi beavatkozás csak 
ideiglenes megoldást jelent. 
Most egy réteg 5 cm vastag, 
6 méter széles aszfaltszônye-
get terítettek le a Gyár utcán. 
Az új nyomvonalú útnak április 
végére kell elkészülnie.

Gajdács Emese

– Mindenekelôtt köszöne-
tet szeretnék mondani mind-
azoknak, akik a kampányban 
segítettek,  valamint köszöne-
tet mondok a Fidesz induló 
képviselôjelöltjeinek és a vá-
lasztóknak. Külön köszönöm 
a bizalmat azoknak, akik ben-
nünket támogattak. A döntés 
megszületett. Úgy gondolom, 
eredményes volt az a munka, 
amelyet a város érdekében 
végeztem az elmúlt években. 
Úgy hittem, ha bemutatjuk az 
eredményeinket és felvázol-
juk, mit szeretnénk elérni, az 
elegendô lesz ahhoz, hogy 
polgármesterként is gyôzni 
tudjak, de nem így történt – je-
gyezte meg Hanó Miklós, majd 

hozzátette, lejárató kampány 
folyt ellene, amelyben nem a 
munkájával  kapcsolatban fo-
galmaztak meg kifogásokat, 
hanem a személyét, a család-
ját támadták, a Fidesz azon-
ban ennek ellenére sem szállt 
be a negatív kampányba. 

– Vantara Gyula leköszönô 
polgármester azt nyilatkozta, 
reméli, hogy a frakció együtt 
tud dolgozni az új polgár-
mesterrel. Én ezt a gondola-
tot megfordítanám: remélem, 
az új polgármester – akinek 
gratulálunk – együtt tud majd 
dolgozni frakciónkkal – fogal-
mazott Herczeg Tamás, aki le-
szögezte: képviselôik tele van-
nak aktivitással, tettvággyal, 

kreativitással, és továbbra is a 
városért tevékenykednek. 

Dr. Ferenczi Attila, a Fi-
desz-frakció régi-új vezetôje 
arról beszélt, a választóktól 
megkapták a lehetôséget, 
a felhatalmazást arra, hogy 
továbbra is az élhetô, szeret-
hetô, biztonságos és fejlôdô 
Békéscsabáért munkálkodja-
nak. Kiemelte, hogy nem egy-
személyes városvezetésben, 
hanem testületben gondol-
kodnak, és nem szeretnének 
ellenségeskedést. Opauszki 

Zoltán kampányfônök beszélt 
arról, hogy idén mindhárom 
választáson, tehát most is 
a Fidesz aratott gyôzelmet 
Békéscsabán, a 17 tagú 
közgyûlésben így 11 képvi-
selôt a Fidesz ad. Hozzátette, 
hogy a város határozott lépé-
sekkel fejlôdik, vannak tervek 
a folytatást illetôen, Békéscsa-
ba jó úton jár, a frakció pedig 
a továbbiakban is mindent el-
követ annak érdekében, hogy 
tovább fejlôdjön a város. 

Mikóczy Erika

Leburkolták a Gyár utcát
Az új nyomvonal tavasszal készül el

A jelenlegi beavatkozás csak ideiglenes megoldás a Gyár utcában

Békéscsabán az önkormány-
zati választáson a választó-
polgárok 39,48 százaléka vett 
részt. A nemzetiségi önkor-
mányzatok képviselôire azok 
szavazhattak, akik regisztrál-
tatták magukat.

A választás eredményeként 
Békéscsabán a közgyûlés a 
következôk szerint áll fel.

Polgármester: Szarvas Péter
 

Egyéni körzetekben mandá-
tumot szerzett képviselôk: 
1. Bíró János (Fidesz–KDNP); 
2. Szarvas Péter (Független 
jelölt); 3. Tímár Ella Gizella 
(Fidesz–KDNP); 4. Dr. Fe-
renczi Attila Mihály (Fidesz–
KDNP); 5. Bíró Csaba István 
(Fidesz–KDNP); 6. Fülöp 
Csaba (MSZP–Együtt–DK–
MLP); 7. Kiss Tibor (Fidesz–

KDNP); 8. Herczeg Tamás Jó-
zsef (Fidesz–KDNP); 9. Hanó 
Miklós (Fidesz–KDNP); 10. 
Dr. Csicsely Ilona (Fidesz–
KDNP); 11. Zelenyánszkiné 
dr. Fábián Ágnes Katalin (Fi-
desz–KDNP); 12. Kutyej Pál 
Gábor (Fidesz–KDNP).

 
Kompenzációs listáról került 
a testületbe: Kaposi László 
(MSZP–Együtt–DK–MLP); 
dr. Kerekes Attila (Fidesz–
KDNP); Miklós Attila Zsolt 
(MSZP–Együtt–DK–MLP); 
Szabóné Kocziha Tünde (Job-
bik); Takács Péter (LMP).

A nemzetiségi önkormányza-
tok összetétele a következô 
A lengyel önkormányzat 
képviselôi: Korpa Renáta 
Bogumila, MLBKE; Leszkó 
Malgorzata Danuta, MLBKE; 
Máté László, MLBKE.

A német önkormányzat kép-
viselôi:
Bíró József, BMNÖSZ; Bíró-
Laczkó Viktória, BMNÖSZ; 
Egeresi Mária, BMNÖSZ
A roma önkormányzat kép-
viselôi: Farkas Gyula, Lungo 
Drom; Kovács Erzsébet, Lun- 
go Drom; Kovács Rozália, BM 
Roma Összf. Egy.; Nagy Fe-
renc, Lungo Drom.
A román önkormányzat kép- 
viselôi:
Frankó Gábor, MROÉE; Ju-
hász Tivadar, MROÉE; Traciuc 
Georgia Manuela, MROÉE.
A szlovák önkormányzat 
képviselôi:
Krajcsovics Hajnalka, Szlovák 
Unió-MSZSZ–KSZ; Lászik Mi-
hály, Szlovák Unió–MSZSZ–
KSZ; Molnárné Pribojszki 
Judit, Szlovák Unió–MSZSZ–
KSZ; Ocsovszki Ildikó, Szlo-
vák Unió–MSZSZ–KSZ.

Az új képviselô-testület tagjai
Megválasztották a nemzetiségek képviselôit is

A polgármester és az egyéni képviselôk október 16-án vették át mandátumukat

Hanó: Az eredményeinkkel, terveinkkel kampányoltunk

Elkészült a Gyár utca ideiglenes, új burkolata. A megnöve-
kedett forgalmú, jaminai útszakaszon eltûntek a jókora ká-
tyúk, így már jobb körülmények között közlekedhetünk.

A Fideszre leadott szavazatok száma, és hogy két kivétel-
lel az egyéni körzetekben is gyôzni tudtunk, azt mutatja, 
jól végeztük a munkánkat, a város lakói továbbra is azt 
szeretnék, hogy meghatározó szerepünk legyen Békés-
csaba önkormányzatában – mondta Hanó Miklós, a Fi-
desz-frakció választást értékelô sajtótájékoztatóján. 

A házelnök kiemelte: a ho-
tel létrehozása jó példa arra 
is, hogy az önkormányzat 
fejlesztései, a fôtér beruhá-
zása, a Csabagyöngye, a 
CsabaPark maga után von-
ja a további magánberuhá-
zásokat, fejlesztéseket is. A 
házelnök hozzátette: kérem 

önöktôl, ne szûnjenek meg 
álmodni, ne szûnjenek meg 
terveket szôni, és dolgozza-
nak az álmaikért, terveikért. 

Hanó Miklós hangsúlyoz-
ta, Békéscsaba több szinten 
fejlôdik – ezek közé tartozik a 
turizmus is –, amelynek ered-
ményeként a vállalkozók ma 
már fantáziát látnak a szállás-
helyek kialakításában. 

– Isten világosan beszél  
arról, hogy bizonyos idô után 
adjunk pihenôt a földnek, és 
önmagunknak is. Mai rohanó 
világunkban azonban kizsák-
mányoljuk a földünket, még 
inkább saját magunkat. Nagy 
öröm, hogy most egy olyan 
hotelt adhatunk át, amely a fi-
zikai és a lelki feltöltôdést szol-
gálja – mondta Pataky Albert.

Vantara Gyula megjegyez-
te, Békéscsaba vezetése 
immár nyolc éve támogatja 
azokat, akiknek álmaik van-
nak, és azokat akár komoly 
nehézségek árán is megva-
lósítják. A Munkácsy Hotel 
is egy álom megvalósulása, 
amely révén bôvült a minô-
ségi szálláshelyek kínálata. 

Mikóczy E.

Megnyílt Békéscsaba négycsillagos szállodája

„A Fidesznek meghatározó szerepe lesz”Átadták a négycsillagos 
Munkácsy Hotelt

A „Munkácsy Hotel kialakí-
tása” címû, DAOP-2.1.2-12-
2012-0077 azonosító számú 
projekt, az Új Széchenyi Terv, 
Dél-alföldi Operatív Program 
„Üzleti célú szálláshelyek fej-
lesztése” címû konstrukciójá-
nak a keretében, 70 százalék 
támogatási intenzitás mellett, 
az Európai Regionális Fejlesz-
tési Alap és a Magyar Kormány 
által nyújtott vissza nem térí-
tendô támogatásból valósult 
meg. A beruházó Csabakony-
ha Kft. – a Magyar Pünkösdi 
Egyház Pro Bene Központja 
által alapított gazdasági tár-
saság – Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Önkormányza-
tával együttmûködve a vá-
ros hajdan egyik legszebb, 
azonban az elmúlt 15 évben 

jelentôsen leromlott állapo-
tú, funkció nélküli mûemlék 
épületének a megvásárlásá-
val, felújításával, bôvítésével 
építette meg négycsillagos 
wellness szállodáját, Molnár 
Zoltán Gyula építész tervezô 
tervei alapján. A kedvezmé-
nyezett céljai a beruházással 
a Munkácsy-kultuszhoz kap-
csolódó turisztikai potenciál 
kiaknázása, minôségi szál-
láshelyek számának a bô-
vítése, sportrehabilitációra 
épülô szolgáltatási kínálat ki-
alakítása, illetve a helyi épített 
örökség védelme, üzleti célú 
hasznosítása.

 A beruházás eredménye-
ként kialakított 50 férôhelyes, 
négycsillagos szálloda töb-
bek között akadálymentes 

szobával, lakosztályok-
kal, családi szobákkal, 
wellness részleggel, 
sportrehabilitációra 
alkalmas infrastruktú-
rával, zárt parkolóval, 
étteremmel és konfe-
renciateremmel vár-
ja a vendégeit 2014. 
ôszétôl. → Folytatás az 1. oldalról



4 Csabai Mérleg

Október 23–26.: 18. Csabai 
Kolbászfesztivál a városi sport-
csarnokban és környékén
Október 25-én 10–13 óra 
között: Bringázz velünk és 
fedezd fel! címû családi prog-
ram – békéscsabai város-
nézés két keréken. Indulás: 
Munkácsy Mihály Emlékház
Október 28-án 16 órától: 
Képrôl képre sorozat 7. alkal-
ma – Munkácsy Mihály: Kor-
hely férj címû képérôl elôadás 
a Munkácsy emlékházban
Október 28–30. között: Mes-
terfokú tornászbajnokság a 
városi sportcsarnokban
Október 29-én 16–18 óra 
között: Csung Jüan Csikung 
élményelôadása a Békés Me-
gyei Könyvtárban
Október 31-én 15 órától: 
Halloween Kavalkád a Csaba 
Centerben
November 3-án 18 órától: A 
Mindentudás Színházi Egye-
teme keretében dr. Gausz 
András: Korunk kulturális ni-
hilizmusa címû elôadása az 
Ibsen Stúdiószínházban
November 5-én 8 órától: VIP 
– Városi Ifjúsági Parlament a 
CsaKK-ban

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!

Hirdessen 2014-ben is a

Csabai  Mérlegben!
Kéthetente 28 000 háztartásba juttatjuk el üzenetét.

Október 28. (kedd) 
Ôszikék – irodalmi est 
November 6. (csütörtök), 19.00 
Cotton Club Singers-koncert 
Jegyár: 3500, 3900, 4500 Ft. 
November 10. (hétfô), 18.00
Koncert a holokauszt-emlékév alkalmából.
Közremûködik a békéscsabai Körösparti 
Vasutas Koncert Fúvószenekar. 
November 14. (péntek) Ifjú Zenebarátok 
Vlágnapja – Családi koncert a Békés Me-
gyei Szimfonikus Zenekarral. 
Mûsor:

Rossini: A tolvaj szarka – nyitány• 
Válogatás népszerû versenymûvekbôl, • 
elôadási darabokból
Mendelssohn: V. „Reformáció” szimfónia • 
(D-dúr) Op.107.

Vezényel: Gál Tamás
Jegyek válthatók a Csabagyöngye Kultu-
rális Központban.
Jegyárak: felnôtt 1200 Ft, gyermek 600 Ft, 
családi (4 fô) 2800 Ft. 

KIÁLLÍTÁSOK 

XIV. Csabai Szalon – Békés megyei alko-
tók képei. A kiállítás október 31-éig tekint-
hetô meg az Artériumban. 
Krajcsovszki Tamás festményei a ruha-
tári elôtérben október 24-éig. 
A magyar festészet napja alkalmából 
Vágréti János festômûvész, pedagógus 
emlékkiállítása a Békéstáji Galériában és 
Vágréti-tanítványok kiállítása november 
6-áig a Kerengôben. 
A Partiumi Keresztény Egyetem Kép-
zômûvészeti Tanszék (Nagyvárad) ki-
állítása november 30-áig a Panoráma 
Teremben. 
A Hargita kisvendéglô „Egy falat Erdély” 
címû gasztronómiai kiállítása a Hungari-
kum Klubban november végéig. 

Október 27. (hétfô), 17.00 
Életatlasz – vándorkiállítás 
A gútai hellóGúta Polgári Társulás egy 
rendhagyó fotókiállítást állított össze, 
amelyben ismert irodalmi történetek je-
lenetei láthatók kisvárosi turisztikai látvá-
nyosságok köré építve. 13 történet, több 
mint harminc fotó, mindegyikhez egy idé-
zet az adott irodalmi mûbôl, amelyeket sor-
rendbe rakva egy új történetet kapunk. Az 
Életatlasz vándorkiállítás formájában hívja 
fel a figyelmet az olvasás és mûvelôdés 
fontosságára. 

Munkácsy Emlékház 

Október 25. (szombat), 10.00–13.00
Múzeumok Ôszi Fesztiválja
Bringázz velünk és fedezd fel! – Kulturális te-
reink. Békéscsabai városnézés két keréken. 
Családi program. Békéscsaba nevezetes 
helyeit, épületeit járjuk körbe az emlékház-
tól a ligeten, a belvárosi templomokon át a 
görögkeleti templom érintésével a jaminai 
Jézus Szíve templomig és vissza. 
Október 28. (kedd), 16.00
Képrôl képre 7. – Munkácsy Mihály: Kor-
hely férj. Elôadó: a kép színvilágáról Mé-
száros Zsuzsa, a békéscsabai pálinkafôzés 
történetérôl Szalay Ágnes. 
Kisfestô szakkör 4–11 éves közötti, rajzol-
ni, festeni, agyagozni szeretô gyermekek-
nek csütörtökönként 16.30–17.30 között. 
Szakkörvezetô: Baji Miklós Zoltán festô-
mûvész. Részvételi díj: 2000 Ft/hó

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, megkárosí-
tották ôket.

THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA
2014. október 29-én, szerdán 18 órakor a Nemzetiségi Klubházban (Békéscsa-
ba, Békési út 15.).
Mûsoron: Filmhíradó anno és a „’70-es évek filmjei” Máthé Ferenc ajánlásával
Zabriskie Point – Michelangelo Antonioni filmje – 1970. 
A belépés ingyenes.

MESEHÁZI BOLDOGSÁG-BETAKARÍTÓ ÜNNEP
2014. november 8-án, szombaton 14 órától a Meseházban
(Békéscsaba, Békési út 17.)
„Apáról fiúra” – családi hagyományôrzô délután

Mindenszentek a kalendáriumból• 
Üveg mécsestartó díszítése makraméval• 
Sült tökös sütemény a kamarából• 

„Mesedélután” játékok a Meseszobában.
„Muzsikáló Meseház” cimbalom – gitár jazz-koncert.
Támogatta: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Meseházi Ala-
pítvány. A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk.

MUZSIKÁLÓ MESEHÁZ
2014. november 8-án, szombaton 20 órától kisszériás rétegzene vájt fülûeknek, 
folk-jazz felhangokkal:
EICHINGER – CSURKULYA PROJEKT
Eichinger Tibor – gitár, Csurkulya József – cimbalom. Helyszín: a Meseház, hely-
foglalás érkezési sorrendben. A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk! 

ÔSZI KÉZMÛVES-AJÁNLÓ
Csoportok számára ajánlott kézmûves-foglalkozásaink:

ôszi termések készítése textilbôl• 
süni készítése mogyoróból• 
ôszi levelek merítése viaszba, ablakdísz készítése• 
szitakötô készítése, festése ágból, juhartermésbôl • 
mini tûpárna készítése dióból• 
ôszi manó készítése textilbôl, gyapjúból• 
egérke készítése filcbôl• 
bagoly készítése kartonból, levélbôl• 

Kiállításaink megtekintése: 100 Ft/fô.
A kézmûves-foglalkozások díja: 200 Ft/fô. 
Elôzetes bejelentkezés, idôpont- és témaegyeztetés a 66/326-370 telefonszá-
mon, a 06-30/383-4743 telefonszámon, vagy mesehaz@mesehaz.hu.

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 
A Független Alkotók Mûvészeti és Mûvelôdési Egyesülete (FAMME) tag-
jainak alkotásaiból összeállított képzômûvészeti kiállítás megtekinthetô 
október 31-éig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig, a közösségi ház nagyter-
mében. 

ISMERETTERJESZTÔ ELÔADÁSOK

Október 27., hétfô 14.30 óra – Az I. világháború története címmel Takács 
Péter, a közösségi ház vezetôje tart elôadást a Nyugdíjasklubban.
November 3., hétfô 14.30 óra – Szappankészítés régen és ma. Horváth 
Nauzika kézmûves szappankészítô bemutatóval egybekötött elôadása a 
Nyugdíjasklub foglalkozásán.

RINGATÓ

Foglalkozások minden szerdán 10 órai kezdettel. Vedd ölbe, ringasd, 
énekelj! Kisgyermekkori zenei nevelés a születéstôl a kodályi elvek alap-
ján. Szeretettel vár minden kisgyermekes családot Litauszkiné Püski Me-
linda tanárnô. Belépô: 600 Ft/család/alkalom.

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

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

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

den 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. 

eMagyarország pont 

Hétköznapokon 10-tôl 18 óráig – 
internet- és számítógép-használati lehetôség: 100 Ft/óra. 
Fekete-fehér nyomtatás: 15 Ft/A4 oldal, szkennelés: 50 Ft/A4 oldal.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com

F E L H Í V Á S
„BÉKÉSCSABA KULTÚRÁJÁÉRT” KITÜNTETÉS 

ADOMÁNYOZÁSÁRA

Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata 1999-ben 
„Békéscsaba Kultúrájáért” 
kitüntetést alapított. A kitünte-
tés odaítélésének módját és 
feltételeit Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Önkormányzatá-
nak 20/2005. (VII. 14.) számú 
rendelete tartalmazza.

A rendelet értelmében éven-
te egy kitüntetés adományoz-
ható az alábbiak szerint: 

Kimagasló teljesítményt nyújtó 
alkotó- és elôadómûvésznek, 
vagy alkotó- és elôadó-mûvé-
szeti közösségnek. Azon sze-
mélynek vagy közösségnek 
adományozható a díj, aki Bé-
késcsaba kultúrájáért, hazai, 
illetve nemzetközi elismert-
ségéért maradandót alkotott, 
illetve tett. A városban hosz-
szabb idôn át kiemelkedô 
mûvészi tevékenységet végez.

A kitüntetés adományozásá-
ra javaslatot tehetnek: 
Békéscsaba város önkor-
mányzati képviselôi, a közgyû-
lés kulturális ügyekkel foglal-
kozó bizottsága, a városban 
mûködô közmûvelôdési, köz-
gyûjteményi és mûvészeti in-
tézmények, alkotó- és elôadó-
mûvészeti közösségek, a ki-
sebbségi önkormányzatok.

A javaslatnak tartalmaznia 
kell:
Egyéneknél:

a kitüntetésre javasolt ne-• 
vét,
születési adatait (hely, év, • 
hó, nap),
anyja nevét,• 
személyi igazolványa szá-• 
mát,
lakhelyét,• 
az adományozás alapjául • 
szolgáló tevékenység

részletes ismertetését, mélta-
tását.

Közösségeknél:
a közösség pontos megne-• 
vezését,
a tagok nevének felsorolá-• 
sát,
azt, hogy mióta dolgoznak • 
együtt,
az adományozás alapjául • 
szolgáló tevékenység,

részletes ismertetését, mél-
tatását.

A javaslatokat 2014. októ-
ber 31-éig kell megküldeni a 
polgármesteri hivatal oktatási, 
közmûvelôdési és sportosz-
tályára (Békéscsaba, Szent 
István tér 7.)
Bôvebb információ a vargat@
bekescsaba.hu e-mail címen 
vagy az 523-830-as telefon-
számon kérhetô.

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.



Az Omaszta utcán az eddig 
földes útszakasz szilárd bur-
kolatot kapott és a csapadék-
elvezetô csatorna is kiépül. 
Wittmann Lászlótól, a stratégia-
fejlesztési osztály vezetôjétôl 
megtudtuk, még a szennyvíz-
beruházás során merült fel a 
lakossági igény arra, hogy az 
Omaszta utca Festô utca és 
Szépkert utca közötti, eddig 

földes útszakaszra aszfaltré-
teg kerüljön. A közgyûlés egy 
2013-as határozatban döntött 
arról, hogy a munkához szük-
séges 26 millió forintot a költ-
ségvetésbôl biztosítja. Az érin-
tett útszakaszon az ingatlanok 
tulajdonosai saját telekrészeik 
átadásával járultak hozzá a 
beruházáshoz.

G. E.
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Ünnepélyes keretek között 
tartották meg október má-
sodikán a sportcsarnok 
energetikai korszerûsítésé-
nek projektzáró eseményét. 
Az épület homlokzata meg-
szépült, a nyílászárókat ki-
cserélték és a legkorszerûbb 
rendszer biztosítja a ház 
energiaellátását.

A közel 300 millió forintos be-
ruházásra az önkormányzat 
251 millió 600 ezer forint visz-
sza nem térítendô támogatást 
nyert el egy sikeres pályázat 
eredményeként. A munkála-
tok során épületenergetikai 
fejlesztést hajtottak végre a 
nyolcvanas esztendôk ele-
jén épült, a városi sportéletet 
meghatározó intézményben. 
A projekt összköltsége 296 
millió forint. A támogatás 
összege 251 millió 600 ezer 
forint.

Hanó Miklós alpolgármes-
ter a projektzárón kiemel-
te: a város intézményeinek 
energetikai korszerûsítése a 
2014–2020-ra vonatkozó in-
tegrált városfejlesztési stra-
tégiának is fontos része, ez 
a beruházás már a költségek 
csökkentését és a környezet-
védelmi szempontok betartá-
sát szolgálja. 

– Amennyiben a Csaba-
Park második üteme is meg-
valósul, a nagy fesztiválokat 
már ott tartjuk, s a sportcsar-
nok kimondottan a sportcé-
lokat szolgálja majd. Ezzel a 
fejlesztéssel is hosszú távú 

céljainkat igyekszünk szol-
gálni – hallhattuk a gazdasá-
gi ügyekért felelôs alpolgár-
mestertôl.

Városunk másik alpol-
gármestere, Kiss Tibor arról 
szólt, hogy Csabán straté-
giai ágazat a sport, a költ-
ségvetés másfél százalékát 
fordítják erre a célra, ingyen 
bocsátják az egyesületek 
rendelkezésére az objektu-
mokat, melyeket lehetôsé-
ge szerint fejleszt az önkor-
mányzat. A sportcsarnok a 
kézilabdásoknak és röplab-
dásoknak is otthont ad, s 
mindkét sportág képviselôi 
szép eredményekkel örven-
deztetik meg a hazai szurko-
lókat. Kiss Tibor elmondta, a 
tervek között szerepel itt egy 
sportcentrum létrehozása is, 
mely természetesen újabb 
pályázati lehetôségek ki-

használása útján valósítható 
meg.

Kozma János, a csarno-
kot üzemeltetô Békéscsabai 
Vagyonkezelô Zrt. vezérigaz-
gatója megjegyezte, a koráb-
biakban a sportcsarnok a leg-
gazdaságtalanabbul mûködô 
intézménye volt a városnak, 
sokszor a felfûtése is gon-
dot okozott. Az energetikai 
korszerûsítéssel ez a korszak 
véget ért, a modern szigetelés, 
új nyílászárók, korszerû fûtési-
hûtési rendszer, a napelemek 
mind azt szolgálják, hogy 
a csarnok környezetkímé-
lô módon energiát, így pedig 
költséget kímélve mûködjön. 
Mindezek mellett az itt sporto-
lók, illetve a szállodai rész ven-
dégei sokkal jobban érezhetik 
magukat a komfortosabbá vált 
környezetben. 

G. E.

Befejezôdött a korszerûsítés
Energiatakarékos és komfortosabb a sportcsarnok

Megújult a nyolcvanas években épült csarnok

Festettek, csiszoltak és felújí-
tási munkálatokat végeztek a 
Budapest Bank békéscsabai 
Bankmûveleti Központjának 
önkéntesei a „Kômívesoviban” 
a törôdés napján, október 11-
én, szombaton. A központ 
munkatársait idén a Széche-
nyi István Két Tanítási Nyelvû 
Közgazdasági Szakközép-
iskola és Kollégium diákjai 
is segítették az óvoda rend-
betételében. A pénzintézet 
idén ôsszel országszerte 14 
helyszínen rendezte meg a 
törôdés napját.

– A három telephelyen 
mûködô Lencsési Óvoda 15 
csoportjából 6 a helyiek által 
„Kômívesoviként” emlegetett 
intézményben kapott helyet. 

Kiemelten fontosnak tartjuk 
az itt cseperedô 150 kisgyer-
mek környezetének fejleszté-
sét, játékaik karbantartását. 
Nagyon örültünk a Budapest 
Bank felajánlásának: az ál-

taluk elvégzett munkálatok 
új köntösbe öltöztették óvo-
dánkat – mondta az akcióról 
dr. Erdeiné Gergely Emôke, a 
Lencsési Óvoda intézmény-
vezetôje.

Elköszönt Vantara Gyula

Törôdés napja
a „Kômívesoviban”

Az önkormányzati választást 
megelôzô napokban köszönt 
el Vantara Gyula a helyi közélet 
szereplôitôl, a gazdasági szfé-
rához tartozó partnerektôl, va-
lamint a sajtó munkatársaitól 
is. Mint tudjuk, Vantara Gyula 
a jogszabályi változások mi-
att volt kénytelen eldönteni, 
hogy polgármesterként vagy 
országgyûlési képviselôként 
folytatja-e tevékenységét, a 
két tisztséget ugyanis ma már 
nem töltheti be egy személy, s 
ô az országgyûlési megbíza-
tást választotta.

G. E.

Kiss Tibor alpolgármester, a 
kerület képviselôje mindenek-
elôtt köszönetet mondott a 
pályázat elôkészítésében, ki-
vitelezésében részt vevôknek, 
s emlékeztetett arra, hogy Bé-
késcsaba igen sikeres volt az 
elmúlt nyolc évben az uniós 
pénzek „lehívásában”, hiszen 
ez idô alatt összesen 83 milli-
árdnyi támogatás érkezett vá-
rosunkba. Ez azt jelenti, hogy 
nyolc év alatt a település 10 
éves költségvetésének meg-
felelô forrást sikerült elnyerni 
az önkormányzat és a vállal-
kozók sikeres pályázatainak 
köszönhetôen. Ugyancsak 

fontosnak tartja az alpolgár-
mester, hogy a projekt 100 
százalékban támogatott, te-
hát a városnak nem került 
pénzébe, s az is örömteli, 
hogy helyi vállalkozók is részt 
vállalnak a beruházásban, sôt, 
anyagi áldozatot is hoznak, 
ami Kiss Tibor reményei sze-
rint megtérül majd.

Bíró Csaba, a felújítással 
érintett városrész másik ön-
kormányzati képviselôje azt 
hangsúlyozta, hogy igazi 
összefogással sikerül folytat-
ni a belváros megszépítését, 
mellyel egész Békéscsaba 
gazdagodik, s a környéken 

élôk is örömmel fogadták az 
utcák, terek megújítását.

Csernus István, a stratégi-
ai-fejlesztési osztály részé-
rôl egyebek mellett elmond-
ta, már készülnek az újabb 
tervek a Kossuth tér, a Ma-
lom tér, a liget környékének 
rendezésére is. Hrabovsz-
ki György, a Csaba Center 

Szerviz Kft. képviseletében 
azt is elárulta, hogy a bevá-
sárlóközpont üzemeltetését 
végzô cég a projektben sze-
replô saját erô 85 százalékát 
adja, hiszen számukra is 
fontos, hogy a center kör-
nyezete tovább szépüljön, 
fejlôdjön.

Gajdács Emese

Folytatódik a belváros-rehabilitáció
A város a vállalkozókkal együtt végzi a beruházást

A belváros-rehabilitáció második ütemének nyitórendez-
vényét tartották meg október 10-én a városháza dísztermé-
ben. Az eseményen részletesen ismertették a projekt ele-
meit és a pályázat elôtörténetét is.

Szilárd burkolat az Omaszta utcán

– Néhány hete közöltük 
a nyilvánossággal, hogy 
komoly érdeklôdô jelent-
kezett a Körös Hotel meg-
vételére. Akkor még nem 
árulhattunk el konkrét dol-
gokat, hiszen folytak a tár-
gyalások, és a városnak is 
meg kellett hoznia néhány 
fontos döntést, mellyel elô-
segíti, hogy a régi épület 
megújulhasson. Az elô-
készületek sikerrel jártak, 
most a régi és az új tulajdonos 
hozzájárulásával bejelent-
hetjük: aláírták a szerzôdést 
– hallhattuk Hanó Miklóstól, 
aki arról is tájékoztatott, hogy 
a statikai vizsgálatok is lehe-
tôséget adnak arra, hogy az 
új szálloda a jelenlegi épület 
átalakításával jöjjön létre. 

Dr. Szabó Károly az eladó 
képviseletében arról szólt, 
hogy közös megegyezés után 
született meg a szerzôdés a 
Kossuth tér 2. szám alatt lévô 
ingatlan adásvételérôl, ami 
majd a tulajdonjog bejegy-
zésével zárul. Ezt követôen 
lehet benyújtani az építési 
engedélyek iránti kérelmet a 
megfelelô hatóságokhoz.

A tájékoztatón jelent volt 
a holland befektetôcsoport 
három tagja is: Stef Franicen, 

Marc Snoeren és Louis Balen. 
Tôlük tudtuk meg, hogy ko-
moly lehetôséget látnak régi-
ónkban, az ide irányuló turiz-
musban, Gyulán már van egy 
érdekeltségük, s most Békés-
csabán is mielôbb szeretnék 
megépíteni az új, stílusában a 
dubaji iroda- és szállodaépü-
leteket idézô hotelt, mely kon-
ferenciaközpontként is funkci-
onál majd. A Csabai Mérleg 
kérdésére válaszolva Louis 
Balen elmondta, azt egye-
lôre nem tudja megjósolni, 
pontosan mikor nyit meg az 
új hotel, de szándékaik komo-
lyak, elképzeléseik megvaló-
sításához pályázati forrásokat 
keresnek, ha nem találnak, 
akkor saját erôbôl finanszíroz-
zák a beruházást.

Gajdács E.

Október 9-én aláírták a Körös Hotel adásvételérôl szóló 
szerzôdést – jelentették be a hírt még azon a napon a 
városházán. 

Eladták a Körös Hotelt
a holland befektetôknek

szerzôdést – jelentették be a hírt még azon a napon a 



– Az aradi tizenhármak 
élete külön regény. Az eltérô 
életû hazafiak valamennyien 
kiváló katonák voltak, és erôs 
szállal kötôdtek nemzetünk-
höz – mondta dr. Szenográdi 
Péter, a belvárosi iskola tör-
ténelemtanára. Kiemelte a 
legidôsebb – Aulich Lajos 
57 évesen kivégzett – és a 
legfiatalabb – a kivégzése-
kor csupán 30 esztendôs 
Leiningen-Westerburg Ká-
roly – tábornokot. Utóbbi-
nak magyar feleségéhez írt 
búcsúlevelét is hallhattuk a 

diákoktól. A legtragikusabb 
sorsú Vécsey Károly volt: ôt 
végezték ki utoljára Aradon, 
és végig kellett néznie társai 
halálát. Nemcsak Aradon 
voltak kivégzések, és nem-
csak 13-an adták életüket 
a magyar szabadságért: 

ugyanezen a napon, Pesten 
végezték ki gróf Batthyány 
Lajost, Magyarország elsô 
független, felelôs kormányá-
nak miniszterelnökét is és 
Fekete Imre gerilla századost 
– emlékezett a szónok.

Vándor Andrea

Mindössze egy napirendi 
pontja volt az október má-
sodikán, még a régi felállás-
ban megtartott, soron kívüli 
képviselô-testületi ülésnek. 
A közgyûlés egy pályázat 
beadásáról döntött.

A Mokos Teremben össze-
gyûlt képviselôk mindegyike 
megszavazta azt az elôter-
jesztést, mely a közvilágítás 

energiatakarékos átalakítá-
sáról szólt.

Ennek értelmében a város 
pályázatot nyújt be, mely-
nek keretében összesen 2 
ezer 685 lámpatestet cserél-
nének ki korszerû, LED-es 
berendezésekre. A fejlesz-
tés a Lencsési lakótelepet, 
Mezômegyert és Erzsébet-
hely (Jamina) egy részét 

érinti. A tervek szerint a 
megvalósítás 2014 negyedik 
negyedéve és 2015 második 
negyedéve között lenne ese-
dékes. A beruházás tervezett, 
teljes költsége legfeljebb 500 
millió forint. A pályázat 100 
százalékos támogatottságú, 
tehát önkormányzati önerôt 
nem igényel.

Gajdács Emese
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A Csabagyöngyében meg-
tartott gálaesten október 
10-én Péter Erika költô, 
Csuta György festômûvész 
és a mezôkovácsházi Hu-
nyadi János Közoktatási 
Intézmény Duma’ Színházá-
nak képviselôi vehették át a 
Békés Megyei Príma Díjat. 

Az immár kilencedik alka-
lommal megrendezett ese-
ményen Nagy Mihály László, 
a VOSZ Békés Megyei Szer-
vezetének elnöke mondott 
köszöntôt, majd dr. Dávid Fe-
renc, a Vállalkozók és Munka-
adók Országos Szövetségé-
nek fôtitkára és Gajda Róbert 
kormánymegbízott szólt a je-
lenlévôkhöz.

Az idei gálaesten a magyar 
irodalom kategóriában Péter 
Erika költô, képzômûvészet 
kategóriában Csuta György 
békési festômûvész, a „ma-
gyar színház- és filmmûvészet” 

kategóriában pedig a mezô-
kovácsházi Hunyadi János 
Középiskola Duma’ Színhá-
za nevében Sándor Zoltánné 
igazgató, Duma Zsolt szín-
házvezetô, Farkas Erika ko-
reográfus és a társulat tagjai 
vehették át a Príma Díjat.

A Vállalkozók és Munkál-
tatók Országos Szövetsége 

által alapított Kiváló Meste-
rek és Vállalkozók Díjat idén 
Nagy Lajos cukrászmester, 
békési egyéni vállalkozó és 
fiai, Zoltán és Lajos, Pap Pé-
ter vendéglôs, Simkó József, 
a békésszentandrási Szent 
András Sörfôzde alapítója, 
Fehér László orosházi vállal-
kozó, Hornok Béla, a gyoma-
endrôdi Skylotec Hungary 
Kft. ügyvezetôje, Kincses 
Zsigmond, a vésztôi Körös 
Menti Agrocoop Kft. ügyve-
zetôje, az Ösvény Alapítvány, 
Tóth Miklós, a békéscsabai 
Univerzál Zrt. Ferro Pont üz-
letágvezetôje érdemelte ki. 

Bánáti Ottó és Majoros 
Béla ezt az elismerést a VOSZ 
budapesti ünnepségén veheti 
át. Az idei Média különdíjat a 
Csaba Rádió csapata kapta 
meg.

Gajdács E.

Kiosztották a Príma Díjakat
A gálán a legjobbakat jutalmazták

Nemzeti gyásznap
Az aradi tizenhármakra emlékeztünk

Energiatakarékos közvilágítás

A Nefelejcs Népdalkör mû-
sorával kezdôdött a városi 
megemlékezés október 
6-án az Aradi vértanúk li-
getében, ahol a koszorúzás 
és a közös mécsesgyújtás 
elôtt a belvárosi iskola ta-
nulói adtak mûsort. 
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Megemlékezés az Aradi vértanúk ligetében Csuta György, Péter Erika, Farkas Erika és Duma Zsolt

Díjazták a kiváló mestereket és vállalkozókat

A „Nyitott Szemmel” Közhasznú 
Egyesület szervezésében 2014. 
október 20-án „Pályaválasztási 
Workshop” megtartására került 
sor a Békéscsabai Kemény Gá-
bor Logisztikai és Közlekedési 
Szakközépiskola megbízásából, 
a TÁMOP-3.3.10.A-122013-0014. 
számú program keretében.

A program során elôadások 
és kiállítóstandok várták az ér-
deklôdô diákokat.

A Szent István Egyetem Gaz-
dasági Campusának bemutatko-
zását karrier-tanácsadás követte. 

A Szegedi Tudományegyetem 
Gazdasági Karának bemutatko-
zását nagy érdeklôdéssel követ-
te a felsôoktatási felvételi rend-
szer ismertetése. Bemutatásra 
került a Szent István Egyetem 
Erasmus programja is, mely sok 
diák fantáziáját mozgatta meg.

A Kecskeméti GAMF ösztön-
díj-lehetôségekrôl adott kimerítô 
tájékoztatást.

A program egyik legnépsze-
rûbb eleme volt az „öreg diákok” 
bemutatkozása és életútjuk be-
mutatása.

A felállított standoknál a Ka-
tedra Nyelviskola ingyenes tu-
dásszintfelmérôje aratta az egyik 
legnagyobb sikert, de hallhattak 
az érdeklôdök a Meló-Diák Isko-
laszövetkezet tevékenységérôl 
is. A standoknál a GAMF Kecske-
mét és a Linamar Hungary Zrt. is 
képviseltette magát.

A program folytatását a szer-
vezôk 2015 elsô negyedévére 
ígérték, melyet már most nagy 
érdeklôdés kísért.
Elérhetôség:
www.nyitottszemmelkhe.hu 

A „Nyitott Szemmel” Közhasznú 
Egyesület (Békéscsaba, Lencsé-
si út 45–47.) pályázatot nyújtott 
be az „Egészségre nevelô és 
szemléletformáló életmód prog-
ramok – lokális színterek” c. pá-
lyázati felhívására, melynek célja 
az egészséget szolgáló egyéni 
magatartásminták és közösségi 
értékek elterjedésének ösztön-
zése, az egészségfejlesztés szín-
terein megvalósuló közösségi 
programok elterjesztése, az élet-
minôség javítása.

Egyesületünk a programot 
2013. szeptember 01.–2014. ok-
tóber 31. közötti idôszakban va-
lósította meg – mondta el Nagy 
László projektmenedzser.
Támogatás mértéke: 
9 996 632 Ft, 100% vissza nem 
térítendô támogatás.

 A „Nyiss a Mozgásra” címû 
egészségnapi rendezvény a 
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0932. 
számú, „Nyitott Szemmel az 
Egészségre” címû pályázatunk 
keretén belül valósult meg, mely-
nek célja az egészséget szolgáló 
egyéni magatartásminták és kö-
zösségi értékek elterjedésének 
ösztönzése, az egészségfej-
lesztés színterein megvalósuló 
közösségi programok 
elterjesztése, az élet-
minôség javítása volt.

A rendezvény a 
békéscsabai Körösök 
Völgye Látogatóköz-

pontban és a Széchenyi liget te-
rületén valósult meg. A program 
célközönségét Békés megye 
18 év feletti lakossága képezte, 
azonban a fiatalabb korosztályok 
is megtalálhatták az érdeklôdé-
süknek megfelelô mozgásformá-
kat.

A rendezvény a város több 
különbözô pontjáról a rendez-
vény helyszínére történô közös 
gyaloglással indult. Az ünnepé-
lyes programmegnyitót követôen 
Hugyecz Csete Hajnalka tartott 
bemelegítést minden résztvevô 
számára. Ezt követte a VIP vendé-
günk, Miló Viktória által irányított 
kick-box aerobik-edzés, továbbá 
az X-Fitness Mozgásstúdió vezette 
Iron Step óra és Kangoo fitnesz, 
és egy mozgalmas Capoeira-be-
mutató.

A mozgás örömét volt hivatott 
szolgálni Burány Árpád zumba-
órája, valamint a Kner Tánc- 
Sport Egyesület társastánc-be-
mutatója. A benti programokat a 
Salsa Mûhely vezette záró salsa 
party koronázta meg, mely a lá-
togatóközpont nagytermében 
kapott helyet. Ezzel párhuzamo-
san a kültéren kajak-kenuzás, a 
futónagykövetekkel együtt való 

profi, duci és csa-
ládi futás, biatlon 
tájfutás, József 
Attila Lakótelepi 
SE óvodásai ál-
tal tartott kick-

boksz-bemutató, a Bandika-fához 
történô kerékpártúra-lehetôsé-
gekkel, mozgásos, játékos ve-
télkedôkkel, Nordic Walkinggal, 
ügyességi kutyabemutatóval, a 
Békés megyei túraegyesületek 
bemutatkozóival, kerékpár kiállí-
tással vártuk az érdeklôdôket.

A „Nyiss a Mozgásra” egész-
ségnap sikerességét igazolja a 
magas részvételi arány.  A rendez-
vény komoly társadalmi értékkel 
bírt, hiszen a teljes pályázati prog-
ram célját tükrözve, az egészséges 
életmódot közvetítette, kiemelve a 
mozgás szeretetére és az emberi 
szervezetre gyakorolt jótékony 
hatását. A rendszeres testmoz-
gás eredményeként a testi-lelki 
egészségben, az életvitelben és 
a stresszkezelésben történô po-
zitív változásokat hangsúlyozta 
és szorgalmazta e szemlélet min-
dennapokba való gyakorlását. A 
résztvevôk szakszerû felügye-
let mellett több mozgásformát 
kipróbálhattak, közöttük olyan 
jellegûeket is, amelyekkel eddig 
még nem volt alkalmuk találkozni, 
illetve elérhetetlennek tûnt szá-
mukra. A rendezvény programjait 
tudatosan, a tömegsport jellegû 
mozgástípusok közül választottuk 
ki a közös aktivitás, a közösségi 
lét örömének, valamint az alterna-
tívák népszerûsítésének érdeké-
ben.

Elérhetôségeink:
www.nyitottszemmelkhe.hu, 
nyitottszemmel@index.hu 

Életmódprogramok – lokális színterekLétvágy program cukorbetegeknek
A Réthy Pál kórház cukor-
gondozója és a Sorsfonó Ön-
ismereti Egyesület Létvágy 
munkacsoportja új típusú 
cukorbeteg-gondozást indít. 
Elsô lépésként azokat a cukor-
betegeket kívánják bevonni 
a programba, akiknek most 
derült ki a cukorbetegségük, 
vagy akik még a kezelés kez-
deti stádiumában vannak. 
Egyéves csoportmunkával a 
cukorbetegség „mindhárom 
lábát” kezelik, a táplálkozás, a 
mozgás és a lelki háttér is kellô 
figyelmet kap. 

– A 2-es típusú cukorbe-
tegség a korai stádiumában 
diétával, tablettával eredmé-

nyesen egyensúlyban tart-
ható. Fontos azonban tudni, 
hogy ekkor dôlhet el a kezelés 
eredményessége, és akár az 
is, mennyi idô múlva szorul-
hat valaki inzulinra. A rende-
léseken az orvosok el tudják 
mondani a legfontosabb in-
formációkat, azonban nincs 
elegendô idô és mód minden 
lehetôség kihasználására. 
Ezért – dr. Gyimesi András 
osztályvezetô fôorvossal, ve-
zetô diabetológussal közö-
sen – kerestünk megoldást az 
érintettek segítô támogatására 
– mondta el lapunknak Galam-
bosné Varjú Blanka, a munka-
csoport vezetôje. 

Fontos, hogy a beteg je-
lentkezzen a háziorvosánál 
és kérjen beutalót a cukor-
beteg-gondozóba, a Létvágy 
Dia Életmódprogramra. Az 
elôkészítô, térítésmentes sza-
kaszban diabetes szakorvosi 
vizsgálat, elôzetes interjú, illet-
ve mentálhigiénés és egész-
ségügyi konzultáció történik. 
Ezt követi az egészségügyi 
és táplálkozási alapismeretek 
elsajátításával, diatornával, 
mentálhigiénés munkával és 
három havonta diabetes szak-
orvosi vizsgálatokkal. A részle-
tekrôl a www.letvagy.hu olda-
lon tájékozódhatnak.

Mikóczy E.



– A Koronás Tojás véd-
jegy segítségével szeretnénk 
megkönnyíteni a vásárlók 
eligazodását az informáci-
ók között és biztosítani ôket 
arról, hogy garantáltan friss, 
kiváló minôségû hazai ter-
méket vásárolnak. A hatályos 
magyar és uniós jogszabályo-
kon túl szigorú követelmény-
rendszert vezetünk be a csat-
lakozott termelôk számára, 
melyek elsôsorban az élel-
miszer-biztonságot célozzák 
meg – magyarázta a Baromfi 
Termék Tanács elnöke (BTT), 
Végh László. 

Statisztikai adatok igazol-
ják, hogy az uniós csatlako-
zás elôtt szinte 100 százalék-
ban hazai termelôk látták el a 
hazai kereskedéseket tojás-
sal. Mára ez a szám olyan 75 
százalékra csökkent – vagyis 
évente kb. 1 milliárd tojást 
termelünk már csak –, kö-
szönhetôen annak, hogy az 
EU országaiban keletkezett 
többletet a hazai nagykeres-
kedések elôszeretettel vásá-
rolják fel. Sok esetben ezek 
silány minôségû „S”-es, va-
gyis 53 gramm, vagy az alatti 
tojások.

A másik probléma a feke-
tén beáramlott tojások töme-
ge, melyeket nem tudnak 

megfelelôen ellenôrzi, mivel 
dokumentumok nélkül és az 
áfa-fizetés megkerülésével 
juttatják az országba a ter-
méket. Ilyen és ehhez ha-
sonló esetekben alakulnak 
ki olyan ügyek, mint a közel-
múltban, amikor 380 000 da-
rab lejárt, nyüvektôl hemzse-
gô tojást foglalt le a NÉBIH 
egy Bács-Kiskun megyei to-
jáscsomagoló üzemben. 

A BTT egyébként a NÉBIH-
hel szorosan együttmûködve 
ellenôrzi a Koronás Tojáso-
kat.

– A szigorú magyar és uni-
ós elôírások alól azonban van 
egy kibúvó „kiskapu”. 350 
tojónál kisebb állományra 
nem vonatkoznak a 2012-ben 
életbe lépett szigorított törvé-
nyek, amelyek többek között 
a tyúkok tartásáról, élelme-
zésérôl és az állat- és humán-
egészségügyre vonatkozó 
szabályokról rendelkezik – 
mondta Végh László, aki sze-
rint éppen ezért személyes, 
bizalmi kérdéssé válik, hogy 
mit vásárolunk a piaci kister-
melôktôl. 

– Magunknak kell felten-
nünk a kérdést, hogy meny-
nyire bízunk meg a tojásos 
néniben.

Kovács Szilárd
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– Fontos a fogalom precíz 
használata: közösségi szol-
gálatról van szó, amely ma-
gában foglalja a kötelezettsé-
get is. Nincs szó se önkéntes 
munkáról, se közösségi mun-
káról. Nem esik sem a Munka 
Törvénykönyve, sem pedig 
az önkéntességet szabályozó 
jogszabályok hatálya alá. A 
közösségi szolgálatot felme-
nô rendszerben vezetik be – 
szögezi le mindjárt az elején 
dr. Bodó Márton, az Oktatás-
kutató és Fejlesztô Intézet tu-
dományos munkatársa.

– A felmérések szerint a 
diákok 80 százaléka már be-
kapcsolódott a tevékenysé-
gekbe. Legfeljebb három évre 
elosztottan, de más felosztás-
ban is végezhetô a közösségi 
szolgálat, ezért e tekintetben 
nagyon különbözô az iskolák 
gyakorlata. Sok olyan tanu-
lóról tudunk, akik az 50 óra 
elvégzését követôen továb-
bi önkéntességben vesznek 
részt – mondta a szakember, 
akitôl megtudtuk: az árvíz-
védelemben, a kulturális in-
tézményekben és a szociális 

otthonokban való tevékeny-
ségek a legnépszerûbbek.

A közösségi szolgálat 
egészségügyi, szociális és 
jótékonysági, oktatási, kul-
turális, valamint környezet-, 
természet- és katasztrófavé-
delmi, az óvodáskorú, sajátos 
nevelési igényû gyermekek-
kel, tanulókkal, az idôs embe-
rekkel közös sport- és szabad-
idôs területeken folytatható. 
Ebben a formában csak se-
gítô tevékenység végezhetô, 
szakismeretet igénylô munka 
nem.

– Bár a tanulók körében 
változó a kezdeti lelkesedés, 
de amint érzékelik, hogy az 
egész társadalom számára 
hasznos dologban vesznek 
részt, hatványozódik a mo-
tiváltságuk. Rádöbbennek, 
hogy milyen jó segíteni, mi-
lyen jó látni a munka eredmé-
nyét, mennyi mindent kaphat-
nak azáltal, hogy másoknak 
segítenek – tette hozzá dr. 
Bodó Márton.

Szitó Imre pszichológus 
szerint a közösségi feladatok 
a résztvevôk számára belsô 

motivációs erôforrássá vál-
hatnak.

– A középsô és a késôi 
serdülôkorban az értékek 
között elôkelô helyen szere-
pel a kapcsolatok kialakítása 
– mondja a szakember. –  Az 
iskolán kívüli környezetben 
végzett feladat segít abban 
is, hogy a serdülô önismereti 

tapasztalatokra tegyen szert. 
A közösségi feladatok erôsen 
„megszólítják” az érzelmi és 
szociális intelligenciát. Ezek 
a képességek pedig fontosak 
az élet jelentéssel teli megélé-
sében, de akár egy munka-
hely megszerzésében vagy 
megtartásában is. 

BZS

A koronás biztosan hazai

Harmincöt éves 
a Generációk 

A Gyôri Balett Generációk címû kétrészes balettestje 35 
éves évfordulóját ünnepli. A Vámos György koreografálta 
Carmina Burana, valamint a Lukács András által színpad-
ra állított Bolero címû darabot ismét láthatják a nézôk

A Koronás Tojás idén tavasztól lelhetô fel egyre több helyen 
az országban. A NÉBIH által ellenôrzött védjegy égisze alá 
már 11 hazai cég csatlakozott. A csoportosulás lényege, 
hogy intenzívebbé tegyék a hazai tojástermelést, továbbá 
minôségi alternatívát biztosítsanak a nagykereskedelem-
ben kapható, rosszabb minôségû tojásokkal szemben, me-
lyek legtöbb esetben más EU tagállamok többlettermelésé-
bôl vagy feketén csorognak az országba.

Az iskolagyümölcs-program 
keretében körülbelül már az 
ország kétezer iskolájában 
több mint ötszázezer tanuló 
kap gyümölcsöt.

– Eljutottunk odáig, hogy 
a gyerekek kifejezetten hi-
ányolják, ha egy-egy szál-
lítási idôszak végén az is-
kolájukba nem jut az adott 
hétre az egészséges termé-
kekbôl – árulta el lapunknak 
Szappanos Gábor beszállító. 
– Hosszú távon remek kez-
deményezés az iskolagyü-
mölcs-program az almafo-
gyasztás növelésére. Rövid 
távú fogyasztás ösztönzésé-
re a legjobb megoldásnak a 
kóstoltatást látom, mert so-
kan vannak úgy az almával, 
hogy nem is tudják, meny-
nyire változatos a különbözô 
fajták íze.

A termelô azzal is tisztában 
van, hogy a boltok polcain 
mégis a külföldrôl behozott 
gyümölcsök vannak többség-
ben. – Sok összetevôje lehet 
ennek, de talán a leginkább 
jellemzô okok közé tartozik, 
hogy a boltok az unión belü-
li termékek vonatkozásában 

nettó áron vásárolnak, míg 
magyar termelôtôl vagy kom-
penzációs felárral, vagy 27 
százalékos áfával terhelten 
tudják megvenni ugyanazt a 
terméket – mondta Szappa-
nos Gábor. Nemcsak nálunk, 
de más európai országban 
is túltermelés van almából. 
A kormány a kialakult hely-
zet kezelésének érdekében 
3,16 milliárd forint értékben 
indít programot a termelôk 
megsegítésére. Támogatja az 
almasûrítmény és az étkezési 
alma tárolását, a tartályládák 
beszerzését, valamint hama-
rosan több áruházláncban is 
termékbemutatókat tartanak 
majd. A Budapest és Debre-
cen környéki rászoruló csa-
ládokhoz, idôsekhez, gyer-
mekekhez pedig a következô 
hetekben 28 tonna gyümölcs 
kerül. A segélyakcióba önkén-
tesként bekapcsolódott Katus 
Attila is. A népszerû életmód-
szakértô a mindennapi alma-
fogyasztás elônyeire hívta fel 
a figyelmet, és részt vett az 
elsô csomagok átadásában 
is. 

Bokor Betti

Mentôöv a hazai termelôknek

Minden almának más íze van
Idén nagy mennyiségû gyümölcsre számítanak a hazai 
almatermelôk, hiszen a kedvezô idôjárásnak köszönhetôen 
rekordtermés volt egész Európában, és emiatt értékesítési 
problémák jelentkeztek. A kormány a kialakult helyzet keze-
lésének érdekében 3,16 milliárd forint értékben indít progra-
mot a termelôk megsegítésére.

A diákok 80 százaléka végez 
közösségi szolgálatot

Közösségi szolgálatot kell végezniük azoknak a diákok-
nak, akik 2016. január elseje után érettségiznek. A tanulók 
anyagi ellenszolgáltatás nélkül a helyi közösség érdekeit 
szolgálják, és közben személyiségüket is fejlesztik.
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Gluténmentes, antioxidán-
sokban gazdag, természetes 
kalciumforrás – csupa csábí-
tó felirat, amivel egy-egy ter-
méket remekül el lehet adni. 
Hiába szabályozza rengeteg 
rendelet, miket is lehet ráírni 
egy termék csomagolására, 
a legtöbb márka remekül ért 
ahhoz, hogy ezeket megke-
rülve azt a benyomást keltse a 
vásárlókban, hogy mennyire 
egészséges készítményeket 
gyártanak. Állíthatja azt egy 
címke, hogy az áfonyával ízesí-
tett ásványvíz természetes an-
tioxidánsokban gazdag, ám a 
valódi gyümölcstartalma egy 
százalék alatt van. A glutén- 
és laktózmentes termékeket 
is sokszor egészségesebb-
nek állítják be a gyártók, mint 
a hagyományos társaikat, ho-
lott ezek pusztán az arra ér-
zékenyek számára létfontos-
ságúak, önmagukban nincs 
jobb élettani hatásuk. – Ma-
napság nagyon odafigyelnek 
a szabályozásra, ez érzékel-

hetô is a reklámpiacon. Már 
nem látni például a joghurtok 
feliratain, hogy erôsítik az im-
munrendszert, mert nem tud-
ták bizonyítani, így a címkékre 
ez már nem kerülhet rá. Még 
mindig vannak persze trük-
közések – árulta el Dömölki 
Lívia, az Országos Fogyasz-
tóvédelmi Egyesület elnöke. 
– Ilyenek például a közked-
velt gabonapelyhek, amiket 
úgy reklámoznak, hogy tejjel 
fogyasztva kitûnô kalcium-
források. A tej müzli nélkül fo-
gyasztva is kitûnô kalciumfor-
rás, a terméket mégis remekül 
el lehet ezzel adni. Gyakran 
reklámokban is találkozha-
tunk hangzatos ígéretekkel, 
amikrôl sejthetjük, hogy nem 
teljesen valósághûek. Az Ön-
szabályozó Reklám Testület-
nek szóvá lehet tenni, ha az 
ember olyat tapasztal, amirôl 
úgy gondolja, hogy nem felel 
meg a valóságnak – tanácsol-
ja a szakértô.
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A közelmúltban elfogadott tör-
vény azokra a lakáscélú, sza-
bad felhasználású autó- és 
lízingszerzôdésekre vonatko-
zik, amik révén  2004. május 1. 
után vettek fel hitelt, az ügyet  
2009-ig nem zárták le, ked-
vezményes árfolyamon való 
végtörlesztésre nem került 
sor, és az eszközkezelô segít-
ségét sem kérték a kölcsön-
felvevôk. Számítások szerint 
nagyjából a törlesztô részlet 
26 százaléka jár majd vissza 
az adósoknak. A bankoknak 
90 napjuk van arra, hogy min-
den hitelszerzôdésüket átvizs-
gálják és megállapítsák az új 
törlesztô részleteket.

– Azok, akiknek az ügyét 
már lezárták, a most elfoga-
dott törvény alapján nem szá-
míthatnak arra, hogy a ban-
kok utólag pénzt fognak nekik 
visszatéríteni. Egyáltalán nem 

nagyon beszélhetünk arról, 
hogy a pénzintézetek bizo-
nyos összegeket visszafizet-
nek majd, a devizahitelesek 
úgy érzékelik majd a frissen 
bevezetett törvény hatását, 
hogy csökkenni fognak a tör-
lesztô részletek – magyarázta 
dr. Lázár Dénes ügyvéd. – Az 
új jogszabály arra igyekszik 
rászorítani az adósokat, hogy 
ne kérjék a bíróságoktól a 
szerzôdések semmissé nyil-
vánítását, hanem a szerzôdés 
keretei között próbálják meg 
rendezni a kérdést. Mind a 
bankok, mind a bíróságok ré-
szérôl több kérdésben fordul-
tak az Alkotmánybírósághoz, 
ezeknek a beadványoknak az 
elbírálása még rendkívül nagy 
hatással lehet az devizahitele-
sek ügyeinek alakulására – 
mondta a szakember.
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Elfogadta a parlament a bankok elszámoltatásáról szóló 
törvényt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pedig már 
újabb törvényjavaslat elôkészítését sürgeti.

Csökkennek 
a törlesztô részletek

Amikor bevásárolni indulunk, rengeteg csábításnak vagyunk 
kitéve. Igyekszünk nem csak finom és kedvezô árú, hanem 
egészséges termékeket is beszerezni. A nagyobb márkák 
persze rengeteg lehetôséget kínálnak, nem árt azonban ré-
sen lenni, amikor a hangzatos címkék alapján választunk.

Átejtenek a csábító 
feliratok?

– Milyen érzés visszajönni 
Szolnokra, mint jószolgálati 
nagykövet?

– Nagyon örülök, vala-
hányszor az Ökumenikus 
Segélyszervezettel szolnoki 
programokon vehetek részt. A 
segélyszervezet lassan a má-
sodik családommá vált, egy-
egy árvíz idején vagy más ne-
héz idôszakban többet látom 
a segélyszervezeti munkatár-
sakat, mint a gyerekeimet. A 
legfontosabb segélyszerve-
zeti munkánk, amely Szolnok-
hoz köt bennünket, az itteni 
családok átmeneti otthona, 
ahol nagyon komoly szakmai, 
módszertani munka is folyik 
az ott élô gyerekek és csalá-
dok gondozásán túl. Büszkék 
vagyunk erre a munkánkra, 
és még nagyon sok a tenniva-
lónk, ahogy minden mással 
is.

– Ezúttal azonban egy sör-
fesztiválhoz kapcsolódik a prog-
ramjuk.

– A HEINEKEN Hungáriától 
kapott adomány segítségével 
az YGEN irodánk munkáját 
tudjuk erôsíteni, amely így is 
az egyik legeredményesebb 
segítô program a munka vilá-
gába történô bekapcsolódást 

illetôen Magyarországon, 
ettôl a támogatástól pedig 
egyenesen szárnyakat fog 
kapni, legalábbis ezt remél-
jük. Mindent a szüleimtôl ta-
nultam, ami fontos az életben: 
a legfontosabb tudás, amit 
édesanyámtól és édesapám-
tól kaptam, az a munkához 
való hozzáállás kérdése. Egy 
gazdálkodó családban, ami-
lyenben én is felnôttem, az a 
természetes, hogy a gyere-
kek akkor kapnak reggelit, ha 
minden állat el van látva. Azaz 
a munka végét meg kell fog-
ni, nem kell másra hagyni. A 
munka tesz kiegyensúlyozott, 
helyes önértékeléssel rendel-
kezô, egészséges gondolko-
dású emberré. Édesanyám 
sokat idézett mondása, hogy 
Istenhez imádkozni kell, de az 
evezôket is meg kell ragadni, 
hogy partot érjünk. A segély-
szervezet YGEN központjá-
ban éppen ebben a szellem-
ben zajlik az álláskeresôk 
felkészítése. 

– Miben tud többet adni ez 
a program?

– Az álláskeresôkben – le-
gyen az illetô akár fiatal vagy 
idôsebb – egy idô után a si-
kertelen próbálkozások mi-

att nagyon sok gátlás alakul 
ki, amelyeken egyedül nem 
képesek úrrá lenni. A Sopro-
ni Jólesô Segítség program 
azért egyedülálló, mert ezeket 
a gátlásokat segít feloldani, és 
ezáltal a vágyott sikert elérni. 
Az YGEN központ eredmé-
nyességének az a titka, hogy 
ezeken az elakadásokon len-
díti túl a fiatalokat, és képessé 
teszi ôket arra, hogy valóban 
akarjanak dolgozni, ne csak 
„keresgéljenek” az álláshirde-
tések között. 

– Ön szerint hogyan fogad-
ják ezt a szolnokiak és az or-
szág más helyein élôk?

– Itt konok népek laknak 
– nem az udvariasságukról 
vagy a tapintatosságukról 
híresek. Nem ünnepelnek fe-
leslegesen, nem dicsérnek 
bôbeszédûen. Ha valamit 

megbecsülnek mégis, az a 
kemény munka. Azt tartják 
nagyra, aminek kézzel fogha-
tó haszna van. Ugyanakkor a 
maguk érdekes módján oda-
figyelnek egymásra. Amikor a 
rendszerváltozás környékén 
Berlinben alkalmam volt a 
még álló berlini falat megte-
kinteni, azt a feliratot láttam 
rajta a sokféle rajz és felirat 
között, hogy „hidat kell építe-
ni, nem falakat” – a szolnoki-
ak hídépítô népség, és ebben 
az identitásukban összekötik 
a Tiszántúlt az ország nyu-
gati régióival. Segélyszerve-
zeti munkánk során többször 
megfordultunk itt, és egyrészt 
érzékeltük mind a városveze-
tés, mind az itt élôk részérôl 
a befogadó hozzáállást, a tá-
mogatást. 

Fodor Erika

Szolnokon, a Soproni Sörfesztiválon vette át jelképesen 
az Ökumenikus Segélyszervezet azt a 100 millió forin-
tot, amellyel álláskeresôk munkahelyhez jutását segíti a 
Soproni Jólesô Segítség program keretében. Az esemé-
nyen Lévai Anikó, a MÖS jószolgálati nagykövete is részt 
vett, aki Szolnokon nôtt fel. A miniszterelnök feleségét 
személyes kötôdésén keresztül kérdeztük a programról.

Lévai Anikó: A munka tesz 
kiegyensúlyozott emberré

– Mit szól hozzá, hogy Sebô 
Feri a Nemzet Mûvésze?

– Meglepetés volt, különö-
sen, hogy ez egy vadonatúj 
alapítású díj, és az elsôk kö-
zött megkaptam, méghozzá 
Erdélyi Zsuzsanna és Kallós 
Zoltán mellett a népmûvészet 
kategóriában. Ki ne örülne 
ilyesminek.

– Építészként milyennek 
látja a várost, ahol él?

– Nagyon szép a fôváros, 
amelyet az elôdeink egy-
másra építkezve hoztak létre. 
Olyan ez, mint a népzené-
ben és a hagyományban: azt 
sem újrakezdeni kell, hanem 
a saját kreativitásunkkal az 
elôttünk lévôk alapjaira épít-
ve folytatni, továbbvinni. Ezt 
a várost nagy szenvedéllyel 
és szeretettel építették fel ro-
hamtempóban a kiegyezés 
után. Óriási érdeme van eb-

ben Wlassics Gyula minisz-
ternek. Az ô idejében hozták 
létre a körutakkal tagolt mai 
városszerkezetet, a Királyi 
Palota kibôvítését, itt volt Eu-
rópában a második földalatti, 
az elsôk között indult be a vil-
lamosközlekedés, gyönyörû, 
harmonikus középületek 
készültek. Nagyon sajnálom 
azokat az épületeket, amelyek 
a világháborúk alatt, majd az 
emberi butaság, a különbö-
zô beteges ideológiák miatt 
elpusztultak. Most, az utolsó 
pillanatban mentették meg a 
Várbazárt, amely gyönyörû 
lett és méltán viszi jó hírünket 
a világba, akárcsak a szép 
Sándor Palota, vagy a volt 
Honvéd Fôparancsnokság 
felújított épülete és az összes 
többi pesti nagyberuházás: a 
Zeneakadémia, a Vigadó, az 
Erkel Színház.

– Kedvenc városrésze?
– Buda önmagában csoda, 

a török háborúk után felépült 
szép, egységes barokk stí-
lusával. Legkedvesebb szá-
momra az a hely, ahol élek: a 
Várkerület, különösen a vár-
szoknya és maga a királyi vár. 
Gyerekkoromban még láttam 
olyan részeit, amelyeknek ma 
már nyoma sincs. Nagyon ér-
dekelt, hogy nézhetett ki a régi 
Zsigmond-kori palotaegyüt-
tes eredetileg. Utánaolvas-
tam a Levéltárban, kutattam 
a régészeti dokumentumok 
között, nézegettem a fenn-

maradt metszeteket, és végül 
régészetileg pontos alaprajz-
ra elkészítettem a Zsigmond-
kori vár léptékhelyes makett-
jét legóból. A gyerekeknek 
hoztam külföldi turnékról le-
góvárat, és azt bôvítgettem 
újabb legoelemekkel. Nem 
volt könnyû munka, 10 év alatt 
készültem el vele, de megér-
te, mert most otthon nálam 
látható a Zsigmond-kori vár 
3D-s makettje, amelynek nyo-
mán már könnyebb elképzel-
ni a hajdani magyar államiság 
szimbólumát.

F. E.

Sebô Ferenc a Nemzet Mûvésze lett. A Kossuth-díjas 
népzenész és népzenekutató több mint fél évszázada él 
Budapesten. Építészként is nagyon szereti a fôvárost, 
amelyet az elôdök szerinte nagy szenvedéllyel, roham-
munkában építettek meg a kiegyezés után ilyen világ-
színvonalúan szépre és harmonikusra. Kedvenc lakóhe-
lye a várszoknya és a budai vár, amelynek léptékhelyes 
makettjét is elkészítette Legóból.

A Nemzet Mûvésze legóból készítette el a Zsigmond-kori várat

Sebô: Elôdeink egymásra építkeztek
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Férfiként is többször meg-
jelent a Sztárban sztár szín-
padán Tóth Vera, aki Balázs 
Fecót is megformálta már. A 
legendás magyar énekessel 
kapcsolatban egy kedves 
emléke is van Verának.

– Tavaly volt egy Cserháti-
emlékkoncert, ahol mindket-
ten felléptünk. Akkor látta a 
zenekaromat, és kölcsönkérte 
tôlem ôket a következô kon-
certjére. Jól ismerem Fecót, 
sokszor találkoztam vele, na-
gyon szeretem, és éppen ezért 
majd kiugrottam a bôrömbôl, 
amikor ôt kaptam feladatnak 
a Sztárban sztár színpadán – 
mondta Tóth Vera, akinek már 
saját testvérét, Gabit is meg 
kellett formálnia a mûsorban.

– Azt hiszem, az az alapvetô 
tény, hogy testvérek vagyunk, 

többet adott a sikerhez, mint 
a próbák, de azért nem mon-
dom, hogy nem készültem 
sokat. Lelkiekben készültem 
inkább, mint fizikálisan. Az 
adás elôtti napon reggel a 
tükör elôtt háromszor eléne-
keltem a dalt, és aztán azt 
mondtam: lesz, ami lesz. Ér-
zem a húgomat, tudom, hogy 
mit csinál, én ismerem a leg-
jobban. Ráadásul ô maga is 
segített, ellátott tanácsokkal. 
Számomra a legnehezebb az 
volt, hogy külsôségekben ha-
sonlítsak rá. Én nem nagyon 
hordok olyan ruhákat, olyan 
rövid szoknyákat, mint ô, nem 
mutogatom több százezer 
tévénézô elôtt a lábaimat. Ki 
kellett lépnem a komfortzóná-
ból – mondta az énekesnô. 
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iii Bulvár / Érdekesség

– Gyakran mondjuk: a ma-
gyar komolyzene világszínvo-
nalú. Ön, aki valóban ismeri 
a magyar komolyzenészek 
nemzetközi megítélését, mi-
lyen véleményeket hall a világ-
ban rólunk?

–  Azt, hogy Magyarország 
zenei nagyhatalom, csak 
megerôsíteni tudom. Hazánk 
a klasszikus zene fellegvára. 
Olyan hihetetlen tehetségeket 
nevelünk ki, és olyan hihetet-
lenül erôs zenei nevelés van 
nálunk, ami egyedülálló a vilá-
gon. Tényleg nagyon szeretik 
külföldön a magyar zenésze-
ket. Van egy óriási elônyünk 
a popzenészekkel szemben: 
nekünk tényleg Hegyeshal-
mon túl szól az útlevelünk. Ez 
adódik a mûfajból is, hiszen 
világszerte megbecsülik. Va-
lós teljesítmény, hosszú évek 
befektetett munkája van egy 
produkció mögött. Mi hosszú 
távon gondolkodunk. Nem is 
tehetnénk másként, hiszen a 
komolyzenésszé váláshoz 
hozzátartozik egy hosszú ta-
nulási folyamat.

– Milyen hatásai lehetnek 
egy komolyzenei tehetségku-
tatónak?

– Abban bízom, hogy amit 
a nézôk eddig távol éreztek 
maguktól, azt most kicsit job-
ban megismerik, és ha nem 
is szereti meg mindenki, de 
nem lesznek elutasítók. Akik 
pedig már a komolyzenében 
élnek, azokkal nyilván más 
a helyzet, ôk más szemmel 
nézik majd a Virtuózokat. En-
nek a mûsornak az a legfôbb 
célja, hogy mentorálja ezeket 
a tehetségeket, és hosszú 
távon kísérje a karrierjüket. 
Fontos, hogy olyan példával 
álljunk elô, és olyan kritikával 
illessük ôket, ami segíti, hogy 
átlendüljenek egy-egy nehéz 
ponton. Minden mûvész éle-
tében vannak mélypontok. 
Nekem is voltak ilyenek, és 
mindig ott volt a mesterem, 
aki ezen továbblendített. 

– Mennyire népszerû ma 
a komolyzene Magyarorszá-
gon?

–  New Yorkban egy múze-
umban láttam kiírva a követ-
kezô mondatot: „A komolyze-
ne nem egy poros, múzeumi 
kegytárgy, hanem érett gyü-
mölcs, amibe bele kell harap-
ni.” Ez a mondat nagyon igaz. 
Nekünk, a mûfaj képviselôi-

nek is le kell porolnunk ma-
gunkat, és kívánatossá tenni 
ezt a mûfajt. Fontos, hogy a 
klasszikus zenét mûvelôk kö-
zül kiváló személyiségeket is-
merjünk meg. Olyanokat, akik 

mindegy, hogy zongoráznak, 
hegedülnek vagy éppen tót-
ágast állnak, de képesek arra, 
hogy megnyerjék az emberek 
rokonszenvét.

Baku György

Balázs Fecó kölcsönvette 
Tóth Vera zenekarát

Gesztesi csak úgy nem 
mondja, hogy szamár

– Egyszer egy bevásárló-
központban vezettem mûsort. 
A rendezvény után odajött 
hozzám néhány 20–22 éves, 
állati csinos hostess lány és 
azt kérték, hogy mondjam 
nekik azt, hogy „szamár”. 
Mondtam, jó, „szamár”. És el-
aléltak… – nevetett Gesztesi 
Károly, aki hozzátette: ô sem 
gondolta, hogy ekkora örö-
met tud szerezni ezzel az 
egyetlen szóval. – Már na-
gyon csínján bánok ezekkel a 
mondatokkal. Ha felnôtt kéri, 
nem is mondom, inkább csak 

a gyerekek fülébe súgom. Ma 
már lektorálom, hogy kinek 
mit mondok. A Shrekkel nem-
csak a hangomat, hanem az 
arcomat is összerakták. Fel-
kerestek akkor is, amikor szó-
ba került, hogy megveszik a 
Shrek musical jogait, ugyanis 
a Broadway-n játsszák. Az 
majd a következô tárgya-
lás lenne, hogy elvállalom-e 
– mondta a színész, akivel 
a TV2 Frizbi Hajdú Péterrel 
címû mûsorának felvételén 
találkoztunk.

BZS

Ritkán olvad úgy össze egy figura, mint Shrek és magyar 
hangja, Gesztesi Károly. A színész elárulta: nem töreke-
dett arra, hogy Michael Myers hangját utánozza, mégis 
óriási sikere van a mai napig.

A Sztárban sztár második szériájának versenyzôjét, Tóth 
Verát hétrôl hétre láthatjuk a TV2 képernyôjén, ahogy 
más sztárok bôrébe bújik. Nôi és férfi elôadókat egy-
aránt meg kell formálnia. Lapunknak elmondta, miért volt 
nehéz a testvérét utánoznia.

– Mitôl különleges a 
Cremonában önnek készített 
egyedi hegedû?

– Cremona a hegedûké- 
szítés bölcsôje. Itt élt és al-
kotott Stradivari, akinek a 
fent maradt hegedûi mos-
tanság vagyonokat érnek. 
Kevés olyan eszközünk van, 
amit nem tett tucattermékké 
a tömeggyártás. Márpe-
dig a hegedûkészítés ma 
is hasonlóképp zajlik, mint 
Antonio Stradivari cremonai 
mûhelyében: gépek, csava-
rok és szögek nélkül. Több 
mint 100 éves fát is felhasz-
nálnak az alkotáshoz. 

– Milyen biztonsági intézke-
dések szükségesek egy ilyen 
hegedû szállításához?

– Mivel általában a hege- 
dûk, amelyeken játszom, 
elég nagy értéket képvisel-
nek, így sajnos szükség van 
arra, hogy ne csak biztosí-
tást kössünk rájuk, hanem 
szállítás közben és még a 
koncertek elôtt is különle-
ges biztonsági intézkedése-
ket foganatosítsunk. Azok a 

biztonsági emberek, akiket 
koncertek elôtt és akár köz-
ben is láthatnak, nem engem 
védenek, hanem a hegedût 
biztosítják. 

– A világ majdnem minden 
pontján van rajongója, renge-
teget utazik. Mit jelent az ön 
számára, amikor hazajöhet 
Magyarországra?

– Nagyon örülök annak, 
hogy szinte az egész világon 
vannak olyan emberek, akik 
kedvelik és szeretik azt, amit 
csinálok. Büszke vagyok arra, 
hogy magyarnak vallhatom 
magam, hogy ott tanulhat-
tam, ahol egykor Hubay Jenô, 
Zathureczky Ede és Kovács 
Dénes is tanított. Magyaror-
szág számomra a haza, az 
otthon, ahol jó megpihenni. 
Már a repülôn, amikor megpil-
lantom Budapest fényeit, ér-
zem azt a különleges érzést, 
hogy otthon vagyok. 

– Mennyiben más magyar 
közönség elôtt játszani, mint a 
világ bármely másik pontján?

– Hogyan lehet azt elmon-
dani, milyen érzés az ember-
nek, amikor látja a közönség 
szemében, hogy éppen úgy 
érti a zeném üzenetét, aho-
gyan csak az értheti, akinek 
közös a gyökere? Ha egy 
magyar zenemûvet játszom 
a hegedûn, azt igazán csak 
az értheti, akinek a szíve ma-
gyar. Nos, igen, egyszerre tölt 
el a büszkeség, a félelem, a 
vágy, hogy a legjobbat hoz-
zam ki magamból, mert itthon 
vagyok, azoknak játszhatok, 
akik miatt és akikért az lettem, 
ami most vagyok.

Baku György

A testôrök Edvin Marton hegedûjét védik

Csak az értheti, akinek a szíve magyar?
Edvin Marton Amerikában 
él, de hamarosan hazatér, 
hogy Magyarországon ad-
jon koncertet. Azt mondja, 
már akkor különös érzés 
keríti hatalmába, amikor 
hazaérkezve meglátja a 
repülôrôl a Parlamentet 
vagy a Citadellát. A világhírû 
hegedûmûvész itthon azzal 
szeretné megörvendeztet-
ni a közönséget, hogy egy 
különleges, Cremonában 
készített hegedûn játszik a 
publikumnak.

Miklósa Erika: Komolyzenei 
nagyhatalom vagyunk

A héten startol a Magyar Televízióban a Virtuózok címû ko-
molyzenei tehetségkutató, amely a világ televíziós piacán 
is egyedülálló kezdeményezés, és már több országból is 
érdeklôdnek a mûsor iránt. Az egyik zsûritaggal, Miklósa 
Erikával beszélgettünk a magyar komolyzenérôl és a világ-
ban betöltött szerepérôl.
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Száz év a kincsestárban
Az épület 100 éves, a múzeum 115 éve mûködik

A Munkácsy múzeum idén 
ünnepli fennállásának 115. 
évfordulóját, a gazdag gyûj- 
teménynek otthont adó épü-
let pedig éppen 100 éves. A 
jubileumot az intézmény ok-
tóber elején ünnepelte kiállí-
tással, emléktábla-avatással 
és Szakál Veronika A Kultúr-
palota 100 éve (1914–2014) 
– A Közmûvelôdés Házától a 
Munkácsy Mihály Múzeumig 
címû munkája megjelenteté-
sével.

Ando György igazgató törté-
neti áttekintésében elmond-
ta, hogy a Varságh Béla 
gyógyszertár-tulajdonos által 
1899. július elsejére összehí-
vott értekezleten határozták 
el a „város társadalmának 
vezetôi” a múzeumi egyesü-
let létrehozását. Tervükhöz 
tekintélyes pártfogóra leltek 
Zsilinszky Mihály vallás- és 
közoktatásügyi minisztériu-
mi államtitkár személyében. 
Áchim L. András akkor elle-
nezte a múzeum létrejöttét, 
mondván, hogy „ha az urak-
nak kell múzeum, építsék fel 
maguknak!” A lokálpatrióta, a 
kultúra értékei iránt érzékeny 
csabaiak azonban mégis 
megépítették ezt a csodá-

latos üvegkupolás épületet, 
amely már akkor az egyik leg-
modernebb épületnek számí-
tott. A Közmûvelôdés Házát 
1914. március 29-én avatták 
fel ünnepélyes keretek között. 
Városi múzeumként 1914-tôl 
mûködött, 1950-ben államo-
sították és 1962-ig állami ke-
zelésben volt, 2012 és 2013 
közt a megyei kormányhiva-
tal mûködtette, és 2013. janu-
ár elsejétôl a múzeum ismét 
visszakerülhetett a városhoz.

Vantara Gyula az embe-
ri kultúra, a csabai kultúra 
megôrzését, közkinccsé té-
telét közszükségletnek ne-

vezte, amelyet már eleink is 
felismertek. 

– Ma is fontos a múzeum 
ügye, hiszen 2013-ban újra a 
város fenntartásába került, 
amelyre polgármesterként 
is büszke vagyok – mondta 
Vantara Gyula. 

Aradszki András, a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium ener-
giaügyi államtitkára, aki csa-
bai születésû, példaértékûnek 
nevezte azt az összefogást, 
amellyel 100 évvel ezelôtt a 
város akkori lakossága felépí-
tette a Közmûvelôdés Házát, 
a kultúrpalotát. 

Vándor Andrea

A százéves épület tiszteletére emléktáblát lepleztek le

ELADNÁ CSALÁDI HÁZÁT, 
LAKÁSÁT, TANYÁJÁT?

O K T Ó B E R I  A KC I Ó
A 2014 OKTÓBERÉBEN KÖTÖTT 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉSEK 
SIKERDÍJA CSAK 

2%
(MINIMUM 100 000 Ft)

 06-30/2266-216; 66/321-199 
www.csabarex.hu

BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4–6.

Diákvezetôk a városházán

A 23. Csabai Garabonciás Napokon zajló diákpolgármes-
ter-választáson nyolc jelölt indult, s a választáson igen 
szoros eredmény alakult ki. A legtöbben az Andrássy 
Gyula Gimnázium tanulójára, Kató Kornélra szavaztak, 
így ô lett Békéscsaba diákpolgármestere. Alpolgármeste-
rei a második és harmadik helyen végzett Koszecz Kristóf 
(BEG), illetve Óré Dániel (Belvár). A diákvezetôknek Van-
tara Gyula adta át a város jelképes kulcsát

Gyakran válnak 
áldozattá az idôsek

A békéscsabai rendôrök az 
idôsek világnapján a forgal-
mas városi piacon hívták fel a 
vásárlók, köztük az idôsebbek 
figyelmét a bûncselekmények 
megelôzésének lehetôségei-
re. Ôk azok, akik könnyebben 
válnak bûncselekmények ál-
dozatává, ezért tudniuk kell a 
rájuk leselkedô veszélyekrôl. 

Fontos, hogy az idôsek vá-
ratlanul érkezô idegeneket ne 
engedjenek be otthonaikba. 
Értékeiket, pénzüket lehetô-
leg ne tartsák otthon. Legye-
nek óvatosak azokkal a ke-
reskedôkkel, akik vonzónak 
tûnô ajánlatokkal csenget-
nek be! Elôször mérlegeljék, 
hogy a kínált szolgáltatásra, 
termékre szükségük van-e. 

Amennyiben igen, beszéljék 
meg az üzletkötôvel, hogy 
egy késôbbi idôpontban jöj-
jön vissza, amikor fiatalabb 
családtagjaik is ott lesznek.

Békés megyében az elmúlt 
hetekben több, azonos mód-
szerrel elkövetett csalásról 
érkezett bejelentés a rendôr-
ségre. Jóindulatú, gyanútlan 
idôseket károsítottak meg 
egyelôre ismeretlen tettesek. 
Vezetékes számon hívták fel a 
sértetteket és a hívott fél gyer-
mekének, illetve unokájának 
mondták magukat. Elôadták, 
hogy nagy bajban vannak, 
sürgôsen pénzre van szüksé-
gük. Ezeknek a csalóknak se 
dôljön be senki!

Gajdács Emese

LAKOSSÁGI KÖZLEMÉNY
Dohányzásleszokást támogató pontokról

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a TÁMOP-6.1.2/13/1 
jelû „Egészségre nevelô és szemléletformáló életmód-
programok – Dohányzásleszokást támogató pontok 
kialakítása a tüdôgondozó intézetek bázisán” címû 
pályázat keretében a dohányzásról való leszokás ér-
dekében a Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelôintézetnek le-
hetôsége van csoportos foglalkozások indítására.

A csoportos foglalkozások 
célja, hogy az önkéntes 
alapon jelentkezô, leszokni 
vágyó résztvevôk közösen 
mûködjenek együtt a do-
hányzásról való leszokás és 
egészségük érdekében. Az 
egészségnevelô, szemlélet-
formáló életmódprogramot 
tüdôgyógyász szakorvos és 
képzett egészségügyi szak-
dolgozók végzik. 

A csoportok 2013 no-
vemberétôl folyamatosan 
indultak. A csoportokban 
való részvétel önkéntes és 
ingyenes. 18 és 65 év kö-
zötti jelentkezôket várunk. A 
csoportos foglalkozások 
helyszíne: Dr. Réthy 

Pál Kórház-Rendelôintézet 
Tüdôgondozója, 5600 Bé-
késcsaba Gyulai út 18. (be-
járat a liget oldalán, a Kór-
ház utca felôl). Jelentkezni 
a +36-66/555-974-es tele-
fonszámon munkanapo-
kon 9–10 óra között lehet. 

Minél több leszokni vá-
gyó, egészsége érdeké-
ben tenni akaró jelentke-
zését várjuk!

A program felelôse: 
Kovarszki Judit Eszter

Kövesse híreinket, felhívá-
sainkat a Facebookon is!

Sorozási gyakorlat 
a BéKSZI-ben

Gallyazási munkálatok

Fás szárú növények gondozása

A diákok önkéntes jelent-
kezése után október 14-én 
sorozási gyakorlatot tartot-
tak a Békéscsabai Központi 
Szakképzô Iskolában. Mint 
közismert, hazánkban las-
san 10 éve, hogy megszûnt 
a békeidejû hadkötelezett-
ség. Az Alaptörvény ugyan-
akkor meghatározza, hogy 
minden magyar állampolgár 
köteles a haza védelmére. 

– A Magyar Honvédség 
Hadkiegészítô és Központi 
Nyilvántartó Parancsoksá-
ga 2008 óta minden évben 
megtartja a Feltöltés nevet 

viselô gyakorlatokat. Az idei 
program különlegessége, 
hogy az országban össze-
sen 20 helyen, úgynevezett 
sorozóbizottságok alakul-
nak a helyi kórházak egész-
ségügyi szakembereinek, já- 
rási hivatalok munkatársai- 
nak, valamint hivatásos, szer- 
zôdéses és önkéntes mû- 
veleti tartalékosok részvé-
telével – tudtuk meg Vanyur 
Tibor ezredestôl, a Magyar 
Honvédség Hadkiegészítô 
és Központi Nyilvántartó Pa-
rancsokságának vezetôjétôl.

G. E.

Békéscsaba város bel- és külterületén, október–novem-
ber hónapban, a Démász Rt. megbízásából, a Feed Org 
Bt. munkatársai a kis-, közép- és nagyfeszültségû háló-
zat nyomvonalán érintésvédelmi gallyazást végeznek. 
Köszönjük megértésüket és türelmüket.

www.gallyazas.hu

Békéscsaba város területén a fás szárú növények gon-
dozását a Békés Drén Kft. és alvállalkozója, a Feed Org 
Bt. végzi. A lakosság megrendeléseit, bejelentéseit a 
polgármesteri hivatalban teheti meg személyesen vagy 
telefonon a 06-66/523-800, illetve a 06-80/922-008 
zöld számon.
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Az 1974-ben a Nemzeti bajnok-
ság elsô osztályába feljutó és 
az 1993–’94-es szezonban az 
NB I-ben bronzérmet szerzett 
békéscsabai focicsapatok elôtt 
tisztelegve rendeztek október 
12-én focigálát a sok nagy csa-
tát megért sportpályán. 

A Frankó Produkciós Iro-
da által szervezett rendez-
vény kezdetén felsorakozott 
a város életének eddigi két 
legeredményesebb futball-
csapata, amelynek tagjait 
köszöntötték. A jelenlévôk az 
1974-es együttes tagjai közül 
az elhunyt Láza Jánosra és 
Németh Lajosra egyperces 

gyászszünettel emlékeztek. 
Ezután a játékosok 40 lab-
dát lôttek a nézôk közé. Ezt 
követôen a csabai legendák 
egy barátságos mérkôzésen 
csaptak össze az UTA Arad 
öregfiúk csapatával. A kezdô-
rúgást a békéscsabai legen-
da, Baukó András végezte el.

A találkozó elsô gólját az 
aradi Ungur szerezte a 6. 
percben, amire Szarvas János 
válaszolt, aki a 15. percben is-
mét betalált. Ezt még kiegyen-
lítette Lazar, ezután követke-
zett a csabai sziporkázás. A 
mérkôzésen Szarvas még két 
gólt lôtt, de eredményes volt 

Váczi Zoltán, Kiss János és 
az 1974-es csapat kiválósága, 
Pogács Ferenc is. 

Rajtuk kívül az edzônek 
választott Pásztor József csa-
patában pályára lépett még: 
Hanyecz János, Szenti Zoltán, 
Mracskó Mihály, Zahorán Zol-
tán, Kasik Zsolt, Csató Sándor, 
Csató János, Árgyelán János, 
Viorel Vancea, Dávid Zsolt, 
Anatolij Gricajuk, Zielbauer 
Miksa, Zsiros György, Varga 
Mihály és Laurinyecz Pál.

A mérkôzés lefújása után 
nagy tapssal köszöntötték a 
szurkolók a kedvenceket.

A nosztalgiameccs után a 
jelenkor labdarúgói is pályá-
ra léptek, a mai lila-fehérek a 
Kaposvári Rákóczi gárdáját 
gyôzték le 1:0-ra és ezzel fel-
zárkóztak a tabella 5. helyére.

A Buda-Cash Békéscsabai 
Atlétikai Club szervezésé-
ben október 25-én Póstele-
ken rendezik meg a  Mezei 
futó Magyar Liga elsô állo-
mását, és a Sport XXI. Alap-
program keretében mezei 
versenyt is tartanak. 

A versenyekrôl és a klub spor-
tolóiról a városházán tartott 
tájékoztatót október elején  
Czeglédi Katalin marketing-
vezetô, Tóth Sándor, a klub 
ügyvezetô igazgatója, Gregor 
László kiváló atléta, Hanó Mik-
lós és Kiss Tibor alpolgármes-
ter, valamint dr. Ferenczi Attila 
tanácsnok, a klub elnöke. 

– Idén is meghirdette a 
Mezei futó Magyar Liga ver-
senyeket a Magyar Atlétikai 
Szövetség. A tavalyi sikeren 
felbuzdulva megpályáztuk, 
hogy Pósteleken legyen az 
öt állomásból álló verseny 
elsô állomása. A felújítások-
nak köszönhetôen gyönyörû 
Póstelek, kiváló helyszíne egy 
ilyen versenynek is – mondta 
Tóth Sándor, hozzátéve, hogy 
a versenyre, mivel ez az in-
duló állomás, Békéscsabára 
jön a teljes élmezôny, minden 
egyesület képviselteti magát, 
de az amatôröket is szeretet-
tel várják. 

Mint megtudtuk, a klub júli-
usban  a Sport XXI. Alapprog-
ram régiós koordinátora lett, 
ami három pályaversenyre, 
2-2 mezei és teremversenyre 

szóló megbízást és a régió 
atlétika-utánpótlás egyesüle-
teivel történô kapcsolattartást 
jelent. Október 25-én, ennek 
keretében a fiatalabb korosz-
tályoknak is rendeznek majd 
versenyt Pósteleken. 

Dr. Ferenczi Attila a tájé-
koztatón megemlékezett a 
klub közelmúltban elhunyt 
kiváló edzôjérôl, Medovarszki 
Jánosról. Beszélt arról, hogy 
az atlétikai klub számos spor-
tolója öregbíti a város jó hírne-
vét, és bár közülük többet is 
csábítanak a fôvárosba, meg-
maradtak csabai sportolónak. 
Hanó Miklós a város nevében 
megköszönte az atlétikai klub 
munkáját,  és elmondta: tár-
gyalt Borkai Zsolttal, a NOB 
elnökével, akivel egyetértet-
tek abban, hogy Békéscsaba 
igazán kiváló sporteredmé-
nyeket könyvelhet el, sporto-
lóinknak köszönhetôen az or-
szág sportéletében számon 
tartanak bennünket. Kiss 

Tibor hozzátette, hogy bár a 
sport nem kötelezô feladat, az 
önkormányzat az országos 
átlag feletti arányban segíti 
azt. A Buda-Cash Békéscsa-
bai Atlétikai Club a város ki-
emelt egyesülete, a nemzet-
közi porondon jól szereplô 
sportolókat igyekszik külön is 
támogatni az önkormányzat. 
Megemlítette azt is, hogy a 
klubnak most 600 ezer forint 
plusztámogatást szavaztak 
meg.

– Az egyik legkeményebb 
pálya a pósteleki, de ha már 
hazai verseny, hát szeretném 
megnyerni a városnak! Idén 
még részt veszek Bulgáriában 
a mezei futók Európa-bajnok-
ságán is – tudtuk meg Gregor 
Lászlótól, aki Csabai kolbászt 
kapott Hanó Miklóstól. Laci 
elárulta, hogy általában a ver-
seny elôtt öt órával eszik utol-
jára, mégpedig mindig csabai 
kolbászos szendvicset.

Mikóczy Erika

Futballünnep Békéscsabán
A 40 és a 20 évvel ezelôtti Elôrét ünnepelték

Mezei futó Magyar Liga 
elsô állomása lesz Póstelek

Mintegy 470 nagycsopor-
tos óvodást látott vendé-
gül a Városi Óvodai Alma-
fesztiválon nemrégiben a 
CsabaPark. A város óvo-
davezetôinek az ötlete nyo-
mán, hagyományteremtô 
szándékkal megrendezett 
almafesztiválon a megjelent 
vendégeket és a gyerekeket 
Szegfû Ferencné, a Hajnal – 
Lenkey – Jázmin Utcai Álta-
lános Mûvelôdési Központ 
vezetôje üdvözölte.

A fesztiválon Hanó Miklós al-
polgármester megkérdezte 
a gyerekeket, hogy vajon ki 
szereti az almát, erre termé-
szetesen mindenki magasba 
emelte a kezét. Opauszki Zol-
tán szintén az almáról és más 
gyümölcsökrôl mesélt az ovi-
soknak. Kányádi megzené-
sített versét, Az alma, alma, 

piros almát már közösen éne-
kelte mindenki, az óvónôkkel 

és Kiss Tiborral kiegészült 
zenekarral. A Mackó-Kuckó 
Óvoda óvónôi Szutyejev Az 
alma címû mesejátékát hoz-
ták el erre az alkalomra.

A gyerekek az almafesz-
tiválon különbözô ügyes-
ségi és kézmûves-foglalko-
zásokon mérhették össze 
tudásukat nyolc állomáson. 
A jó levegôn, a szikrázó 
napsütésben játszva ismer-
ték meg a CsabaParkot. A 
körforgásszerûen kialakított 
állomásoknál az óvodapeda-
gógusok almával kapcsolatos 
játékos feladatokat állítottak 

össze a gyerekeknek, akik 
többek közt azt is megtudhat-
ták, hogy több mint 700-fajta 
alma létezik, s ha mindegyiket 
végigkóstolnánk, s naponta 
csak egy almát ennénk, akkor 
két évig is eltartana, hogy a 
sor végére érjünk. 

Az ovisok Hanó Miklóstól 
és Kiss Tibortól ajándékokat is 
átvehettek: igazi almát, alma 
ivólevet és textilbôl készült já-
ték almákat. A tervek szerint 
a játékos fesztivált több finom 
gyümölccsel összefüggésben 
is megrendezik majd.

Vándor A.

Almafesztivál ovisoknak
A város nagycsoportosai a CsabaParkban

Manapság elsô osztályú mérkôzést is mindössze né-
hány száz nézô elôtt játszanak, így nagy öröm volt látni 
a rengeteg szurkolót a békéscsabai Kórház utcai stadi-
onban megrendezett futballünnepen.

A régi csapatok ma is kicsalogatták a meccsre a szurkolókat

Az óvónôk Az alma címû mesejátékot adták elô

A városházán fogadták az atlétikai klub képviselôit

Mintegy 470 nagycsoportos óvodás vett részt a CsabaParkban az almafesztiválon

Jól jött az október 12-ei nem-
zetiségi választás. Egyrészt 
rádöbbenhettünk, hogy sze-
rencsére otthon, a családban 
is beszélünk még szlovákul. 
Rögvest fel is hívtuk a szlo-
vákiai rokonokat, akikkel már 
ezer éve nem találkoztunk, 
nem beszéltünk. Jó volt ez a 
nemzetiségi választás azért 
is, mert a demokrácia újabb 
erôpróbáját élhettük meg. 

Még a voksolás elôtt egy 
nagyon kedves régi barátom-
mal riválisok lettünk... Eltérô 
színekben indultunk ugyan a 
szlovák nemzetiségi válasz-
táson, de nem szabad elfelej-
tenünk, hogy egy nyelvet be-
szélünk, közös a kultúránk, a 
gyökereink, a származásunk. 
Ôseim Árva (Orava) megyé-
bôl érkeztek.

Így a választások után – 
bármilyen eredményt is hoz-
tak – egyértelmû, barátok kell, 
legyünk ahhoz, hogy három-
száz év múlva is lehessen az 
utcán, a piacon szlovák szót 
hallani, s hogy háromszáz 
év múlva is legyenek Csabán 
olyan utódaink, akik még tud-
ják, hogy kell készíteni a csa-
bai kolbászt, amely egyedül-
álló a világon: semmivel sem 
összetéveszthetô, egyedi az 
ízvilága, zamata. Benne van 

eleink gasztronómiai tudása, 
kulturális öröksége, évszáza-
dos tapasztalata, tisztelete, 
szeretete, szíve, lelke. A szlo-
vákok hozták magukkal ide a 
kolbászt, ám az itteni magya-
rok adták hozzá a paprikát. 
Hát ez az, ami csabai, amire 
igazán büszkék lehetünk, hisz 
a miénk!

Kötelességünk ezt a tu-
dást átadni a következô ge-
nerációknak, a fiataloknak, 
gyerekeinknek, unokáinknak 
is, hisz mi itt békében élünk 
Békésben. Csak barátság-
ban tehetjük mindezt: közö-
sen, csabaiként, szlovákként, 
ahogy az itteniek mondják: 
„My sme Čabänia” – elvégre 
csabaiak vagyunk!

Vándor Andrea

Békében élünk Békésben

Jegyzet

elsô állomása lesz Póstelek
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Október tizedikén és tizen-
egyedikén a megszokottnál 
is nagyobb volt a nyüzsgés 
a Csaba Centerben, ahol a 
Glamour napokhoz kapcso-
lódóan tartották meg az ôszi 
divatnapokat és akciók éj-
szakáit. Ezúttal a divatnapok 
adtak keretet a Békéscsaba 
Szépe választásnak is. 

Pénteken és szombaton éj-
szaka a center több mint 
hetven üzletében 20–70 szá-
zalékos engedményt kaphat-
tak a vásárlók. Sok üzletben 
hosszú sorok kígyóztak, a 
kedvezményeknek, akciók-
nak köszönhetôen igazi ôszi 
zsongásnak lehettünk tanúi. A 
két nap során 32 divatbemu-
tatón, fitneszbemutatókon is 
részt vehettek az érdeklôdôk, 
a BéKSZI Kós Károly tagisko-
lája közremûködésével pedig 

ingyenes smink- és frizuraké-
szítés várta az érdeklôdôket. 
A sztárvendégek között vala-
mennyi korosztály megtalálta 
kedvenceit, itt járt Janicsák 
Veca, Takács Nikolas, az Irigy 
Hónaljmirigy, a Children of 
Distance, Péter Szabó Szilvia 
és Zoltán Erika is.

Idén elôször a Békéscsa-
ba Szépe 2014 szépségver-
senyt is az ôszi divatnapokhoz 

kapcsolódva rendezték meg. 
A verseny gyôztese Nmekini 
Agata Blessing lett, a 2. helye-
zett Lengyel Nóra Fatime, a 3. 
pedig Kiss Bianka. Külön-
díjban részesültek: Balta Jan-
ka, Bátori Petronella, Bencsik 
Jennifer, Faulháber Gyöngyvér, 
Kiss Bianka, Nagy Erika, Petri 
Fruzsina, Simon Márta Nikolett, 
Varjas Dorina és Vékony Liza.

M. Erika

Barcs Józsefné Csizmadia 
Margit mindössze hatéves 
volt, amikor kitelepítették 
a Felvidékrôl. Fegyveresek 
sorfala mellett kellett fel-
szállnia egy vagonba, amely 
szülôfalujából, Vágfarkasd-
ról a Viharsarokba hozta. 
Több mint hatvanhét évvel 
késôbb kárpótolta az élet:  a 
felvidéki magyarokért vég-
zett munkája elismeréséül, 
valamint a kitelepítettek és 
a szülôföld közötti kapcso-
latok ápolásáért Vágfarkasd 
tiszteletbeli polgára lett.   

A csabai Barcs Józsefné élete 
nagy részében azon munkál-
kodott, hogy felkutassa és el-
mondja, mi történt a felvidéki 
magyarokkal a negyvenes 
évek második felében. Az 
EMMI életút pályázatára Vág-
farkasdtól Viharsarokig cím-
mel megírta kitelepítésének 
történetét, és megosztott elsô 
díjat kapott. Számos települé-
sén tartott elôadást gyerekek-
nek és felnôtteknek a Benes 
dekrétumokról. Pár éve a 
Rákóczi Szövetség országos 
értekezletén meghirdette a 
Szépirodalmat a Felvidék ma-
gyar tannyelvû iskoláinak ak-
ciót, amelyre több ezer könyv 
jött össze. Közbenjárására a 
Felvidékrôl kitelepítetteknek 
már van emléktáblájuk Békés-
csabán, a városháza árkád-
során. Ô volt a fô szervezôje 

annak is, hogy a Komáromi 
Magyarock Dalszínház Bé-
késcsabán, a Jókai színház-
ban elôadta a Fehérlaposok 
címû rockoperát. 

Gyakran jár itthonról haza, 
szülôfalujába, ahol október 
negyedikén vehette át Iván 
Gyula polgármestertôl a tisz-
teletbeli polgárnak járó okle-
velet – most már „papírja” is 
van arról, hogy visszafogadta 
a szülôföld. 

– Megható volt az ünnep-
ség, eljöttek a falu magyarjai. 
Tamási Áron írta, hogy min-
den ember a szíve mélyén 
oda tartozik, ahol született. 
Ezt én kiegészítettem azzal, 
hogy mindenki ahhoz a nép-
csoporthoz tartozik, ahová 
Isten teremtette. Szülôföldet 
nem lehet cserélni. Sehol a 
világon nincs olyan körülölelô 
szeretet, sehol nem köt össze 
annyi szál az ott élô emberek-

kel, mint a szülôföldön. Éppen 
ezért van az én szívem egyik 
fele már 67 éve Vágfarkasdon 
– mondta Barcs Józsefné.

Ahogy fogalmazott, az 
oklevél az összetartozást 
jelképezi számára. Jelenti 
Vágfarkasd és a Felvidék el-
ismerését, szeretetét. Jelenti 
azt, hogy a feladatot, amelyet 
kijelölt magának, az érintettek 
megelégedésére végezte el. 
Annak bizonyítékául is szolgál, 
hogy a Felvidékrôl származó 
vagy ott élô történészekkel 
együtt sikerült megismertet-
niük, bizonyítaniuk a kitolon-
colt, kitelepített magyarság 
igazát. Barcs Józsefné végül 
hozzátette: Köszönöm a Dél-
Alföldön, a Békéscsabán élô 
kitelepített magyaroknak, 
hogy segítették és segítik ezt 
a munkát. Az oklevél nem-
csak nekem, nekik is szól.

Mikóczy Erika   

Az Életfa aulájában a ház la-
kóin és az ott dolgozókon 
kívül Vantara Gyula várta Ilon-
ka nénit, hogy személyesen 
köszöntse századik születés-
napján. Ilonka néni pedig csak 
nézte a csokrot, az emléklapot, 
az ajándékba kapott Munká-
csy-albumot, és meghatottan 
mondott köszönetet. Az ünne-
peltnek az otthon egyik lakója, 
Puskás Józsi bácsi írt és olva-
sott fel egy verset, amelyben 
összefoglalta egész életét. 

Kvasz Ilona 1914. október 
2-án született. Édesapja har-
colt az elsô világháborúban, 
ahonnan sajnos már nem tért 
vissza, a kislányt édesany-
ja egyedül nevelte fel. Ilona 

ápolónak tanult, nem ment 
férjhez, az életét arra tette fel, 
hogy másokon segítsen. Év-
tizedekig dolgozott a Degré 
utcai otthonban. Korábban 
szeretett kerékpározni, utaz-
ni, és szívesen múlatta az idôt 
barátnôivel. Körbekirándulta 
az országot, kilencvenedik 
születésnapján pedig egy pá-
rizsi úttal lepte meg magát. 

Ilonka néni lassan másfél 
évtizede lakik az Életfában, 
ahol segítôkész, kedves em-
berként ismerik. Bár fáradé-
kony, a betegségek szeren-
csére elkerülik a törékeny, idôs 
hölgyet, aki immár száz évet 
tudhat maga mögött.

Mikóczy E.

A Kapcsolat címû kiállítást 
Katona Péter, a Márvány 
Fotómûhely vezetôje nyitotta 
meg. Mint mondta, Toto Bé-
késcsabán ismert és elismert 
mûvész. Mivel számára nem 
adatott meg, hogy szavakban 
közvetítse gondolatait, ô fest-
ményekben mondja el, mit 
érez, mit gondol a világról.

– Az évek során talán öt-
vennél is több kiállítása volt 
már, s ezeken jól látható a vál-
tozás, a fejlôdés. Krajcsovszki 
Tamás is bölcsebb lesz az idô 
múlásával. Totót sokan isme-
rik és szeretik, hiszen ô egy 
nem mindennapi ember. Hit-
vallása, hogy adni szeretne 
az embereknek, hiszen min-

den kép a lelke egy-egy da-
rabja – hallhattuk a megnyitón 
Katona Pétertôl.

A békéscsabai alkotó tagja 
a Független Alkotók Mûvé-
szeti és Mûvelôdési Egye-
sületének. Volt már kiállítása 
egyebek mellett több csabai 
helyszínen, így a régi ifjúsági 
házban, a Pallasz Galériá-
ban, a Vasutas Mûvelôdési 
Házban, a Csaba Centerben, 
a Jankay Galériában, most 
pedig a Csabagyöngyében, 
de Balassagyarmaton, Sarka-
don is jártak képei, sôt, Svájc-
ban és Romániában is meg-
fordultak Krajcsovszki Tamás 
alkotásai

Gajdács Emese
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A százéves Ilonka nénit 
köszöntötték az Életfában

„Kapcsolat” a CsaKK-ban
Toto képeivel

Ilonka néninek a város nevében Vantara Gyula gratulált

Krajcsovszki Tamás és Katona Péter a megnyitón

A Center divatnapokon választották meg Csaba szépeit

Barcs Józsefné: A szívem egyik fele Vágfarkasdon van

Az ôszi mûvészeti hetek rendezvénysorozatának keretein 
belül Krajcsovszki Tamás (Toto) alkotásaiból nyílt tárlat a 
Csabagyöngye Kulturális Központban október 3-án.

Az Életfa nyugdíjasház aulájában egyre csak gyûltek a 
lakók október másodikán délelôtt. Ünnepelni jöttek, hisz 
különleges nap volt ez: a hetven, nyolcvan, sôt kilencven 
éven túli hölgyek és urak mellé egyszer csak besétált egy 
törékeny hölgy, Kvasz Ilonka néni, aki éppen azon a napon 
töltötte be a századik életévét. 

Nmekini Agata Blessing 
Békéscsaba Szépe

„Visszafogadott a szülôföld”
Tiszteletbeli polgár lett az egykori fehérlapos

Békéscsaba Szépe

Fényképekrôl mûvészi 
képek készítése sokféle 

technikával!

Portré, tájkép, városrészlet. 
Technikák: pasztell, aqua-
rell, olaj, ceruza, szén papír-
ra, vászonra, farostlemezre. 
A képek elkészítésének ára: 
megegyezés szerint.

E-mail: krajcsovszkitoto@
gmail.com.

Könyvtárfejlesztés
a Keményben  

A Békéscsabai Kemény Gábor Logisztikai és Közleke-
dési Szakközépiskolában 2014. október 31-ével zárul le 
az Európai Unió és a Magyar Állam által támogatott, a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt könyvtárfej-
lesztési projekt. Az intézmény a „Tudásdepó Expressz” 
címû kiírás alapján 2012-ben nyújtotta be „Összehan-
golt könyvtári szolgáltatások a Kemény Gábor Szakkö-
zépiskolában” pályázatát. A Társadalmi Infrastruktúra 
Operatív Program keretében a teljes igényelt összeget, 
5 500 000 Ft-ot ítéltek meg. A tényleges megvalósítás 
2013 decemberétôl kezdôdött. A szomszédos terem át-
alakításával olvasóteremmel is bôvült az iskolai könyv-
tár, mely így már 93 m2-en várja olvasóit. A pályázati 
céllal összhangban bôvült az infrastruktúra, számítógé-
peket, projektort és más technikai eszközöket, valamint 
az infokommunikációs akadálymentesítés eléréséhez 
szoftvereket szereztek be. 

A pályázat célja az iskolai könyvtár forrásközponttá 
alakítása, könyvtárbôvítés akadálymentesítéssel, olva-
sói tér kialakítása, infokommunikációs akadálymentesí-
tés, az olvasók gyors, korszerû információhoz jutásának 
biztosítása az esélyegyenlôség, a közoktatási, valamint 
a könyvtári törvény szellemében. 

A projektben fontos szerepet kapott a könyvtárak 
együttmûködése, a könyvtárközi kölcsönzés és táv-
használat, a könyvtári állomány virtuális kiszélesítése. A 
körszerû eszközök beszerzésével és az önálló tanulás 
helyszínének biztosításával lehetôvé vált a digitális írás-
tudás fejlesztése. Az eszközök nagy részének beszer-
zése központosított közbeszerzéssel történt, melyet a 
program kedvezményezettje, a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ Békéscsabai Tankerülete intézett. 

A projekt célcsoportja: az iskolai könyvtár olvasói
Pályázati azonosító: TIOP-1.2.3.-11/1-2012-0213
„Összehangolt könyvtári szolgáltatások a Kemény Gá-
bor Szakközépiskolában”

A program kedvezményezettje:
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Megvalósításban érintett intézmény: Békéscsabai Ke-
mény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola

Támogatás összege: 5 500 000 Ft

A projekt idôtartama:
2013. szeptember 1–
2014. október 31.
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Tizedik alkalommal rendez-
ték meg október 10-e és 12-e 
között a békéscsabai szlovák 
gimnáziumban a tudomá-
nyos diákköri vándorversenyt 
a dél-alföldi szlovák középis-
kolák diákjai számára.

Három országban – Romá-
niában, Szerbiában és Ma-
gyarországon – rotációban, 
mindig más helyszínen ren-
dezik meg a vándorversenyt. 
Ezúttal Magyarország, Békés-
csaba volt a házigazda, jövô-
re pedig a romániai Nagylak 
lesz. A három országból hat 
középiskola diákjai érkeztek 
a dél-alföldi szlovákság fel-
legvárába, hogy összemér-
jék tudásukat, tehetségüket, 
és barátkozzanak, jobban 
megismerjék egymás kultú-
ráját. Országonként tíz tanuló 
jelentkezhetett. Romániát a 

nagylaki líceum, Szerbiát két 
iskola (Kovačice, Bácspetrôc), 
a honi színeket pedig a békés-
csabai és a budapesti szlovák 
gimnázium képviselte.

A pénteki megnyitón Fuzik 
János, az Országos Szlovák 
Önkormányzat elnöke, Štefan 
Daňo, a Szlovák Köztársaság 
fôkonzulja és Pecsenya Edit, 
a Szlovák Gimnázium, Álta-
lános Iskola, Óvoda és Kollé-
gium igazgatója kívánt jó ver-
senyzést, hasznos idôtöltést 
a fiataloknak városunkban.

A találkozó legfôbb célja 
a ma három ország területén 
élô dél-alföldi szlovákság kö-
zös történelmének, gyökerei-
nek, kultúrájának a megisme-
rése, az anyanyelv ápolása és 
a szomszédos országokban 
élô szlovák fiatalok tudomá-
nyos tevékenységének, ered-

ményeinek a megismerése, 
publikálása volt.

A tudományos diákköri dol-
gozatokat és a prezentációkat 
szakmai zsûri értékelte, a leg-
jobb munkákat kiadványban 
adják majd közre.

Vándor Andrea

Desiaty krát usporiadali v dru-
hý októbrovy víkend v Sloven-
skom gymnáziu v Békešskej 
Čabe pre žiakov dolnozem-
ských slovenských stredných 
škôl študentsko-vedeckú 
putovnú súťaž. Súťaž uspo-
radúvajú v každom roku na 

inom dejisku, v jednom zo zú-
častnených štátov – v Rumun-
sku, Srbsku alebo Maďarsku. 
Tohto roku hostiteľom bolo 
naše mesto, o rok sa súťaž 
bude konať v Nadlaku. Z troch 
krajín do bašty dolnozem-
ských Slovákov prišli žiaci zo 
šiestich stredných škôl, aby si 
prezentovali znalosti z dolno-
zemských slovenských reláií 
a aby si vytvorili nové priateľ-
stvá. 

Z každej krajiny sa mohlo 
prihlásiť desať žiakov, Ru-
munsko zastupovalo nadlac-
ké lýceum, zo Srbska prišli z 
dvoch škôl (Kovačiva, Báčsky 
Petrovec), kým z Maďarska 
sa zúčastnili žiaci čabianske-
ho a budapeštianskeho Slo-
venského gymnázia. 

Na slávnostnom otvorení 
podujatia účastníkov privítali 

a popriali im príjemný pobyt 
v našom meste a zároveň 
úspešnú prácu predseda 
Celoštátnej slovenskej samo-
správy v Maďarsku, Ján Fu-
zik, generálny konzul Sloven-
skej republiky, Štefan Daňo a 
riaditeľka hostiteľskej inštitú-
cie, Edita Pečeňová. Hlavným 
cieľom stretnutia je osvojenie 
spoločnej histórie, kultúry a 
tradícií dolnozemských Slo-
vákov, ktorí dnes žijú v troch 
štátoch, pestovanie spoloč-
ného materinského jazyka, 
ako aj vzájomné spoznanie 
výsledkov vedecko-bádateľ-
skej činnosti študentov z jed-
notlivých štátov. 

Vedecké práce a prezentá-
cie hodnotila odborná porota, 
najlepšie z nich budú publiko-
vané v zborníku súťaže.

Andrea Vándorová 

Tudományos diákköri 
vándorverseny

Študentsko-vedecká 
putovná sút’až

SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

Értesítem kedves vevôimet, hogy 
az almaárusítást megkezdtem.
Vandháti út 26., Almáskert.

Zár, redôny, akár garázskapu mé-
retben is, szúnyogháló, szalagfüg-
göny, reluxa, roletta, napellenzô, 
harmonikaajtó szerelése, javítása 
3 év garanciával! Utánfutó- és csó-
nakkölcsönzés, kulcsmásolás! Bé-
késcsaba, Dobos István u. 20. 
Tel.: 30/233-4550, 70/335-7584, 
 66/636-135.

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

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

Duguláselhárítást vállalok garan-
ciával. Telefon: 30/939-7720.
Gyors, pontos, megbízható.

INGATLAN

A Szántó utcában építési telek 
eladó. 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 utcá-
ban 820 m2-es belterületi telek (je-
lenleg gyümölcsös) fúrott kúttal 
eladó. Villany, telefon az utcában.
Tel.: 30/574-0913.

OKTATÁS

Matematikából korrepetálást válla-
lok középiskolásoknak.
Tel.: 20/230-3336.

Matematikából felkészítést, korre-
petálást vállalok.
Telefon: 70/392-0459.

Angol kezdôknek, haladóknak, 
nyelvvizsgára készülôknek.
Tel.: 70/392-0459.

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

www.csabacenter.hu

     2014. október 23–29.

Doboztrollok (szinkr. amerikai–angol animáció) 3D!• 
Harag (szinkr. amerikai akció) PREMIER!• 
A bíró (amerikai dráma) PREMIER!• 
Az ismeretlen Drakula (szinkr. amerikai akció) PREMIER!• 
Anabelle (szinkr. amerikai horror)• 
Két nap egy éjszaka (belga dráma) PREMIER! ART!• 
Leviathan (orosz dráma) ART!• 
Bogyó és Babóca – Játszótársak (magyar családi animáció) • 
ART!

     2014. október 30.–november 5.

Doboztrollok (szinkr. amerikai–angol animáció) 3D!• 
Piszkos pénz (dráma) PREMIER!• 
Sírok között (szinkr. amerikai dráma) PREMIER!• 
Harag (szinkr. amerikai akció) • 
A bíró (amerikai dráma)• 
Az ismeretlen Drakula (szinkr. amerikai akció)• 
VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan (magyar vígjáték) • 
PREMIER! ART!

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 
tisztelettel meghívja a város polgárait 

az 1956-os forradalom és szabadságharc
mártírhalált halt hôseinek tiszteletére

szervezett megemlékezésre.

2014. november 4-én, kedden 14.00 órakor

MEGEMLÉKEZÉSEK
’56 HÔSEIRÔL

Koszorúzás a Mány Erzsébet és Farkas Mihály kivég-
zésének helyén, a Kazinczy utcai emléktáblánál.

Ezt követôen koszorúzás a Berényi úti temetôben Zsíros 
Mihály hadnagy, valamit Mány Erzsébet és Farkas Mihály 
sírjánál.

Békéscsabai Irodalmi 
Estek

Október 7-én este ismét az irodalom szerelmeseit várta a 
Békéscsabai Irodalmi Estek a városháza dísztermében. Ez-
úttal az aradi vértanúkról és az '56-os forradalom mártírjairól 
emlékeztek meg a szervezôk, és ízelítôt kaptak az érdeklô-
dôk Huszár Endre novelláiból. Frankó Attila egy dokumen-
tumot is elhozott az estre, amely a két mártírhalált halt fi atal, 
Mány Erzsébet és Farkas Mihály honvéd fôhadnagy 1957. 
február másodikai kivégzésének körülményeit vázolja

Meghívó

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és hozzátartozóit
2014. október 31-én, pénteken 10 órakor

a Hôsök és Mártírok Emléknapja
alkalmából szervezett megemlékezésre. 

Ökumenikus szentelés és áldás, koszorúzás a 
II. Világháborús Emlékmûnél a Szabadság téren.
A megemlékezô beszédet követôen koszorúzás

Kovács Zoltán alezredes, Harmati Imre alhadnagy
emléktábláinál.

Trombitán közremûködik Rónai Gábor.
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október
23–26.

A színdarab, az Amerikába 
emigrált, a két világháború 
közötti magyar film izgalmas 
megjelenésû, sejtelmes han-
gú filmsztárjának visszaemlé-
kezéseibôl villant fel képeket. 
A helyszín egy Irma nevû nô 
kalapszalonja Amerikában. 
Irma a menekült Karády szál-
lásadója, szerelme és utolsó 
éveinek a hûséges tanúja.

Karády életének fontos 
szereplôi idézôdnek meg az 
énekesnô tudatában, aki egy 
kettôs szerelem vonzásában 

és kilátástalanságában pró-
bál elszámolni a múltjával és 
leszámolni a jövôjével. Fér-
fiak jelennek meg a múltjá-
ból, a szerelme-szeretôje, a 
mindig elegáns, idôsödve is 
sármos Ujszászy tábornok; a 
pitiáner, hazudozós Fenyves, 
Karády hajdani impresszárió-
ja, a darab idejében ügynök; 
erôszakos felfedezôje és ki-
használója, Egyed Zoltán – 
aki valójában egy senki; vala-
mint részeges, nemtörôdöm 
apja, akinek a hiánya sodor-

ta feltehetôleg a fiatal lányt a 
lélek sötét szakadékaiba és a 
siker vakító reflektorai közé.

A dal, a szerelem, az öre-
gedés és a hazátlanság édes-
keserû motívumai fonják át 
egymást az elôadásban, 
miközben felbúgnak az iko-
nikus Karády-dalok, melyek 
huszonöt évvel Karády  halála 
után is eltalálnak a szívekig. 
A fôbb szerepekben Horváth 
Margit, Liszi Melinda, Babó-
csai Réka, Tege Antal és Ko-
vács Frigyes (Jászai-díjas). A 
produkciót Vozár M. Krisztián 
zongorajátéka teszi teljessé. 
Jegyek már kaphatóak a szín-
ház szervezôirodájában.

16 Csabai Mérleg

A Széchenyi liget területe 
1776–1847 között a csend 
birodalma, az evangéliku-
sok Körösön túli ó-temetôje 
volt. 

Csaba város képviselô-tes-
tülete 1846. július 11-én kelt 
jegyzôkönyvébe foglalta: „A 
képviselô-testület elevenen 
érezvén egy olyan közmula-
tó helynek szükségét, hol a 
város lakosai munkától meg-
pihenve a természet szívvidá-
mító gyönyöreit ártatlan ör-
vendezéssel olykor szabadon 
élvezhessék, az ó-temetônek 
közmulató kertté leendô át-
alakítását teljes hajlandóság-
gal elhatározza...”. 

Ezen a testületi ülésen elha-
tározták még, hogy a temetô 
sarkára „serház” is épüljön, „s 
az építési vállalkozás hírlapok 
útján is közönségesíttessék.” 
Eltelt néhány év, 1850-ig nem 
volt jelentkezô a sörház fel-
építésére. 1850. február 8-án 
viszont megérkezett Berger 
egy kedvezô ajánlattal: ha ô 
ingyen megkapja a telket és 
a „kocsmáltatási és vásári 
jogot”, a telken nemcsak fel-
építi a sörházat, hanem egy 
fôzésre 70 akó (1 akó 53-40 
liter) és 15 akó 30°-os pálinkát 
készít, amit a ház pincéjében 
lévô vendéglôben szolgálna 
fel. És ugyanitt – mert akkor 
még nem volt Csabán – hat-
szobás gôzfürdô létesítését is 

megígérte. Az elöljáróság –  
miután a városnak régóta leg-
fôbb kívánsága volt a serház, 
szeszgyár és fürdôház felállí-
tása – az ajánlatot elfogadta 
15 évre, 6800 pengô forintnyi 
évi haszonbérleti összegért. 
Az építési engedélyt kiadták, 
és a klasszicista épület a liget 
szélén 1851–’52-ben felépült.

A gôzfürdô csak 1861-ben 
nyílt meg a város erôteljes 
felszólítására, volt benne egy 
gôzszoba tusokkal, és egy 
helyiségben két nagy, kerek fa-
kád, ezek voltak a medencék. 
Volt még két külön kádfürdôs 
szoba is fakádakkal. Az épü-
letbe bejutni az udvari homlok-
zat felôl lehetett. A földszintre 
a külsô lépcsôn, a pincébe a 
pincelejárón. A sétakerti gôz- 
és kádfürdô divatba jött és fel-
virágzott. A helyben fôzött, jó 
hideg, habos ser, a finom étel, 
az alacsony ár, s Purcsi Náci 

kedvelt zenekara vonzotta a 
csabaiakat sétakert éttermé-
be, ahová még Thália ván-
dorpapjai is eljutottak egy-két 
hétre terjedô elôadásaikkal. 
Az épület funkciójában fél szá-
zadon át mûködhetett.

A mögötte lévô üres tel-
ken felépült a CSAK sport-
pálya, a sörház épületében 
öltözôk, edzôhelyiségek lé-
tesültek. A pincében hosszú 
évtizedek alatt mindig volt 
mûködô vendéglô, kiskocs-
ma – népszerûen csak a 
„földgyomra”, majd „gödör” 
néven ismert helyiségben. A 
régi sörházépület dacolt mél-
tatlan sorsával. Most, több 
mint másfél százados korá-
ban, eredeti külsejét vissza-
nyerve, új épületszárnnyal 
bôvülve, négycsillagos hotel-
ként szolgálja a vendéglátást 
a liget szomszédságában.

Gécs Béla

Békéscsaba anno
Sörház, vendéglô, fürdô a liget szélén

Az egykori „serházban” gôzszobát is kialakítottak

K und K (Karády katonái)
Zenés víziójáték az Ibsen Stúdiószínházban

A darabot november 7-én és november 8-án este láthatják az érdeklôdôk

Merô Béla rendezésében láthatja a közönség november 
7-én és 8-án este, az Ibsen Stúdiószínházban Apáti Mik-
lós K und K (Karády katonái) zenés víziójátékát.
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Töltsük együtt hétvégén!
Október 23–26. között várja vendégeit a Csabai Kolbászfesztivál

Csütörtöktôl vasárnapig Békéscsaba, ezen belül is a 
sportcsarnok és környéke lesz a kolbász fôvárosa. Min-
den napra jut valami izgalmas újdonság! Négy napig 
minden a gasztronómiáról, a város és vidék értékeirôl, a 
kulturált szórakozásról szól. Kolbászkészítô versenyek, 
disznóvágás-bemutatók, zenei fellépôk szinte minden 
mûfajból, családi és gyerekprogramok – sorolta a ven-
dégekre váró színes programokat Hégely Sándor fesz-
tiváligazgató. 

Egy nagy ünnepre készülünk, amelyre nemcsak a környékrôl 
és Magyarországról, hanem a világ számos országából 
jönnek vendégek. Gianni, a népszerû mûsorvezetô és étte-
remtulajdonos – aki egyébként évek óta visszatérô vendég 
és a zsûri oszlopos tagja – például olasz barátait verbuválta 
össze, és nevezte be a nagy kolbászkészítô versenyre, de 
a korábbi években neveztek már Japánból, az Egyesült Ál-
lamokból és Ausztráliából is. A nemzetközi szintûre bôvült 
szárazkolbászok versenyére október 22-én este 18 óráig 
várjuk a kolbászokat, a verseny ünnepélyes eredményhirde-
tése a fesztivál megnyitóján, október 23-án lesz.

Érdemes lesz ellátogatni az 1700 négyzetméteren meg-
rendezett Élelmiszer-ipari és Mezôgazdasági Kiállításra és 
Vásárra, amely a vidék élelmiszeriparának teljes spektrumát 
bemutatja, a húsfeldolgozástól kezdve a kolbászkészítés 
összetevôin és kiegészítôin át egészen a késztermékig, sôt, 
meg is lehet kóstolni, akár vásárolni a termelôk portékáit. 

Megint lesz kolbászsátor, ahol a helyi termelôk árulhatják 
termékeiket, emellett kialakítunk egy termelôi piacteret is. A 
kolbászkészítô mûhelyek élnek is a lehetôséggel, hiszen a 
fesztivál négy napja lehetôséget biztosít arra, hogy a kiváló 
minôségû, vagy éppen különleges árujukat bevezessék a 
piacra, és akár hosszú távú vásárlói, beszállítói kapcsolatot 
alakítsanak ki a látogatókkal.

Vendégvárosként bemutatkozik Székelyföld gyöngy-
szeme, Gyergyószentmiklós, amelynek képviselôi a Mokry 
Sámuel nagysátorban található standjukon mutatják be, 
milyen élményekkel gazdagodhat (a sziklamászástól a 
barlangászásig, a medveleséstôl a lovas túrákig) az, aki el-
látogat hozzájuk a székely kalandvárosba.

Idén új hagyományt teremtünk, a szokásos borsátor mel-
lett kiemelünk egy hazai borvidéket, így négy napon keresz-
tül az Egri Borvidék borászainak bemutatóival, borkóstolói-
val, játékokkal, nyereményekkel várjuk a látogatókat.

Békéscsaba szülöttei, akik távol élnek és dolgoznak a 
nagyvilágban, általában erre az idôszakra idôzítik a család 
és az itthoni barátok meglátogatását, amelyhez a Csabai 
Kolbászfesztivál kiváló környezetet teremt. Szemet gyö-
nyörködtetô, ahogy a babakocsival érkezô fiatal csalá-
dok, kisgyermekekkel érkezô nagyszülôk, kíváncsi fiatalok 
megtöltik a sátrakat és a sportcsarnok elôtti vásárteret, és 
a – reményeink szerint idén is – szikrázó napsütésben élve-
zik a színházi, bábszínházi, zenei és családi élményprog-
ramokat, végigkóstolják a vendéglátóhelyek finomságait, 
közülük a vasárnap fél áron kapható sült kolbászt, sült hur-
kát és cigánkát.

A fesztivál programja és további információk megtekinthe-
tôk a www.csabaikolbaszfesztival.hu oldalon. Egy biztos, 
a kolbász ünnepére mindennap érdemes lesz eljönni! Tölt-
sük együtt! 


