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Dr. Budai Gyula államtitkár 
a Békés megyei települé-
sek vezetôivel, polgármes-
tereivel, alpolgármestereivel 
egyeztetett Békéscsabán 
az önkormányzatok adós-
ságkonszolidációjáról, majd 
Vantara Gyulával együtt ad-
tak tájékoztatást arról, hogy 
a konszolidáció második lé-
péseként, országosan újabb 
440 milliárd forint adósságot 
vállal át az állam az önkor-
mányzatoktól. 

– Az adósságkonszoli-
dáció második ütemében 

a kormány átvállalja Bé-
késcsaba mintegy 5 milli-
árd forintos adósságterhét. 
A 2013-ban átvállalt 6,37 
milliárd forint és a mostani 
konszolidáció révén Békés-
csaba tiszta lappal indulhat. 
Ez azt jelenti, hogy február 
végétôl nincs adóssága a 
városnak, tehát a korábban 
tôke- és kamattörlesztésre 
fordított összegeket most 
munkahelyteremtésre és 
egyéb fejlesztésekre lehet 
fordítani – közölte dr. Budai 
Gyula. 

Az államtitkár elmondta, 
hogy tavaly országos szinten 
mintegy 880 milliárd forintot, 
idén a javuló gazdasági tel-
jesítménynek köszönhetôen 
újabb 440 milliárdot fordít a 
kormány adósságkonszoli-
dációra. Hozzátette, hogy az 
adósságcsapdából kikerülve 
csak a településvezetôkön 
múlik, milyen irányba viszik 
az önkormányzatokat. Le-
szögezte, hogy gondoltak 
azokra a településekre is, 
amelyeknek nem volt adós-
ságuk, nekik fejlesztési lehe-
tôséget biztosít a kormány. 

– Az adósságkonszoli-
dáció levegôhöz juttatja az 
önkormányzatokat, váro-
sunk éves szinten mintegy 
300 millió forint tôke- és 
kamattörlesztéstôl mente-

sül. Békéscsaba mûködése 
eddig sem volt veszélyben, 
de most újabb lehetôségek 

nyílnak meg elôttünk: mivel 
nincs adósságunk, elmaradt 
fejlesztéseket, beruházáso-

kat tudunk finanszírozni – 
mondta Vantara Gyula.

Mikóczy E.

Múlt évben, az adósságkonszolidáció elsô körében 6,37 
milliárdot,  második körben, február végétôl Békéscsa-
ba maradék, mintegy 5 milliárdos adásságát is átvállalja 
a kormány – jelentette be január harmadik hetében dr. 
Budai Gyula, a Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti 
államtitkára és Vantara Gyula.

Idén nem a városháza dísz-
termében, hanem a Csaba-
gyöngyében rendezték meg 
azt a hagyományos újévi  fo-
gadást, ahol Vantara Gyula 
polgármester, Hanó Miklós és 
Kiss Tibor alpolgármesterek, 
dr. Fábián Ágnes, dr. Ferenczi 
Attila és Herczeg Tamás ta-
nácsnokok, dr. Szvercsák 
Szilvia jegyzô, valamint a vá-
ros képviselôi várták a meghí-
vott vendégeket, Békéscsaba 
legjelentôsebb adófizetôit és 
közéleti szereplôit.

– A vállalkozások 2013-ban 
a tervezettnél többel, 2,8 milli-
árd forint helyi adóval járultak 
hozzá Békéscsaba költségve-
téséhez; ez is azt bizonyítja, 
hogy a gazdaság fejlôdik. Ez 
az összeg rendkívül fontos a 
város mûködtetéséhez, gya-
rapodásához, köszönet érte, 
és köszönet a teremtett és 
fenntartott munkahelyekért. 
Az önkormányzat igyekszik 
stabil, kiszámítható környeze-

tet teremteni mindehhez, töb-
bek közt azzal, hogy 2007 óta 
nem emeltük az adókat, és 
a törvényesség határain be-
lül mindent elkövetünk azért, 
hogy önök munkahelyeket 
teremthessenek – mondta 
Vantara Gyula, aki azt is meg-
jegyezte, hogy a Csabagyön-
gye Kulturális Központ építési 
és a Szent István tér felújítási 
munkáiban például kilencven 
százalékban helyi, Békés me-
gyei vállalkozók kaptak szere-
pet. 

A polgármester beszélt ar-
ról, hogy 2007 és 2013 között 
mintegy száz projekt valósult 
meg a városban huszonöt-
milliárd forint értékben. Sike-
resek voltak az uniós pályá-
zatok, a város minden egyes 

forintjához 6-7 forint támoga-
tást sikerült lehívni. Békéscsa-
ba vagyona a múlt év végén 
66 milliárd forint volt, amely 
az idén befejezendô beruhá-
zásokkal tovább nô majd. 

Vantara Gyula kiemelte 
a tavalyi év legjelentôsebb 
eseményeit: átadták a Csa-
bagyöngye Kulturális Köz-
pontot, amelynek 2013-ban 
közel 140 ezer látogatója 
volt; befejezôdött a Belvárosi 
iskola energetikai felújítása 
220 millió forint európai uni-
ós támogatással; átadták a 
közel 14 milliárd forintos, uni-
ós támogatásból elkészült új 
csatornahálózatot; 1,1 mil-
liárdos uniós támogatással 
megtörtént a belváros-reha-
bilitáció, megújult a Szent Ist-

ván tér; biztonságosabb lett a 
kerékpáros közlekedés;  hun-
garikum lett a Csabai kolbász; 
500 új munkahely létesült, és 
1200 ember vett részt a köz-
foglalkoztatásban; elindult 
a CsabaPark beruházása, 
megindult a vasútfejlesztés, 
és még számos kisebb-na-
gyobb fejlesztés történt annak 
érdekében, hogy Békéscsaba 
egyre élhetôbb város legyen.

A polgármester leszögez-
te, hogy 2014 sem könnyû év, 
de összefogással, egymásra 
figyelve, egymást segítve jó 
eredményeket lehet elérni. 
Hozzátette: a város 2014-ben 
is számít a vállalkozók segít-
ségére, közremûködésére 
Békéscsaba fejlesztésében.

Mikóczy Erika

Köszönet Békéscsaba vállalkozóinak
Újévi fogadás a Csabagyöngyében

Múlt évben Békéscsaba költ-
ségvetése közel húszmil-
liárd forint volt, ehhez a 
tervezettnél is többel, 2,8 
milliárd forint helyi adóval 
járultak hozzá a vállalko-
zások. A városvezetés a 
hagyományos újévi foga-
dáson mondott köszönetet 
a cégeknek, amelyek adó-
forintjaikkal hozzájárulnak 
a város mûködtetéséhez, 
munkáltatóként pedig sok-
sok család megélhetését 
teszik lehetôvé. 

A vállalkozások 2,8 milliárd forint helyi adóval járultak hozzá a költségvetéshez

Vantara Gyula: Mivel nincs adósságunk, fejlesztéseket, beruházásokat tudunk fi nanszírozni

Békéscsaba teljes adósságát átvállalja az állam
A hírt dr. Budai Gyula államtitkár és Vantara Gyula jelentette be 

H I R D E T M É N Y
MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE
KITÛZTE AZ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÔK

2014. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.
A SZAVAZÁS NAPJA:

2014. ÁPRILIS 6.
A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART.

NÉVJEGYZÉK

A magyarországi lakcímmel rendelkezô választó-
polgárok automatikusan felkerülnek a központi név-
jegyzékbe. A szavazóköri névjegyzékben szereplô 
választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükrôl 
értesítôt kapnak.

A névjegyzék a helyi választási irodában (polgár-
mesteri hivatalban) tekinthetô meg.

AJÁNLÁS

A választókerületben választójoggal rendelkezô vá-
lasztópolgár 2014. március 3-áig ajánlóíven ajánl-
hat jelöltet.

A jelöléshez legalább 500 választópolgár érvé-
nyes ajánlása szükséges. Egy választópolgár több 
jelöltet is ajánlhat.

SZAVAZÁS

A magyarországi lakcímmel rendelkezô választó-
polgár személyesen szavazhat. A szavazás napján 
lakóhelyétôl távol tartózkodó választópolgár belföl-
dön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, 
külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le 
szavazatát.

Átjelentkezést 2014. április 4-én 16.00 óráig, a kül-
képviseleti névjegyzékbe való felvételt 2014. márci-
us 29-én 16.00 óráig lehet kérni a www.valasztas.hu 
oldalon vagy levélben, illetve személyesen a lakóhely 
szerint illetékes helyi választási irodától.

Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és 
egy országos listára lehet. Az országgyûlési válasz-
táson nemzetiségiként regisztrált választópolgár 
pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat.

Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri 
hivatalban mûködô helyi választási irodához, vagy lá-
togassa meg a www.valasztas.hu weboldalt.

Nemzeti Választási Iroda



Az állam által nyújtott élet-
kezdési támogatás összege 
– ami jelenleg 42 500 Ft – a 
Magyar Államkincstár által 
vezetett Start letéti számlán 
kerül automatikusan elhelye-
zésre a gyermek születését 
követôen. A Start letéti szám-
lán elhelyezett életkezdési 
támogatás összege nem 
egészíthetô ki további befize-
tésekkel, illetve kamatozása 
megegyezik a mindenkori 
infláció mértékével. A szülôk-
nek lehetôségük van azon-
ban arra, hogy az összeget a 
Magyar Államkincstár állam-
papír-forgalmazó ügyfélszol-
gálatain díjmentesen nyitható 
Start-értékpapírszámlára he-
lyezzék át és azokat a Kincs-
tár automatikusan kizárólag 
a gyermek születési évéhez 
igazodó Babakötvénybe fek-
tesse be, amely infláció felett 
3 százalékos adó-, járulék- és 
illetékmentes kamatot garan-
tál a futamidô végéig. Erre a 
számlára a szülôk, törvényes 
képviselôk és hozzátartozók, 

valamint a települések önkor-
mányzatai – korlátlanul – fizet-
hetnek be forintösszegeket.

A szülôk, a törvényes kép-
viselôk és a hozzátartozók a 
2006. január 1. elôtt született 
gyermekek részére is nyithat-
nak – egyszeri, 25 000 forint 
befizetése mellett – Start-ér-
tékpapírszámlát. Fontos ki-
emelni, hogy a számlanyitás 
és a számlavezetés díjmentes, 
illetve bármekkora forintössze-
get be lehet fizetni a gyermek 
javára, amely készpénzben, 
átutalással, bankkártyás fize-
téssel is megtehetô bármely 
állampapír-forgalmazó ügyfél-
szolgálaton, valamint kiegé-
szítô szerzôdés birtokában a 
Kincstár WebKincstár forgal-
mazó csatornáján keresztül. 
A magánszemélyi befizeté-
sek után évente az összeg 10 
százalékának megfelelô, de 
legfeljebb évi 6000 Ft további 
állami kamattámogatás jár. 

A gyermek 18. életévének 
betöltéséig, illetve a Baba-
kötvény lejáratáig keletkezett 

megtakarítás és hozam men-
tesül mindennemû adó, járu-
lék és illeték alól.

A kedvezô feltételek miatt 
a szülôknek érdemes meg-
fontolniuk, hogy a korábban 
banknál vezetett Start-szám-
lákat átvigyék a Kincstárhoz. 
Elsô lépésként az ügyfélnek a 
Kincstár valamely állampapír-
forgalmazó ügyfélszolgálatán 
– a gyermek nevére – Start-
értékpapírszámlát kell nyitnia. 
Az ügyintézô által rendelke-
zésre bocsátott nyomtatványt 
– kitöltés után – az ügyfélnek a 
korábbi számlavezetôhöz kell 
benyújtania, és ezen nyomtat-
vány alapján a számlavezetô 
a nála vezetett Start-számla 
megszüntetésével egyidejûleg 
az addig összegyûlt összeget 
a kincstári Start-értékpapír-
számlára átutalja.  A Kincstár-
hoz érkezett összeg ezt köve-
tôen külön rendelkezés nélkül 
automatikusan befektetésre 
kerül a gyermek születési évé-
nek megfelelô sorozatú Baba-
kötvénybe.

A Start-értékpapírszámla-
nyitáshoz szükséges do-
kumentumok:
• a szülô (vagy a gyermek 

törvényes képviselôjének) 

személyazonosító kártyá-
ja/igazolványa, és – ha van 
– lakcímkártyája, 

• a gyermek adóazonosító 
jelét tartalmazó adóiga-
zolvány (amennyiben ren-
delkezésre áll), vagy arról 
szóló hivatalos igazolás,

• gyermek születési anya-
könyvi kivonata és lakcím-
kártyája,

• annak a szülônek az egyet-
értô nyilatkozata, akinek a 
családi pótlékot folyósítják. 

A Start-értékpapírszám-
lával kapcsolatos bôvebb 
információért hívja a Magyar 
Államkincstár Call Centerét 
(06-1/452-2900), látogas-
son el a Kincstár honlapjára 
(www.allamkincstar.gov.hu), 
vagy keresse személyesen a 
Magyar Államkincstár Békés 
megyei állampapír-forgalma-
zó ügyfélszolgálatát az alábbi 
elérhetôségeken: 5600 Bé-
késcsaba, Dózsa György út 
1. Ügyfélfogadási idô: Hétfô, 
kedd, csütörtök: 8.00–16.00. 
Szerda: 8.00–18.00. Pén-
tek: 8.00–14.00. Telefon: 06-
66/447-344. Fax: 06-66/447-
174. Levelezési cím: 5601 
Békéscsaba, Pf. 120. E-mail: 
api.bek@allamkincstar.gov.hu

Jantyik Tibor Békéscsabán 
megörökített vöröslô holdfel-
keltéje múlt év áprilisában a 
National Geographic webol-
dalán a hónap asztrofotója 
lett, év végén pedig az óév-
ben publikált látványos csil-
lagászati felvételek három 
legjobbja közé választot-
ták. A 2013-as év legszebb 
asztrofotóit bemutatják a ma-
gazin januári számában is.

A múlt év asztrofotói közül 
Fényes Loránd Fátyol-köd, 
Mincsor Szabolcs Hol sírja-

ink domborulnak címû, és a 
békéscsabai Jantyik Tibor 
vöröslô holdkeltét ábrázoló 
fotója lett a három legszebb. 
Mint arról korábban beszá-
moltunk, Jantyik Tibort több 
mint három évvel ezelôtt ra-
gadta meg a vöröslô holdkel-
te látványa, tavaly áprilisban 
egy különösen szép pillana-
tot sikerült megragadnia Csa-
bán egy jellegzetes alföldi 
tanyával, idillikus alkonyati 
színekkel és a vöröslô hold 
elôtt repülô madárral.

2 Csabai Mérleg

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

Olvassa Ön is legfrissebb híreinket a

www.csabaimerleg.hu
oldalon!

A nyugdíjasok jelképes tagdíjért vehetik igénybe
a szolgáltatást

Vállaljuk terménydarálók,
szivattyúk javítását,

villanymotorok tekercselését, 
sürgôs esetben
48 órán belül. 

Villanymotorokat veszek
állapottól függetlenül

140 Ft/kg-os áron. 

Sztator Bt. • Békéscsaba, Pulszky u. 24.
Telefon: 66/446-353 és 70/ 223-5474

Idôsebbek is elkezdhetik! 
Az egészség megôrzése a legfontosabb

A tavaly márciusban, tíz alapító taggal alakult Békés Me-
gyei Polgári Nyugdíjas Civil Egyesület január hatodikán 
nyitotta meg irodáját és egészségmegôrzô központját az 
Irányi utca 4–6. szám alatt.

Bíró János egyesületi elnöktôl 
megtudtuk, jelenleg 140-150 
fôs a tagságuk. A nyugdíjasok 
ingyen, illetve a jelképes, havi 
százforintos tagsági díj meg-
fizetésével vehetik igénybe a 
szolgáltatásokat. 

A Békéscsaba Vagyonke-
zelô Zrt.-tôl bérelt ingatlanban 
több helyiségében várják az 
érdeklôdôket: az egyikben két 
masszázsággyal, a másik szo-
bában két masszázsfotellal, két 
talpmasszázs-berendezéssel, 
valamint az izmok erôsítésére 
szolgáló úgynevezett „ráza-
tó” géppel. A korszerû gépek 
használatával a mozgásszervi 

és egyéb panaszokat lehet 
enyhíteni, megelôzni. 

A vendégek körében igen 
népszerû a jade-köves masz-
százságy és a vibrációs gép 
is, amelyek komoly segítsé-
get jelenthetnek a fogyókú-
rázóknak is.

Az épületben egy külön 
iroda, valamint egy számító-
gépes terem is mûködik. A 
kezelésekre a 323-390-es te-
lefonszámon és a bmcivil@t-
online.hu email címen lehet 
bejelentkezni. A szolgáltatá-
sok hétfôtôl péntekig 10 és 15 
óra közt várják a vendégeket.

Vándor AndreaJantyik Tiboré az egyik legjobb fotó

Telekommunikációs terü-
letre keresünk kollégákat 
értékesítô, területi kép-
viselô munkakörbe.

Jelentkezés, bôvebb 
információ: 66/443-175

Önéletrajz küldése: 
titkarsag.bekescsaba@

ranger-marketing.hu

A 2014. évben is
minden szombaton 9.00 és 12.00 közt 

várjuk kedves vásárlóinkat
a Körösök Völgye Látogatóközpont udvarán 

a Helyi termék- és BioPiacon.

Minden héten friss sajtok, finom mézek,
helyi termelôk zöldségei, gyümölcsei, friss 

péksütemények, kézmûvescsodák, környezetbarát 
megoldások és egészséges alternatívák várják az 

érdeklôdôket. Ha pedig bevásárolt a hétvégi ebédhez, 
nálunk a használt sütôolajat is leadhatja.

Minden régi és új vásárlónkat szeretettel várjuk!

Babakötvényt a Kincstárból
2013. december 2-tôl vásárolható a Babakötvény a Ma-
gyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgá-
latain. Az elmúlt egy hónapban rekordnagyságú, a 2006. 
januártól eltelt idôszak havi adatait is meghaladó összeg 
áramlott az új Babakötvény konstrukcióba.



Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatala a TÁMOP-2.4.5-12/3- 
2012-0009 azonosító számú, 
„Innovatív kezdeményezések 
Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalában” 
elnevezésű pályázat megva-
lósítása keretében 2013. év 
szeptemberétől hosszított ügy-
félfogadással áll az ügyfelek 
rendelkezésére.

A Polgármesteri Hivatal 
ügyintézői a lakosság igényei 
alapján, heti egy alkalommal, 
hétfői napokon 20.00 óráig fo-
gadják a hosszított ügyfélfoga-
dás keretében az ügyfeleket a 
Szent István tér 7. szám alatti 
épület 61. számú irodájában. 
Ezen ügyintézési idő alatt az 
iroda közvetlen telefonos elér-
hetősége: 06-66/523-826.

A program keretében a kis-
gyermekes szülők segítésére 
egy korszerű gyermekváró és 

pelenkázóhelyiséget alakítot-
tunk ki a Polgármesteri Hivatal 
Szent István tér 7. szám alatt 
található épületében. Ez a szol-
gáltatás a hivatali ügyfélfoga-
dási idő alatt is igénybe vehető, a 
hosszított ügyfélfogadási napon 
17 órától 20 óráig szakmai gyer-
mekfelügyeletet is biztosítunk a 
hivatalban ügyet intéző szülők 
gyermekei részére.

A Civil Szervezetek Szövet-
sége által a projekt keretében 
biztosított igénybe vehető szol-
gáltatások, aktuális programok:

Ingyenes jogi és pszichológiai • 
tanácsadás,  
2014. február 4-én 17 órakor • 
lesz a következő műhelymeg-
beszélés; címe: Munka és 

magánélet (családbarát mun-
kahelyek), előadó: Gurzó Boka 
Erika, helyszín: Békéscsaba, 
Árpád sor 2/7. 

A jelentkezés feltétele a bé-
késcsabai lakcím és az előze-
tes regisztráció:
Cím: 5600 Békéscsaba,
 Árpád sor 2/7. 
E-mail:
civilszovetseg@globonet.hu
Tel./fax: 06-66/451-163
Mobil: 06-70/408-7020
Honlap: www.civilszovetseg.hu

„Innovatív kezdeményezések Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatalában” elnevezésű, 
TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0009 azonosító számú projekt

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata – mint főpályá-
zó – és a Civil Szervezetek Szövetsége – mint társpályázó támo-
gatást nyert az „Innovatív kezdeményezések Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatalában” elnevezésű TÁMOP- 
2.4.5-12/3-2012-0009 azonosító számú projekttel. Az elnyert 
támogatás összege: 37 858 210 Ft
A kivitelezés ideje: 2013. 05. 01.–2014. 10. 28.
Kedvezményezett: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata főpályázó, Civil Szervezetek Szövetsége társpályázó.
Pályázati azonosító: TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0009 

Mint arról korábban be-
számoltunk, a Nemzeti In-
frastruktúra Fejlesztô Zrt. 
beruházásában a békéscsa-
bai vasútállomás épületét 
korhû állapotának megfele-
lôen rekonstruálják, átépül 
a vágányhálózat, korszerû, 
európai színvonalú állomás 
készül magasperonnal, alul-
járóval, esélyegyenlôséget 
biztosító liftekkel. Megújul az 
állomás elôtti tér, új parkoló-
kat létesítenek. Az Orosházi 
úti felüljáró helyett korszerû, 

2 x 2 sávos ferdekábeles híd 
épül.  

A Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztô Zrt. beruházásában 
folyó felújítás során a kivitele-
zô, CSABA-2013 Konzorcium 
2014. január 30. és február 

12. között nem tervez a két 
városrész közötti forgalom 
korlátozásával járó munká-
kat. Az idôjárástól függôen 
a vasúti pálya mentén terve-
zik a közmûvek és kábelek 
kézi feltárását, a geodéziai 
kitûzési munkákat, geotech-
nikai vizsgálatokat, ideiglenes 
anyagtároló helyek és szál-
lítási útvonalak kialakítását, 
fakivágást, bozót- és cserjeir-
tást, új villamos felsôvezetéki 
oszlopok felállítását.

 A Szerdahelyi út, Gyár 
utca, Kereki út és az új 4433. 
jelû út elôkészítô munkái kö-
zött szerepel a Darányi sor 
1., Franklin utca 2. és Frank-
lin utca 2/1. számú épület 
bontása, geodéziai kitûzési 
munkák, fakivágás, bozót- 
és cserjeirtás, valamint hu-
muszleszedés.

Az önkormányzatok az 
elmúlt hat évben megta-
nulták, hogy forrásokhoz 
pályázaton keresztül jut-
hatnak. Az Államreform 
Operatív Program (ÁROP) 
szervezetfejlesztésre irá-
nyuló programjára mintegy 
kilencszáz önkormányzat 
adott be pályázatot, közü-
lük száznegyvenen nyertek. 
Békéscsaba közel negyven-
milliós támogatást kap arra 
a szervezetfejlesztési prog-
ramra, amely megalapozza, 
hogy az önkormányzat a 
2014-ben induló újabb pá-
lyázati ciklusban is eredmé-
nyes legyen – hangzott el 
azon a projektindítón, ame-
lyet a városházán tartott a 
közelmúltban dr. Szvercsák 
Szilvia jegyzô és Kormány 
Tamás, a Controll Holding 
Zrt. vezérigazgatója. 

– Békéscsaba komoly 
elônnyel indult: 2008-ban, 
az elsô ütemben is sikerrel 
pályázott a város. A nyertes 
pályázatokhoz kiemelkedô 
fontosságú a jó tervezés, az 
ÁROP második üteme a ter-
vezést segíti, szolgálja:  ezért 
megyünk és kutatunk a böl-
csôdékben, óvodákban, ezért 
kérdezzük meg Békéscsa-
ba lakosait és ezért próbá-

lunk minden gazdálkodással 
összefüggô dokumentumot, 
jelentést áttekinteni – jelentet-
te ki Kormány Tamás. 

A szervezetfejlesztésre 
irányuló, száz százalékban 
támogatásból megvalósuló 
program elsô másfél hónap-
ja a kutatásról szól, amelyet 
nyolc hónap múlva meg kell 
ismételni. Kutatják az összes 
városi szolgáltatási funkci-
ót, áttekintik az intézmények 
folyamatait, megnézik, jól 
gazdálkodnak-e. Ezután ja-
vaslatokat tesznek azokon a 
területeken, ahol szervezeti 
vagy mûködési változásra van 
szükség, és a pályázat része, 
hogy ezek a változások el is 
induljanak. 

– Az elsô ütemben a pol-
gármesteri hivatal volt a pá-
lyázó, a második ütemben 

az önkormányzat, most az 
intézmények is szerepelnek 
a programban. Az intézményi 
kör jelentôsen megváltozott 
a 2012/’13-as változásokat 
követôen, a pályázat segítsé-
gével ebben az új helyzetben 
tudjuk felülvizsgálni és haté-
konyabbá tenni a feladatellá-
tást – emelte ki dr. Szvercsák 
Szilvia. 

A jegyzô megjegyezte, 
hogy a hivatal ügyfélbarát 
szemlélettel szolgálja a város 
lakóit. A most megvalósuló, év 
végén lezáruló programmal a 
cél: a helyi igényekre épülô 
szervezetfejlesztés; a jelenle-
ginél költségtakarékosabb és 
még inkább ügyfélközpontú 
közigazgatás kialakítása, va-
lamint a fenntarthatóság és a 
hatékonyság. 

Mikóczy Erika
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Kormány Tamás és dr. Szvercsák Szilvia

Szervezetfejlesztés a hivatalbanVASÚTFEJLESZTÉS
Negyvenmilliós támogatást nyert az önkormányzatElôkészítô munkákat végeznek

Az elmúlt évben érte el vá-
rosunkat a vasútfejlesztés. 
Ahogyan elôzô lapszámunk-
ban, úgy ezúttal is közzé-
tesszük a minket érintô vál-
tozásokról szóló, aktuális 
híreket.

K Ö Z L E M É N Y
Tisztelt Választópolgárok!

A választási rendszer

Az Alaptörvény 2. cikk (1) be-
kezdése alapján a választás 
általános, egyenlô, közvetlen 
és titkos. Az Országgyûlés a 
2014. évi általános választást 
követôen – a korábbi 386 fôvel 
szemben – 199 képviselôbôl 
áll. A választásokat ún. ve-
gyes választási rendszerben 
bonyolítják le, amelynek meg-
felelôen 106 egyéni választó-
kerületi képviselô mellett 93 
képviselô országos listáról 
jut képviselôi mandátumhoz.

Egyéni választókerületben 
a képviselôjelölt párt egyéni 
jelöltjeként vagy független je-
löltként indulhat. Két vagy több 
párt közös jelöltet is állíthat. Az 
egyéni választókerületben tör-
ténô jelöltállításhoz legalább 
500 választópolgár ajánlása 
szükséges. Jelentôs változás 
a korábban hatályos törvény-
hez képest, hogy egy személy 
akár több képviselôjelöltet is 
ajánlhat, és az ajánlás a ko-
rábbi ajánlószelvények helyett 
ún. ajánlóíveken történik.

Országos lista pártlistaként 
vagy nemzetiségi listaként állít-
ható. Pártlistát az a párt állíthat, 
amely – legalább 9 megyében 
és a fôvárosban – összesen 
legalább 27 egyéni választó-
kerületben egyéni képviselô-
jelöltet állított. Nemzetiségi lis-
tát – nemzetiségenként egyet 

– az országos nemzetiségi 
önkormányzatok állíthatnak. 
A nemzetiségi lista állításához 
a névjegyzékben nemzetiségi 
választópolgárként szerep-
lô választópolgárok legalább 
1%-ának ajánlása, de legfel-
jebb 1500 ajánlás szükséges.

A belföldi állandó lakcímmel 
rendelkezô választópolgárok 
a fentieknek megfelelôen két 
szavazólapot kapnak a szava-
zókörben: mindenki szavazhat 
egyrészt az egyéni választó-
kerületi képviselôjelöltek va-
lamelyikére, valamint leadhat-
ja szavazatát pártlistára vagy 
nemzetiségi listára.

Azon választópolgárok, • 
akik nem kérték nemzeti-
ségi névjegyzékbe vételü-
ket, vagy kérték ugyan, de 
csak a nemzetiségi önkor-
mányzati választásokra ki-
terjedô hatállyal, pártlistán 
adhatják le szavazatukat.
Akik az országgyûlési kép-• 
viselôk választására is kiter-
jedô hatállyal 2014. március 
21. napjáig kérik nemzeti-
ségi névjegyzékbe vételü-
ket (az erre rendszeresített 
ûrlap „B” rovatát is bejelöl-
ték), pártlista helyett nemze-
tiségi listára szavazhatnak.

A belföldi állandó lakcím-
mel nem rendelkezô magyar 
állampolgárok kizárólag párt-
listára adhatják le szavazatu-

kat, egyéni képviselôjelöltre 
nem voksolhatnak.

Legfontosabb tudnivalók
a választás kitûzését

követôen

A magyarországi lakcím-
mel rendelkezô választópol-
gárok automatikusan – re-
gisztráció nélkül – felkerülnek 
a központi névjegyzékbe.

A névjegyzékben szereplô 
választópolgárok 2014. feb-
ruár 17. napjáig postai úton 
értesítést kapnak a Nemzeti 
Választási Irodától. Az értesítô 
tartalmazza a szavazással 
kapcsolatos legfontosabb tud-
nivalókat, így annak a szava-
zókörnek a megnevezését és 
pontos címét is, ahol a válasz-
tópolgár leadhatja szavazatát.

Kérjük a Tisztelt Választó-
polgárokat, hogy ne felejtsék el 
idôben megvizsgálni személy-
azonosító és lakcímet igazoló 
okmányaik érvényességét és 
szükség esetén gondoskodja-
nak az Okmányirodában azok 
cseréjérôl. Érvénytelen ok-
mánnyal ugyanis nem igazol-
ható megfelelôen a személy-
azonosság, illetôleg a lakcím.

A választással kapcso-
latban bôvebb tájékoztatást 
találnak az interneten a www.
valasztas.hu honlapon és a 
http://valasztas.bekescsaba.
hu oldalon.

Dr. Szvercsák Szilvia,
az OEVK Választási Iroda 

vezetôje

Áder János köztársasági elnök az országgyûlési képvise-
lôk általános választását 2014. április 6. napjára tûzte ki.

Negyvenmilliós támogatást nyert az önkormányzat



Ételosztás
az adománybolt elôtt

Az Egyensúly AE Egyesü-
let fenntartásában mûködô 
adománybolt, a Kistérségi 
Szociális Kikötô Szolgálat 
és a Békés Megyei CSEÖH 
szervezésében február 2-án 
déli 12 órától ételosztás 
lesz a Kazinczy u. 6. szám 
alatti adománybolt elôtt (a 
tûzoltósággal szemben).

A 200 adag meleg étel 
kiosztását Kiss Tibor alpol-
gármester, a Mezôker Kft., 
a Csaba-Meat Kft. és a Kola 
Konyha Kft. támogatja.

Ôrült szombat
az adományboltban

 
Február 8-án, szombaton  
10–14 óráig fél áron kapha-
tók a ruhák, cipôk!

Minden, a boltban kapha-
tó ruha és cipô fél áron vá-
sárolható meg február 8-án, 
szombaton 10 és 14 óra kö-
zött az adományboltban, Bé-
késcsabán, a Kazinczy utca 
6. szám alatt (a tûzoltósággal 
szemben).
Ne hagyja ki! Tudja: „Hoz-
za el ami nem kell! Vigye el 
ami tetszik!”

Szeretettel várja vásárlóit 
az adománybolt csapata!

Hogy minél több adományt 
tudjanak kipakolni, az ado-
mányboltnak polcokra lenne 
szüksége. A bolt kéri, hogy 
akinek van feleslegessé vált 
Salgó polca, amit fel tudna 
ajánlani, hívja a 20/565-9096  
telefonszámot.
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Január 31. és február 2. kö-
zött Országos Diákolimpia 
– labdarúgódöntô a városi 
sportcsarnokban
Február 3-án 18 órától Új 
Krisztus-tudat címû elô-
adás a Szünet Internet Ká-
vézóban
Február 3-án 19.30 órától 
Artis Trio Saltsburg-koncert a 
Filharmónia szervezésében a 
Jókai színház vigadójában
Február 7-én 18 órától Író-ol-
vasó találkozó Körmendi Nó-
rával a Békés Megyei Könyv-
tárban
Február 8-án 14 órától II. 
Csabagyöngye Versenytánc 
Gála a Csabagyöngyében
Február 14-én Nemzetközi 
könyvajándék nap a Békés 
Megyei Könyvtárban
Február 14–15-én XXIII. Nem-
zetiségi vezetôk találkozója a 
Vasutas Mûvelôdési Házban     
Február 15-én 11 órától 5. 
Impro fesztivál a FEK-ben
Február 15-én farsang a gyer-
mekkönyvtárban
Február 19. és május 4. kö-
zött „Munkácsy 170” kiállítás 
a Munkácsy Mihály Múzeum-
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 szó-
ló ebédmeghívást nyerhet 
tôlünk. Keresse „Hol készült 
a kép?” játékunkat a www.
csabaimerleg.hu oldalon! 
Hétfônként sorsolunk, eddig 
minden nyertesünk elégedett 
volt a nyereménnyel. Játsszon 
velünk Ön is, hogy nyerjen!

Február 8. II. Csabagyöngye Verseny-
tánc Gála – táncverseny, tánc- és for-
mációs bemutatók
14.00 Táncverseny, 17.00 Táncgála
Február 10., 19.00 Csabai Színistúdió 
újévi gálamûsora. Keresztmetszet a 
„Légy jó mindhalálig” címû musicalbôl, 
valamint a musical- és operettvilág 
gyöngyszemeibôl.
Fellépnek a Színistúdió egykori és 
jelenlegi tagjai. Sztárvendég: Vikidál 
Gyula
Február 15., 9.00 8. Csigabiga Baba-
börze – ingyenes gyerekprogramok és 
játszóház
10.00 Bábgyalogló – Két bors ökröcske
11.15 Imi bácsi – Varázsének
Népi játszóház, ingyenes ugrálóvár, 
trambulin és arcfestés
A belépés díjtalan! 
Február 15., 19.00 Zanzibár-koncert 
– 15 éves jubileumi akusztikus koncert
Elôzenekar: Reckless Roses
Február 21., 8.00–17.00
SULINK3 – Városi Ifjúsági Vetélkedô
Iskolánként 10–15 fô jelentkezését vár-
juk, jelentkezni a csabagyongye.com 
oldalról letölthetô lapon lehetséges 
e-mailben a jelentkezes@sulink.info 
címen, személyesen a Patent Diákiro-
dában (Csabagyöngye Kulturális Köz-
pont Békéscsaba, Széchenyi utca 4.) 
vagy levélben az elôbbi címen február 
19-éig. 

KIÁLLÍTÁSOK 

„SZEGEDI 7” – szegedi képzômû-
vészek bemutatkozó kiállítása a Csa-

bagyöngye Kulturális Központ Pano-
ráma termében
Kiállító mûvészek: Aranyi Sándor fes-
tômûvész, Darázs József festômûvész, 
Henn László András festômûvész, 
Huszár Imre festômûvész, Pataki Fe-
renc festômûvész, Popovics Lôrinc 
szobrászmûvész, Sejben Lajos képzô-
mûvész

MUNKÁCSY EMLÉKHÁZ

„Ybl, Ybl, Ybl” – kamarakiállítás 
Bagyinszki Zoltán fotóiból a Kisterem-
ben
Mednyánszky László – kamarakiállí-
tás a szolnoki Damjanich János Múze-
um gyûjteményébôl. 
A bemutatott alkotások: Álló férfi, Pa-
don ülô öregember, Havas téli táj fák-
kal, Pihenô csavargó

A földszinti Hungarikum Klubban csü-
törtökönként 9–13 óra között az Or-
szágos Fogyasztóvédelmi Egyesület 
Békés Megyei Szervezetének szak-
emberei várják azokat, akik úgy érzik, 
megkárosították ôket. 

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

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

Túra

Február 2., vasárnap – a Természetjáró kör túrája a Veszely–Vesze-
halom–gerlai elágazás útvonalon. Indulás 9 órakor az Arany János Kol-
légium bejáratától. Várható hazaérkezés 13 óra körül.

Ismeretterjesztô elôadás

Február  3., hétfô 17 óra • – Ôshonos fûszer- és gyógynövények Békés 
megyében és ezek használata. A Kertbarát kör vendége Kertész Éva 
botanikus.
Február 10., hétfô 14.30 óra • – Haán Lajos, Békéscsaba történetírója.  
Dr. Jároli József, a Békéscsabai Városvédô és Városszépítô Egyesület 
elnökének elôadása a Nyugdíjasklubban.

Ringató foglalkozások

Minden héten szerdán 10 órai kezdettel. Vedd ölbe, ringasd, énekelj! 
Kisgyermekkori zenei nevelés a születéstôl a kodályi elvek alapján. Sze-
retettel vár minden kisgyermekes családot Litauszkiné Püski Melinda ta-
nárnô. Belépô: 600 Ft/család/alkalom.

Induló tanfolyamok

Haladójóga-tanfolyam indul február 3-án 18 órakor. • A képzés 24 
órás és 12 foglalkozásból áll, melyek hétfôi napokon 18-tól 20 óráig 
tartanak. Vezeti: Juhász Gabriella jógaoktató. Részvételi díj 8000 Ft/
fô. Jelentkezni a helyszínen lehet a fent jelzett idôpontban, a részvé-
teli díj befizetésével.
Intimtorna-tanfolyam indul február 5-én, 18 órakor. • A képzés 10 
órás, a foglalkozások szerdai napokon 18-tól 19 óráig tartanak. Ve-
zeti: dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász.  Részvételi díj: 8000 Ft/fô. 
Jelentkezni a helyszínen lehet a fent jelzett idôpontban, a részvételi 
díj befizetésével.
Fotósuli indul diákoknak és felnôtteknek február 5-én 17 órakor. • 
A képzés 20 órás és 10 foglalkozásból áll, melyekre szerdai napo-
kon 17-tôl 19 óráig kerül sor. Célja a digitális fotózás technikájának 
az elsajátítása. A részvételi díj 8000 Ft/fô. A tanfolyamot a Márvány 
Fotómûhely tagjai vezetik. Jelentkezni február 3-áig lehet a részvételi 
díj befizetésével a közösségi házban.

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

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

APÁRÓL FIÚRA
családi farsangi készülôdés a Meseházban,

Február 1-jén, szombaton 14 órától.
Mûhelymunka: busóálarc készítése kisfiúknak, lepke és cica álarc készí-
tése kislányoknak
Kalendárium: farsangi népszokások. Nagymama kamrája: farsangi fánk.
A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!

THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA

Február 12-én, szerdán 18 órakor a Nemzetiségi Klubházban mûsoron: 
régi magyar filmhíradó és a japán filmmûvészet remekei
ONIBABA (Kaneto Shindo filmje, 1964.)
A belépés ingyenes.

FARSANGI KÉZMÛVES AJÁNLÓ

Szeretettel várunk minden érdeklôdô óvodás-, iskoláscsoportot a Me-
seházba. Békéscsabán, a Békési út 17. szám alatt található mûemlék 
épületegyüttes zárt udvarával, foglalkoztatótermével, mûhelyeivel ideális 
helyszín csoportok fogadására. A látogatás alkalmával megtekinthetôk ki-
állításaink is. Schéner Mihály gyûjteményes kiállítása, Lenkefi Konrád 
bábkiállítása és Ványai János hajdani csabai fazekasmester mûhelye 
egyaránt elvarázsolja a gyermek és felnôtt látogatót.
Foglalkoztatótermünkben népi kézmûves játszóházak megvalósításá-
ra van lehetôség. A népi, hagyományôrzô kézmûvesség, a természetes 
anyagok használata adja a foglalkozások különlegességét.

Választható farsangi tevékenységek:
kiszebaba készítése• 
álarc készítése textilbôl• 
busóálarc készítése• 
kasírozás léggömbre• 

velencei álarc festése• 
bogár álarc• 
fecske készítése kartonból• 

Csoportok számára elôzetes bejelentkezés szükséges a 66/326-370-es 
telefonszámon, illetve a mesehaz@mesehaz.hu e-mail címen.
Kiállításaink megtekintésének díja: diákoknak 100 Ft, pedagógus kísérôk-
nek ingyenes.

A kézmûves-foglalkozások díja: 200 Ft/fô, pedagógus kísérôknek ingye-
nes.

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

E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com

Ételosztás és akció
az adományboltban

Állampolgársági
eskütétel

A kétezredik új magyar állampolgár, Ilyés Sándor László, 
felesége, Anikó és lányuk, Zita is letette nemrégiben ál-
lampolgársági esküjét Kiss Tibor alpolgármester elôtt a 
városháza dísztermében. Így eddig több mint 2050-en 
választották Békéscsabát fogadalmuk helyszínéül

Ismét kerékpárosbarát város lett Csaba
Lapzártánkkor érkezett a 
hír, hogy Békéscsaba ismét 
elnyerte a Kerékpárosbarát 
Település címet. A rangos el-

ismerést városunk harmadik 
alkalommal érdemelte ki.

A részletekrôl következô 
lapunkban számolunk be.



Színvonalas, felemelô pilla-
natokban gazdag gálamû- 
sorral ünnepelhették a csa-
baiak idén a magyar kultúra 
napját. Január 22-én este 
a Jókai színház várta a kö-
zönséget, mely ezúttal is 
megtöltötte a teátrumot.

A Himnusz eléneklése után az 
est házigazdái: Rubold Ödön 
és Kara Tünde köszöntötték 
elsôként a jelenlévôket, majd 
a Calandrella kórus nyitot-
ta a mûsort. Idônként, rövid 
villanásokként, Békéscsaba 
kulturális életébôl láthattunk 
meghatározó pillanatokat a 
vetítôvásznon. 

– Ünnepelni jöttünk össze 
ma este a Békéscsabai Jókai 
Színházba – az Alföld elsô 
kôszínházába –, történelmi 
szempontból az ország má-
sodik magyar nyelvû színhá-
zába. A magyar kultúra napját 
ünnepeljük, azt a napot, ami-
kor évezredes kultúránk kerül 
a figyelem középpontjába. 
Himnuszunk születése napján 
megemlékezünk legfontosabb 
közös kincsünkrôl, a magyar 
kultúráról, amelynek sokszínû 
egyediségét büszkén vállaljuk 
a Föld nemzetei között – kezd-
te köszöntôjét Vantara Gyula. 
Városunk polgármestere em-
lékeztetett arra, hogy az utób-
bi két évben több kulturális 
intézményt is átvett, visszavett 
a város a megyétôl.  

– Amikor megemlékezünk 
a magyar kultúra dicsô nagy-
jairól vagy egy-egy történelmi 
eseményrôl, akkor tisztelet-
bôl cselekszünk. Tiszteletbôl 
ôseink iránt és példát mutatva 
a jövô generációjának. A mi 
feladatunk, hogy teljes mell-
szélességgel kiálljunk kultu-
rális hagyományaink mellett. 
A magyar kultúra, de a helyi, 
csabai kulturális örökségünk 
is olyan érték, amelyet mind-
annyiunknak ápolni, támogat-
ni és ôrizni kell. A kultúra nem-
csak tudást és mûveltséget 

hordoz, hanem erkölcsöt is. 
Ezért a magyar kultúra to-
vábbadását gyermekeinknek 
senki más nem végezheti el 
csak mi magunk – hallhattuk 
Vantara Gyulától.

A következôkben a Jókai 
színház mûvészei szórakoz-
tatták a közönséget, részle-
teket adtak elô az Advent a 
Hargitán, a Toldi, a Nyolckor 
a bárkán és az István, a király 
elôadásokból, Az angyalok 
szárnyalása estbôl. 

A gálaest legfelemelôbb 
pillanatai közé tartozott, ami-

kor Fekete Péter direktor, va-
lamint Kovács Edit, Lakatos 
Károlyné, Bojczán István, Ko-
vács Edit Éva és Kergyik Ist-
ván a társulat nevében átvet-
te a Békéscsaba kultúrájáért 
kitüntetést Vantara Gyula pol-
gármestertôl. A jeles elisme-
rést elnyerô intézményt Szôcs 
Géza kormánybiztos méltatta 
meleg szavakkal, sok dicsé-
rettel.

(A Jókai színház méltatása 
lapunk 12. oldalán olvasha-
tó.)

Gajdács Emese

Dr. Grin Igor természetfotói-
ból nyílt tárlat „Mezsgyén in-
nen – határon túl” címmel a 
lengyel önkormányzat és a 
Magyar–Lengyel Baráti Kul-
turális Egyesület szervezésé-
ben a magyar kultúra napja 
alkalmából. 

Dr. E. Szabó Zoltán a meg-
nyitón elmondta, Grin Igor az 
objektívjén keresztül mindig 
szubjektíven mutatja a vilá-
got. Már gimnazista korában 
megfogta a fényképezés va-
rázsa, egyetemistaként pe-
dig a délszláv folklórkincset 
kutatta. A csabai Munkácsy 
múzeumban végigjárta a 
ranglétrát: volt osztályvezetô, 
igazgatóhelyettes és igaz-
gató. Saját bevallása szerint 
sokat tanult itt Váradi Zoltán 
fotómûvésztôl. A fotózás 

mellett a néprajz is végigkí-
sérte életét: Kétegyházán a 
nevéhez fûzôdik a román táj-
ház berendezése, dr. Krupa 
Andrással pedig közösen ál-
lították össze a Békéscsaba 
néprajza címû kötetet, de el-
évülhetetlen érdemeket szer-
zett a Munkácsy Emlékház 
létrejöttében is.

V. A.

A magyar kultúra napján To-
kai Gábor, a Magyar Nemzeti 
Galéria mûvészettörténésze, 
régész mutatta be a könyv-
tárban a Rohonci-kódexet, 
amelyet Király Levente Zoltán 
informatikus teológussal ta-
nulmányoztak. A kutatók 2010 
óta dolgoznak a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Kézirattárá-
ban ôrzött kódex megfejtésén. 

Az érdekfeszítô elôadáson a 
kézirat történetét ismerhettük 
meg. A Rohonci-kódex a vi-
lág tíz legrejtélyesebb meg-
fejtetlen írásos emléke közé 
tartozik. A 19. században ha-
misítványnak, halandzsának 
tartották, az utóbbi két évti-
zedben azonban újra a figye-
lem középpontjába került. Az 
elôadó a 224 oldalas mûrôl el-
mondta, hogy kutatásaik alap-
ján ôk a 16. századra datálják 
a bôrkötéses könyv eredetét. 
A vallási tárgyú kötet evangé-
liumi történeteket tartalmaz 
és a kutatók által kidolgozott 
szótár használatával bárki el-
olvashatja, megértheti azokat. 
Elért eredményeiket publikálni 
is fogják.

Vándor A.

– Bár Ybl nem volt magyar 
származású, munkássága 
okán mégis magunkénak 
érezzük – hallhattuk Mészá-
ros Zsuzsától, az emlékház 
vezetôjétôl, aki Bagyinszki 
Zoltánt is bemutatta a jelen-
lévôknek. A közmûvelôdési 
szakemberként dolgozó, 
gyulai fotósról megtudhattuk, 
hogy autodidakta módon ké-
pezte magát, 15 évvel ezelôtt 
kezdte az aktív fotózást, pub-
likálást. 

A kiállítás megnyitóján 
Szalai Ágnes történész Ybl 
Miklós életérôl, munkássá-
gáról, a fotókon látható kas-
télyokról mondott informáci-
ókat. Az 1814. április 6-án, 
Székesfehérváron született 
és 1891. január 22-én, Buda-
pesten elhunyt építész, a 19. 
század egyik legnagyobb 
magyar mestere volt, éle-
te fô mûvének a budapesti 
Operaházat tartják.

G. E.

5Csabai Mérleg

Fotókon az Ybl-kastélyok

Benkó Dixieland Band

A magyar kultúra napján, január 22-én, a Munkácsy Em-
lékház kistermében „Ybl, Ybl, Ybl” címmel nyílt meg a 
Bagyinszki Zoltán fotóiból rendezett kamarakiállítás, 
amellyel az Ybl-emlékévben az építész születésének 200. 
évfordulója elôtt tisztelegnek a szervezôk.

Grin IgorTokai Gábor

Amikor úgy hozta az élet, hogy 
kertes házba költözhettünk, 
egyértelmû volt a döntés: 
kutya kell! Abban is gyorsan 
megegyeztünk, hogy nem ve-
szünk sok pénzért drága és 
pedigrés ebet, inkább lehetô-
séget adunk egy kis árvának 
egy jobb életre.

Határozott elképzeléssel 
mentünk ki a menhelyre: rö-
vid szôrû, kistestû, feltétlenül 
kölyökkutyát kerestünk a zsú-
folásig telt ketrecek, kennelek 
között sétálva, azt gondolva, 
hogy nálunk felnövekedve 
majd fegyelmezett, szófoga-
dó kedvencet nevelhetünk 
belôle. Ehhez képest az egyik 
szûk ólból egy olyan szempár 
villant rám, amit az óta sem 
tudok elfelejteni. Hatalmasra 
nôtt, nagy szôrû, fekete új-
fundlandi fiú volt. Semmiben 
sem felelt meg az „elvárása-
inknak”, de nem volt több kér-
dés, tudtam, ô kell nekünk! 
Ô is megérezhetett valamit, 
mert szívszaggató hangon 
nyüszögve, óriási mancsát ki-
dugta a rácson, mintha csak 
el akart volna érni…

Ettôl kezdve Macika életünk 
része lett. Nála jobb szívû, 
nyugodtabb, hûségesebb 
kutyát sosem ismertem. Öb-
lös hangjával távol tartotta a 
rossz szándékú embereket, 
ám igazán azt hiszem, bán-
tani sosem akart senkit. Talán 
csak akkor hallottam morog-

ni, amikor más „vetélytárssal” 
találkoztunk séta közben, s ô 
saját dominanciáját próbálta 
éreztetni. Persze ezt is csu-
pán azért, hogy minket védel-
mezzen.

Kicsit talán közhelyes, de 
sok embernek lenne mit tanulni 
a Macihoz hasonló négylábú-
aktól: hûséget, ôszinte, tiszta, 
érdek nélküli szeretetet, feltétel 
nélküli odaadást, kedvessé-
get. Bizony kedvességet, mert 
amikor megsimogattam, ô is 
„visszasimogatott”, úgy dugta 
fejét hozzám, úgy dörgölôzött, 
hogy érezzem, amit gondol. 
És én éreztem.

Ezért hiányzik most any-
nyira. Mert sajnos az én Ma-
cim elment örökre. Egy éjjel 
elaludt és azt remélem, szé-
pen, csendben, fájdalom és 
szenvedés nélkül elnyargalt 
az örök vadászmezôkre, ahol 
most már minden szép és jó 
neki.

Gajdács Emese

Maci-sirató

Jegyzet

Grin Igor tárlata

Fotópoézis a Lencsésin

Megfejthetô-e 
a Rohonci-kódex?

„Szegedi 7” Csabán

Fotópoézis címmel nyílt válogatott kiállítás a magyar kul-
túra napján a Márvány Fotómûhely tagjainak alkotásaiból 
a Lencsési Közösségi Házban, ahol képek mellett egy-egy 
versrészlet is látható. A megjelenteket Takács Péter, a kö-
zösségi ház vezetôje köszöntötte, a tárlatot dr. Pap István, a 
Békés Megyei Mûvelôdési Központ nyugalmazott igazgató-
ja nyitotta meg. A kiállítás február 11-éig tekinthetô meg

A Szegedi 7, azaz hét szegedi képzômûvész, Aranyi Sándor, 
Darázs József, Henn László András, Huszár Imre, Pataki 
Ferenc, Popovics Lôrinc és Sejben Lajos alkotásaiból nyílt 
kiállítás a magyar kultúra napján a Csabagyöngye Panorá-
ma termében. A tárlatot Gyarmati Gabriella, a Munkácsy 
Mihály Múzeum mûvészettörténésze nyitotta meg
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Gálaest a magyar kultúra napján
A Jókai színházban ünnepelt a közönség

A Jókai színház mûvészei a múlt évben játszott darabokból adtak elô részleteket
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Január huszonegyedikén a Csabagyöngye hangverseny-
termében adott nagy sikerû koncertet a Benkó Dixieland 
Band. Az 1957-ben alakult zenekar a világon az egyik 
legjobb, Magyarországon a legnépszerûbb jazz-együt-
tes, amely ma is éppúgy elvarázsolja a közönséget, mint 
évtizedekkel ezelôtt



A Békéscsabai András-
sy Gyula Gimnázium és 
Kollégiumban a TÁMOP-
3. 2.4. A-11/1-2012- 0017 
számú, „Tudás – Érték – 
Könyvtár – Andrássy: A 
könyvtári hálózat nem for-
mális és informális képzé-
si szerepének erősítése az 
élethosszig tartó tanulás 

érdekében” címet viselő 
projekt keretén belül janu-
ár 16-án, délelőtt az Erzsé-
bethelyi, a Petőfi Utcai és a 
Szent László Utcai Általá-
nos iskola alsó tagozatosai 
nézhették meg Az ember a 
legerősebb és a Furulyás 
Palkó című mesét Jancsi 
bohóc vándorszínházának 

társulata előadásában. Az 
interaktív programmal a 
projekt a mesék fontossá-
gát hangsúlyozta az olva-
sáskultúra fejlesztésében.  

Január 22-én a gim-
nazisták számára tartott 
rendhagyó irodalomórát 
Petőfi Sándor költészetéről 
a Jókai színház két kivá-
ló színésze, Csomós Lajos 
és Tege Antal. Az előadást 
kvízkérdésekkel színesí-
tették, a kvíz legjobb meg-
oldói között pedig megle-
petésként színházjegyeket 
sorsoltak ki.

Ugyanezen a héten a gim-
názium vendége volt Grecsó 
Krisztián József Attila-dí-
jas költő, író. Egyórás író-
olvasó találkozó keretében 
beszélt pályájáról, műveiről, 
többek között Tánciskola 
című regényéről. A hónap 
utolsó rendezvénye az In-
formációkeresés és Web 2.0 
a könyvtárban című előadás 
volt. Az internet szerteága-
zó világában nem is olyan 
könnyű rátalálni a hiteles 
információra, ezért néhány 
hasznos információkere-
sési technikát mutatott be Palócz István programozó, 

informatikatanár.
A 2012. október 1. és 2014. 

február 28. között zajló pro-
jektet 31 millió 906 ezer 
790 forinttal támogatja az 
unió. A 2012 őszi indulás-
tól kezdődően már számos 
program megvalósult a ter-
vezettek közül. Új bútorokat 

kapott a könyvtár: olvasó-
asztalok, számítógépaszta-
lok, kétoldalas polcos könyv-
szekrények, válogatóládák, 
könyvszállító kocsik, székek, 
fogasok érkeztek a támoga-
tásnak köszönhetően. To-
vábbi eszközbeszerzésként 
pedig 713 dokumentummal 
gazdagodott az iskola.

Tudás – Érték – Könyvtár – Andrássy 
Könyvtári programok a gimnáziumban

Végéhez közeledik a 2012. október eleje óta tartó 
könyvtári projekt a Békéscsabai Andrássy Gyula 
Gimnázium és Kollégiumban. Januárban még négy 
rendezvényen vehettek részt az iskola és a partner-
intézmények diákjai.

Az extrém sportpálya elemei 
teljesen leamortizálódtak, 
a burkolatok tönkrementek, 
a vasszerkezet hegeszté-
sei elengedtek. A Békésifi, 
a Csabagyöngye Kulturális 
Központ Patent Ifjúsági és 
Diákirodája, a Városi Ifjúsági 
Parlament, valamint a békés-
csabai diákok képviselôi is 
jelezték a problémát az ille-
tékesek felé: elindult egy fo-
lyamat a skatepark felújítása 
érdekében. A sportpálya a 
város tulajdona, a Békéscsa-
ba Vagyonkezelô Zrt. a létesít-
ményt üzemeltetésre átadta 
az Air-Rolls Squad Extrém-
sport és Életmód Közhasznú 
Kulturális Egyesületnek, mi-
vel szerzôdés idôközben le-
járt, elsô lépésként egy olyan 
új egyesületre volt szükség, 
amely felvállalja a pálya üze-
meltetésével járó feladatokat, 
illetve megfelelô tervekkel bír 
annak mûködtetése, kihasz-
náltsága ügyében.

A Békésifi felvette a kap-
csolatot Mészáros Zoltán-
nal, a Körös Bike Kerékpáros 
Egyesület elnökével, aki nyi-
tott volt az ötletre olyannyira, 
hogy tervei a skatepark üze-
meltetésén is  túlmutatnak. 
Ezeket a terveket a város is 
örömmel fogadta, így jött lét-
re az az egyeztetés, amelyen 
jelen volt Kiss Tibor alpolgár-
mester, Kozma János, a va-
gyonkezelô vezérigazgatója, 
Varga Tamás osztályveze-
tô-helyettes, Szigeti Csaba 
sportcsoportvezetô, Buzder 
Brigitta ifjúsági referens, Mé-
száros Zoltán, a Körös Bike 
elnöke és a Békésifi.

Mint azt Kozma János 
elmondta, a vagyonkezelô 
nyitott az olyan megoldá-
sokra, amelyek biztosítják a 
sportpálya rendeltetésszerû 
használatát, az elemek ál-
lagmegóvását. A javítások-

kal kapcsolatban megje-
gyezte, hogy a pályaelemek 
vasszerkezetének hegeszté-
si munkálatai befejezôdtek, 
a burkolathoz szükséges 
faanyagot beszerezték, így 
részükrôl nincs akadálya 
annak, hogy amint az idô-
járás engedi, megkezdôdje-
nek a felújítások. Kiss Tibor 
alpolgármester is pozitívan 
fogadta a Mészáros Zoltán 
által felvázolt terveket, és a 
mielôbbi megvalósítást szor-
galmazta. Ennek tükrében 
úgy tûnik, tavaszra megújul-
hat a pálya.

Köszönhetô mindez a vá-
rosvezetés, a vagyonkezelô, 
az oktatási-, közmûvelôdési- 
és sportosztály rugalmas és 
segítôkész hozzáállásának, 
a Körös Bike egyesületnek, 
illetve a a páratlan ifjúsági 
összefogásnak.

Sz.A., Békésifi

6 Csabai Mérleg

Fejes Gábor és Benkó Bar-
bara nyerte a közelmúltban 
az országúti kerékpárosok 
cyclocross bajnokságát, terep-
versenyét, amelyet az egykori 
Wenckheim-kastély parkjában, 
Pósteleken rendeztek meg.

 Az 1,7 kilométeres, esôtôl 
felázott füvön kijelölt körpályán 
Fejes Gábor rajt-cél gyôzelmet 
aratott. A verseny elején Fejes 
közel félperces elônnyel ha-
ladt az élen, az utolsó három 
körben azonban Vígh Zoltán 
tíz másodpercre megközelí-
tette. A tavalyi ezüstérmes Búr 
Zsolt ezúttal harmadikként ért 
célba. A nôknél Benkó Barba-
ra lett a bajnok Rozsnyai Mari-
annt megelôzve. Cseh Veroni-
ka megôrizte tavalyi harmadik 
helyét. Az igazolt versenyzôk 
mellett a gyerekek és az ama-
tôrök is lehetôséget kaptak 
a megmérettetésre – tudtuk 
meg Kesjár Attilától, a verseny 
fôszervezôjétôl. 
Eredmények:
Férfiak, 8 kör: 1. Fejes Gá-
bor (Bátorfi AKTK) 1:00:45 
óra, 2. Vígh Zoltán (Areus 
Cube) 1:00:56 óra, 3. Búr 
Zsolt (Alpinbike Team Giant 
Endura) 1:02:07 óra
Nôk, 5 kör: 1. Benkó Barbara 
(Focus XC Team) 40:32 perc, 2. 
Rozsnyai Mariann (Hegyibringa 
SE) 45:21 perc, 3. Cseh Ve-
ronika (Alpinbike Team Giant 
Endura) 1 kör hátrány

V. A.

Terepverseny 
Pósteleken

Harmincegy új Dök-tag 
tett esküt

A fiatalok mielôbb szeretnének visszatérni a pályára Tizennyolc éves lett a Békéscsabai Diákönkormányzat

Páratlan ifjúsági összefogás
Tavaszra megújulhat a skatepark

A közelmúltban egyeztetô 
tárgyalás folyt a békéscsa-
bai skatepark, más nevén az 
extrém sportpálya ügyében 
Kiss Tibor alpolgármester 
irodájában. Mint ismeretes, 
a skatepark használhatat-
lanná vált, pedig a fiatalok 
részérôl igen nagy igény 
mutatkozik rá. Ha minden 
jól megy, március közepére 
megújulhat a pálya.

Az idén érett nagykorúvá, lett 18 éves a Békéscsabai Diákön-
kormányzat (Dök), amely nemrégiben 31 új taggal gazdago-
dott. A tagfelvételnek a Csabagyöngye adott otthont.

A városvezetés részérôl Kiss 
Tibor alpolgármestert, Ze-
lenyánszki Péter képviselôt, 
Varga Tamás közmûvelôdési 
csoportvezetôt, Benkóné Du-
dás Piroska iskolaigazgatót és 
Szente Bélát, a Csabagyöngye 
igazgatóját köszöntötte a Dök 
nevében Báthori Anikó elnök, 
aki azt is elmondta, hogy a 
Békéscsabai Diákönkormány-
zat 1995. december 17-én 
alakult. Dézsi Áron alelnök az 
elmúlt évek legjelentôsebb 
eseményeit elevenítette fel, 
és természetesen nem feled-
kezett meg a Dök „aggódó 
anyukájáról”, Zsótér Máriáról 

sem. Sangala Angie, a Dök 
másik alelnöke már a Csaba-
gyöngye ifjúsági feladatairól 
beszélt, amelyek az intézmény 
alapító okiratában is szerepel-
nek. Szente Béla arra buzdítot-
ta a fiatalokat, hogy merjenek 
dolgozni másokért, vállalják a 
felelôsséget, hiszen mindig az 
a nép maradt fent, amelynek 
erôsebb volt a vezetôje, mint a 
többi népé. 

A 31 új tag mellett a 12 régi 
„motoros” is fogadalmat tett, 
majd tanáraikkal, segítôikkel 
együtt fogyasztották el a 
szülinapi tortát. 

Vándor Andrea

Kövesse híreinket, felhívásainkat és 
játékainkat a facebookon is!
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–  Az emberek nem tudják, 
hogy mit jelent az, hogy vala-
kit bizonyítottság hiányában 
mentenek fel, általában csak 
annyi jut el hozzájuk: Mag-
da Marinkót nem ítélték el a 
szegedi cukrászcsalád kiirtá-
sáért. Szegeden ma is élnek 
emberek, akik attól félnek, az 
elkövetô még szabadlábon 
van – nyilatkozta lapunknak 
Petôfi Attila, aki tevékenyen 
részt vett a nyomozásban. 
Noha a bûnüldözô szervek 
meg voltak gyôzôdve arról, 
hogy Marinko volt az elkövetô. 
Tény azonban, hogy Marinko 
soha nem vallotta be ezt a 
bûncselekményt. A bûnügyi 
segédtudományok szakem-
berei szerint ebben az is sze-
repet játszhat, hogy ebben 
az esetben gyermekek életét 
is kioltotta az elkövetô, az 
ilyen bûncselekményt pedig 
még a legádázabb bûnözôk 
sem vallják be szívesen.  

Amikor Marinkót elítélték, 
halálbüntetés már nem volt 
Magyarországon, tényleges 
életfogytiglani szabadság-
vesztés pedig még nem, így a 
törvény értelmében Marinko 
2019-ben feltételes szabad-
ságra bocsájtható. Amennyi-
ben erre sor kerülne, Magyar-

országnak ki kellene ôt adnia 
Szerbiának, ahol korábban 
halálra ítélték, és ennek meg-
felelôen a jelenlegi szabályok 
szerint legalább harminc évig 
kellene ott is raboskodnia. 
Ez pedig azt jelenti, hogy 86 
évesen szabadulna. Sokan 
mégis félnek attól, hogy a 
szerb mészáros szabadláb-
ra kerül, ugyanis Marinko 
listát ír a börtönben azokról 
a személyekrôl, akikkel vé-
gezni akar szabadulása után. 
– Habár igaz, hogy 2019-ben 
Marinko még abszolút aktív 
korú férfi lesz, azt gondolom, 
hogy ha Marinko szabadul, 
akkor más gondja lesz, mint 
felkeresni ezeket az embere-
ket – mondta Petôfi Attila.

bgy

i Bulvár / Közélet

– December 29-én történt 
a baleset, mi 31-én írtuk le 
javaslatainkat. Akkor írtunk, 
amikor a második mûtét után 
kiderült, hogy nem történt ko-
ponyatetô-eltávolítás, arról 
szóltak a hírek, hogy nagy az 
agynyomás, és ezért akarnak 
újra beavatkozni. A koponyaûri 
nyomást csökkenteni kellett 
volna, ebben mindenki egyet-
értett, abban azonban óriá-
si vita van a szakmán belül, 
hogy ilyenkor el kell-e távolí-
tani a koponyatetôt vagy sem.  
A balesetet követô 1–4. nap, 
esetleg késôbb is még ered-
ményes lehet a koponyatetô 
eltávolításával kezelni a be-
teget. Ôt azonban az orvosai 
valószínûleg a konzervatív 
technikával „áthúzták” a kriti-
kus egyhetes idôszakon. Nem 
tudtunk semmit biztosan, 
csak azt, hogy ilyenkor már az 
orvos nem sokat tud tenni, a 
jó Istenre kell bízni az embert, 
és imádkozni – mondta el la-

punknak dr. Csókay András, 
akit a magyar egészségügy 
helyzetérôl is kérdeztünk. 

Négy évvel ezelôtt az agy-
sebész egy interjúban azt 
mondta, az a jó kormány, 
amelynek sikerül megterem-
tenie az öt egészségügyi 
alapelvet, azaz, hogy az ellá-
tás legyen mindenki számá-
ra igazságos, hozzáférhetô, 
hatásos, hatékony és megva-
lósítható. – Négy éve ilyenkor 
nagyon padlón volt az egész-
ségügy. Most már jó irányba 
haladunk, ezt határozottan 
állíthatom. Ezt kell folytatni to-
vább, van még tennivaló.

Fodor Erika

Csókay: Schumachert 
a jó Istenre bízták

Máig rettegésben élnek 
a szegediek

Dr. Csókay András is felajánlotta segítségét a tavaly év vé-
gén súlyos síbalesetet szenvedett Michael Schumachert 
kezelô orvosoknak. A magyar agysebész világhírû módsze-
re, amellyel alagutat épít az agyban, a koponyaûri nyomás 
csökkentését teszi lehetôvé úgy, hogy a kitüremkedô agy 
felszíni erei nem záródnak el, ami eddig szövôdményként 
jelentkezett. 

Idén január 24-én volt húsz éve annak, hogy Szegeden 
brutális kegyetlenséggel kiirtották Z. Nagy Bálint cukrász 
családját. A 42 éves családfôvel és nejével, valamint két fi-
ukkal, a 17 éves Dániellel és a 10 éves Balázzsal is végzett a 
kegyetlen gyilkos. Az ügyben Magda Marinkót vádolták, ám 
Varga Zoltán bíró végül úgy döntött, bizonyítottság hiányá-
ban felmenti a szerb férfit ez alól a vádpont alól. 

– Elméleti lehetôség van 
csak a kormányváltásra – 
kezdte elemzését Kiszelly 
Zoltán politológus, mikor ar-
ról kérdeztük, a baloldali ösz-
szefogás mit érhet el. – Cso-
dára lenne szükségük, hogy 
három hónap alatt megdup-
lázzák támogatóik számát, 
hisz a kormánypárt kétszer 
annyi szavazóval rendelkezik 
jelenleg. Inkább a pozíció-
harcról szól a történet. Baj-
naiék nyerhetik a legtöbbet, 
hiszen a közvélemény-kuta-
tások szerint az öt százalékot 
sem érik el, a közös listával 
viszont megváltják a belépô-
jegyet a parlamentbe. Gyur-
csány Ferenc pedig kanni-
balizálta a baloldali pártok 
szavazóbázisát. Gyurcsá-
nyék követelték a legszenve-
délyesebben az összefogást, 
ezzel sok szavazót elvittek 
a többi párttól – világított rá 
Kiszelly. – Ezért kellett ôket is 
bevenni. Ha sikerül, a DK nem 
erôsödik tovább az MSZP ro-

vására. A szocialisták min-
denhogyan veszítenek, mert 
megint a hátukon cipelik be 
a kis pártokat, mint korábban 
az SZDSZ-t. A kérdés, hogy 
késôbb ki tudnak-e lépni a ki-
csik árnyékából. Adja magát, 
hogy a szövetség legerôsebb 
tagja adja a jelöltet, azaz 
Mesterházy Attila lehet a be-
futó – egyértelmûsített a po-
litológus. 

– Ez nem is ártana neki, 
egyszer már elvállalt egy 
vesztesnek ígérkezô csatát. 
2010-ben is ô volt a listave-
zetô, de tudta, hogy nem 
nyerhet. A számok alapján 
most is úgy tûnik, ez lesz a 
forgatókönyv, de neki ez egy 
pluszpont lehet a pártjában 
a késôbbiekben. De az is le-
het, hogy az utolsó pillanat-
ban találnak egy új embert, 
mint anno Medgyessy Pétert, 
akivel megnyerhetik a válasz-
tást, majd félre lehet tolni, ha 
már megtette a kötelességét 
– emlékeztetett a szakember. 

Az MSZP, az Együtt-PM és 
a DK több kérdésben hom-
lokegyenest mást képvisel. 
– Elôször a hatalmat akarják 
megszerezni, aztán állnak 

neki vitatkozni. Hiába óriási a 
különbség mondjuk a tandíj, 
a határon túli magyarok vagy 
az egyházak kérdésében.

Molnár Attila

Kiszelly: Gyurcsány 
kannibalizálja a baloldalt

Három hónappal a választások elôtt úgy tûnik, mégis 
csak közös listát állít a baloldali ellenzék. A Mesterházy 
Attila, Bajnai Gordon és Gyurcsány Ferenc nevével fém-
jelzett tömörülések alkut kötöttek, hogy egységesítsék 
szavazótáborukat. Kiszelly Zoltán politológus szerint 
az egységre vajmi kevés az esély, ezért érdemes eleve 
vesztes csatára felkészülni.

Az egyik legfontosabb válto-
zás a családosok életében 
lesz, az alacsonyabb jöve- 
delmû nôknek a nettó fizeté-
sük helyett a bruttó jövedel-
mük marad majd a családi 
kasszában. – Január 1-jétôl 
tovább csökkentettük a kiske- 
resetû családok adóját. Ezzel 
az adócsökkentéssel újabb 
53 milliárd forintról mond le az 
állam az alacsony jövedelmû 
családok javára. Ez 270 ezer 
kiskeresetû, többgyermekes 
családot érint.  

További fontos változás, 
hogy az anyáknak, illetve 
a családalapításra vágyó 
nôknek nem kell a jövôben 
a karrier és a gyermekne-
veléssel járó támogatások 
között választaniuk, hála a 
gyed-extrának, ösztönözve 
az embereket, hogy bátrab-
ban vállaljanak gyereket. – A 
következô kormányzati cik-
lusban 6000 új bölcsôdei 
férôhely létesül. 2013 decem-
berétôl a megújult babaköt-
vény további segítséget jelent 

a gyermeket nevelô szülôk-
nek. Továbbá 7500 férôhe-
lyessé  fejlesztettük  a családi 
napköziket és két éven belül 
további 5400-zal több  óvodai 
férôhelyet létesítünk. 

A minimálbér és a szak-
képzetteket megilletô mi-
nimálbér is nô az új évben. 
Elôbbi havi 98 000 forintról 
bruttó 101 500 forintra, utóbbi 
114 000-rôl 118 000 forint-
ra. Újabb programok indul-
nak a foglalkoztatás terén is, 
hogy ne csak a gyed mellett 
dolgozni vágyó anyáknak, 
hanem az 55 év feletti nôknek 
is könnyebb legyen álláshoz 
jutniuk. – Most 22 éves csú-
cson van a foglalkoztatás, 

255 ezerrel dolgoznak többen 
a kormányváltáshoz képest, 
a foglalkoztatottak száma 4 
millió fölé emelkedett. – Na-
gyon reményteli az a tény, 
hogy minden korosztályban 
– a fiataloknál éppúgy, mint 
a nyugdíj elôtt állóknál – nôtt 
a foglalkoztatottság. 22 éves 
rekordot döntött meg a nôk 
foglalkoztatása is. 

Az eddigi kétlépcsôs rezsi-
csökkentési program harma-
dik fázisának mértékérôl jelen-
leg zajlanak a tárgyalások, de 
Selmeczi Gabriella szerint a 
harmadik csökkentést is érez-
ni fogjuk a pénztárcánkon. 
– 2014-ben biztos, hogy lesz 
rezsicsökkentés, hiszen a ma-

gyarok terhei az energiaárak-
ban még így is aránytalanul 
magasak. Ez nem igazságos. 
A Fidesz rezsicsökkentésért 
felelôs munkacsoportja dol-
gozik a harmadik rezsicsök-
kentés kidolgozásán és még 
januárban döntés lesz róla. 
Emellett a pénzügyi rezsi-
csökkentés mellett is elköte-
lezettek vagyunk: februártól 
jön az ingyenes készpénzfel-
vétel, a devizahitelesek ter-
heit a további döntésekig a 
könnyített árfolyamgáttal és 
az új cafeteria szabályokkal 
segítjük. Az otthonteremtést 
pedig rekordalacsony kamatú 
hitelek segítik.

Kovács Szilárd

Hogyan változik az életünk 
2014-ben?

A kormány 2014-ben nagy 
hangsúlyt kíván fektetni 
arra, hogy még kevesebb 
teher legyen a családok 
vállán. Selmeczi Gabriella, 
a Fidesz szóvivôje szerint 
nem igazságos, hogy a ma-
gyarok terhei még mindig 
aránytalanul magasak.



A recepteken túl beszédes 
jelenség a leggyakoribb ke-
resôszavak, receptjellemzôk 
listája is. A legtöbbet hasz-
nált keresôszó az „olcsó”, 
leginkább a hó végi napokon, 
amikor talán a legfontosabb 
szemponttá az válik, hogy az 
ebéd minél kevesebb anyagi 
terhet rójon a háztartásokra. 
Úgy tûnik, 2013-ban a másik 
szûkös forrás a hazai háziasz-
szonyok körében az idô volt, 
a legtöbbet keresett recept-
jellemzôk következô sora leg-
alábbis mind erre utal – „süti 
sütés nélkül”, illetve receptek 

5–15 perc, 15–30 perc elké-
szítési idô alatt. Örömteli hír 
viszont, hogy egyre többen 
kutatnak népszerû diéták-
nak, illetve egy egészsége-
sebb életmódnak megfelelô 
receptek után – a legtöbben 
a „könnyû”, a „cukor- és glu-
ténmentes, valamint a paleo-
lit-fogyókúra receptjeit kere-
sik.

Azzal együtt, hogy sok 
keresésben szerepel a „ma-
gyaros” jelzés, egyre színe-
sebben és kifinomultabban 
fôznek a magyarok: számos 
receptben szerepelt az el-
múlt évben az olívaolaj, a 
medvehagyma, a mascar-
pone, a parmezán, a men-
ta vagy éppen a koriander. 
Ezenfelül örvendetes hír az 
is, hogy mára már csaknem 
20-féle lisztet tartanak szá-
mon és használnak az oldal 
receptfeltöltô szakácsai, le-
gyen szó zablisztrôl, kukori-
calisztrôl vagy éppen man-
dulalisztrôl.

Baku György

Piros táblákkal, akciós fel-
iratokkal mostanában szinte 
minden kis- és nagykereske-
désben találkozhatunk. Dr. 
Fülöp Zsuzsanna, a Nemzeti 
Fogyasztóvédelmi Hatóság 
szóvivôje szerint a kedvez-
ményekkel teli idôszak nem 
feltétlenül vonja maga után 
az ellenôrzések számának 
növelését. – Nincsenek fo-
kozottabb ellenôrzések, mivel 
a karácsonyi szezon elôtt 
rengeteg helyen jártak a kol-
légáim és végeztünk próba- 
vásárlásokat, ellenôrzéseket. 
Általánosságban elmondha-
tó, hogy évrôl évre kevesebb 
szabálytalanságot vagy hi-
ányosságot fedezünk föl – 
mondta a szóvivô. 

Az igen kedvezô és csábító 
árakról gyakran nem is sejtjük, 
hogy nem a valóságot tükrözik, 
ami a termék címkéjén szere-
pel. Ezzel sokszor már csak a 
pénztáraknál, vagy otthon a 
blokkot tanulmányozva szem-
besülünk. – A legtöbb szabály-
talanság az árak megjeleníté-
sénél fordul elô. Sok helyen 
csak az akció felirat van fel-
tüntetve, illetve az, hogy hány 
százalékkal csökken az adott 
termék ára. Ez nem teljes körû 
tájékoztatás, és szabálytalan, 

mivel a már olcsóbb árat is 
fel kéne tüntetni a terméken, 
de elmondható, hogy ez még 
mindig általános hiba.

Azt sem árt tisztázni, hogy 
milyen jogai vannak egy vá-
sárlónak, mivel sokszor téves 
vagy csak fél információi van-
nak, ami egy végeláthatatlan 
huzavona kezdetének is a ki-
indulópontja lehet, és extrém 
esetben akár bírósági tár-
gyalássá is fajulhat. – Nagy 
tévhit az, hogy három napon 
belül bármilyen nem kívánt 

terméket visszavihetünk. Ez a 
szabály 1997 óta nem létezik. 
Bizonyos kereskedelmi egy-
ségek megtartották ezt az üz-
letpolitikájukban, de törvényi 
elôírás nincs rá. A másik leg-
nagyobb tévedés a garancia 
idôtartalmával kapcsolatos. 
A gyártók két év garanciát 
vállalnak, viszont fél év után 
már szakértôi véleménnyel 
kell bizonyítani, hogy a meg-
vásárolt termék gyári hibás, 
és nem a vevô használta nem 
rendeltetésszerûen.

A charity shop, azaz az ado-
mánybolt ötlete Angliából 
származik, ahol már a II. vi-
lágháború környékén is nyíl-
tak hasonló boltok. Nálunk 
még csak három éve fogott 
bele Sáhi Gábor a bolthálózat 
építésébe. Az adománybolt 
lényege, hogy a feleslegessé 
vált, de használható tárgyain-
kat odaajándékozzuk a bolt-
nak, ahol áron alul értékesítik 
a kispénzû embereknek vagy 

éppen a gyûjtôknek. A be-
vételbôl hátrányos helyzetû 
emberek foglalkoztatását biz-
tosítják.

 – Mi nem vagyunk karitatív 
szervezet, a jelenlegi jogsza-
bályok szerint régiségkeres-
kedésnek számítunk, min-
den adóterhet és járulékot 
kötelesek vagyunk megfizet-
ni az eladott termékek és az 
alkalmazottaink után. Ezért 
még nem tartunk ott, hogy 

nyereségesek legyünk, de 
a rendszer biztosítja, hogy a 
kispénzû emberek olcsón vá-
sárolhatnak nálunk – mondta 
el a tulajdonos. Az üzlet pol-
cain minden van, ami egy 
háztartásban elôfordul: kony-
hai eszközök, könyvek, CD-
k, bútorok, ruhák, elektroni-
kai eszközök, gyerekjátékok 
és dísztárgyak. Sôt, még 
síbakancsokat is találtunk. A 
ruhák alig néhány száz forint-
ba kerülnek, az elektronikai 
cikkekért pedig néhány ezer 
forintot kell fizetni.  

– Van internetes boltunk is 
az egyik aukciós oldalon, de 
a lényeg, hogy olcsóbban 

adjuk a termékeket, mint 
más kereskedôk. Járnak 
hozzánk idôsek, gyûjtôk, a 
közelmúltban pedig diákok 
vásároltak be nálunk. Ôk 
most költöztek Budapest-
re, és olcsón beszereztek 
mindent a lakásba. Mi nem 
segélyszervezet vagyunk, 
de elôfordult, hogy egy idôs 
néni egy kis televíziót akart 
félretetetni addig, amíg meg-
érkezik a nyugdíja. Ingyen 
odaadtuk neki, és házhoz 
szállítottuk, be is állítottuk – 
mondta el a tulajdonos, aki 
összegezte a bolt céljait: – 
Munkahelyteremtés a boltok 
és a raktárak üzemeltetésé-
vel, újrahasznosítás az áruk 
piacra visszaforgatásával, 
és szociális vásárlási lehe-
tôség. Ezt hívjuk intelligens 
lomtalanításnak. Ne dobják 
ki, ami már nem kell, inkább 
hozzák be a boltjaink egyi-
kébe. A nagyobb bútorokért 
házhoz megyünk – foglalta 
össze a lényeget Sáhi Gá-
bor, aki hozzáfûzte: az ösz-
szes alkalmazott hátrányos 
helyzetûként került hozzájuk 
dolgozni. A segítségnyújtás 
mellett az adakozás során 
könnyebben kialakul az em-
pátia, az együttérzés képes-
sége, mely tovább építi az 
érzelmi intelligenciát, ami 
csökkenti a stresszt, mentá-
lis erôsséget biztosít, mellyel 
csökkenthetô a pszichés za-
varok kialakulása.

Nagy Orsolya
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A karácsonyi adománydömping jobb esetben január végig 
kitart, de mi lesz azokkal az emberekkel, akiknek egész 
éven folyamatos támogatásra van szükségük?  Ellátogat-
tunk a Cseriti adománybolt egy üzletébe, ahol megtudtunk, 
hogy miként segíthet az egyszerû, középkeresetû ember is. 

Az ünnepi vásárlási idô-
szak után sem csappan 
meg az érdeklôdés a na-
gyobb hipermarketekben 
és plázákban, hála azok-
nak a csábító feliratoknak, 
amelyek felhívják a figyel-
münket arra, hogy sokkal 
kedvezôbb áron juthatunk 
hozzá bizonyos termékek-
hez. Bizony, itt az elsô le-
értékelés-szezon, de vajon 
mennyire érdemes olcsób-
ban beszerezni a kifutóban 
lévô termékeket? 

Van, akinek kacat, 
másnak viszont segítség 

Erre figyeljünk az leárazásnál

– Sok mindennel foglal-
kozott már, a híradózástól a 
stílustanácsadásig, amellett, 
hogy író is.

– Állandóan hajtûkanya- 
rokat vett az életem. Inspi-
rálnak a kihívások, jó új terü-
letekre tévedni. Nem voltak 
regényírói ambícióim soha, 
jogásznak tanultam, újságíró 
lettem, közben évszázados 
épületeket renováltam, ente-
riôrt terveztem, jótékonysági 
bált alapítottam.

– Íróként késôbb mûveiben 
Erdély központi szerepet kap. 
Ez magától értetôdô?

– Erdély a szülôföldem, elég 
sokat éltem is ott. Ott vannak 
a gyökereim. A most meg-
jelent Erdélyi menyegzôben 
Transylvania csak egy a hely-
színek közül. A három részre 
szakadt ország korában a 
nagyon önálló fôúri udvarok 
világában játszódik a törté-
net, amikor az erdélyi politi-
ka nagyon fontos az egész 
régiónak, sôt Európának is. 
Szeretek jó történelmi regé-
nyeket olvasni, igyekeztem 
írni egy olyat, amit magam is 
szívesen olvasnék. Báthory 
Anna sorsának díszleteként 
nagyon nôi szemszögbôl 

írok egy izgalmas korról. Bo-
szorkánypernek nevezett va-
gyonszerzô akciók, árulások, 
beteljesületlen szerelmek, tit-
kos politikai paktumok. A Bá-
thoryak szerintem a magyar 
Borgiák: befolyásosak, gaz-
dagok és valami titokzatos 
tragikum kíséri a generációk 
sorsát. A trilógia folytatásá-
ban, A Nádor asszonyaiban 
egy férfi, Esterházy Miklós 
nádor a kulcsfigura, körülötte 
suhog három nô szoknyája, a 
feleségéé, Nyáry Krisztináé, 
Báthory Annáé és Várday 
Kataliné, aki szerintem korá-
nak egyik legbefolyásosabb, 
mégsem túl gyakran emlege-
tett nagyasszonya volt.

M. A.

Ugron Zsolna erdélyi származású írónô hosszú utat tett 
meg regényei megjelentetéséig. Szakácskönyve és törté-
nelmi kalandozásai is szülôföldjére kalauzolnak. Kivétele-
sen úgy, hogy a nô van a fôszerepben.

Ugron Zsolna: A Báthoryak 
a magyar Borgiák!

Magyarország piacvezetô gasztrooldala  a nyilvánosság elé 
tárta a 2013-as év hazai Top 10 receptjének listáját, melyet 
havi 1,2 millió egyedi felhasználó oldalletöltése alapján állí-
tott össze. A listából kiderül, hogy a hazai receptfogyasztók 
igen édesszájúak, de az is, hogy egyre többen használnak 
egészségesebb alapanyagokat, mint az olívaolaj, és olyan 
nem mindennapi hozzávalókat, mint a medvehagyma vagy 
a koriander.

Olcsón és gyorsan 
akar fôzni a magyar



Minden szülô életében eljön 
az a pont, amikor a gyerme-
ke kirepül a családi fészek-
bôl. Sokan nagyon nehezen 
viselik az így keletkezett ûrt. 
Jókai Anna írónô könnyen 
elengedte két gyermekét. 
– Nekem mindig is zsúfolt 
életem volt, de sose feled-
keztem meg a gyerekeimrôl. 
Amikor elköltözött a fiam és 
a lányom is otthonról, nem 
estem kétségbe, mivel a ka-
pocs köztünk ugyanolyan 
erôs maradt, mint korábban.

Anna fiatalon hagyta el 
a szülôi házat, ami nagyon 
megviselte, mert az édes-
anyja hosszú ideig nem be-
szélt az írónôvel. – Amikor 
én költöztem el otthonról, 
arra majdnem ráment a kap-
csolatom az édesanyámmal, 
aki nagyon nem szerette vol-
na, hogy elmenjek otthonról. 
Rengeteg álmatlan és köny-
nyekkel teli éjszakám volt, 
mire el tudta fogadni, hogy 
felnôttem.

Külön öröm az írónô szá-
mára, hogy mind a fia, mind 
a lánya nagyszerû párt talált 

magának, akiket szinte már 
saját gyerekeként szeret. 
Folyamatosan kapcsolatban 
vannak egymással, bár Anna 
nem tartozik azok közé az 
anyák közé, akik kétségbe-
esnek, ha nem hívja föl ôket 
a fiuk vagy a lányuk. – Furá-
nak hangozhat, de én annak 
örülök, ha kicsit ritkábban 
hívnak, mert akkor tudom, 
hogy nincs semmi baj velük, 
és rendben vannak.

Kovács Szilárd
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– Számított arra, hogy sza-
vazásra bocsátják a nevét a 
legjobb színésznô-jelöltek 
között?

– Annyira el voltam foglal-
va tavaly, hogy nem is foglal-
koztam ilyennel. Forgattam 
három filmet és elindítottam 
a saját produkciós cégemet. 
A filmek közül a Megdönteni 
Hajnal Tímeát volt a legér-
dekesebb számomra szí-
nészként. Újdonság volt ez, 
hiszen az elmúlt tíz évben – 
egy rövid szerepet leszámít-
va – nem forgattam Magyar-
országon. Hiányzott, hogy 
hosszabb idôt töltsek itthon. 
Ezenkívül még kétszer áll-
tam kamera elé 2013-ban, 

Olaszországban. Nagyon 
tehetséges a másik négy je-
lölt is, nem is értem, én hogy 
kerülök közéjük.

– Egy céltudatos, a magá-
nak kijelölt úton határozottan 
lépdelô embernél ez az önbi-
zalomhiány nehezen érthetô.

– Lehet, hogy valóban jól 
építem a karrieremet, de bi-
zonytalan vagyok belül. Ezt 
nem mutatom ki, de kell a 
visszajelzés. Külsô szem-
nek nem hiszek, az emberek 
nem ôszinték. Ezt megta-
nultam, magam ítélem meg, 
amennyire lehet, objektívan. 
Egyetlen barátom volt, akire 
hallgattam, és megmondta a 
véleményét, de ô már sajnos 
nincs köztünk.

– Idén már bombázzák sze-
repekkel?

– Még semmi konkrétum 
nincs. Tapogatózás van egye-
lôre. De nem is baj, mert a 
saját produceri irodával kel-
lett idáig foglalatoskodni. 
Egy év alatt sikerült létrehoz-
ni, megnyitottunk két kollé-
gámmal.

– A színház nem vonzza?
– Most nem, de ha kicsit 

lenyugodtam, letelepedtem 
és elmúltam negyven, meg-
lehet, hogy kipróbálnám ma-
gam.

Osvát Andrea magában bízik

Jókai Anna örül, ha nem 
hívják a gyerekei

A legjobb színésznô kategóriában Osvát Andreára is le-
het szavazni a Glamour jelöltjei között . A tavaly hazaköl-
tözött mûvésznô producerkedésbe kezdett, és várja az 
itthoni kihívásokat. Lapunknak elárulta: a rendezés és a 
színház még várhat.

Jókai Anna az MTVA Ridikül címû mûsorában mesélt arról, 
hogy úgy is el lehet engedni a gyermekeinket, hogy a kap-
csolat szoros és kiegyensúlyozott maradjon. Az írónô nem 
akarta, hogy fiatalkori rossz emlékei megismétlôdjenek a 
saját gyerekeivel, neki ugyanis hosszú ideig nélkülöznie 
kellett édesanyja szeretetét.

– Nem tudtam az elejétôl 
fogva nézni a Játék Hatá-
rok Nélkül ismétléseit, mert 
azt sem tudtam, hogy van 
M3-csatornám, de megta-
láltam és most már nézem 
– magyarázta Geszler Do-
rottya mûsorvezetô. – Eddig 
is sok visszajelzést kaptam 
ismerôsöktôl, hogy nagyon 
jó ismét látni ezt a mûsort. 
A lányom rengeteget haho-

tázott a mûsoron, olyan ön-
feledten kacagott, mint egy 
kisgyerek. A lányom és a ba-
rátja tizennyolc éves, és sok 
mindent viccesnek találnak 
a mûsorban, ugyanakkor 
lenyûgözte ôket, mennyire 
profin kivitelezett az egész 
vetélkedô, milyen monumen-
tálisak a díszletek, jól kitalál-
tak a történetek, a jelmezek. 
Azt hiszem, ez a titka annak, 

hogy máig sokan szeretnék, 
ha ismét lenne Játék Hatá-
rok Nélkül. Azt gondolom, si-
mán újraindulhatna a mûsor, 
mert felnôttek és gyerekek 
egyaránt élveznék – véli az 
egykori mûsorvezetô.

– A magyar csapatok min-
dig nagyon komolyan vették 
a küzdelmet, és komoly spor-
tolói múlttal rendelkezô em-
berek voltak a csapatokban. 
Az, hogy kik kerültek be, ko-
moly elôválogatók során dôlt 
el. Nagyon felkészültnek kel-
lett lenni, hiszen vakrepülés 
volt ez a játékosok számára, 
nem tudhatták, milyen felada-

tot kapnak: falat kell mászni 
vagy éppen görkorcsolyázni 
kell tudni. Minket, magyaro-
kat jellemez a küzdeni akarás 
és a kitartás. A kitûzött cé-
lokért minden erônkkel küz-
dünk, ez a mentalitás pedig 
jó eredményekhez vezet. Ez 
megmutatkozott a játékban 
is, nagyon sokszor diadal-
maskodott a magyar csapat.

A játék során a mûsorve- 
zetôknek is be kellett állniuk 
egy-egy feladatba. Hazánk 
ebben is jeleskedett, nálunk 
nem csak a legegyszerûbb 
feladatokat vállalták a kom-
mentátorok. – Én bevállaltam 
nehezebb feladatokat, a lá-
nyom mondta is, hogy büsz-
ke rám. Volt persze, amikor 
meglepetés ért. Walesben 
például volt egy forgatás, 
ahol egy libikókás feladatot 
vállaltam, ami a próbán na-
gyon jó feladatnak tûnt, aztán 
az adásban kiderült, hogy 
hideg víz folyik a díszletben.  
Így már nem volt olyan vicces 
a feladat a hideg idôben – 
emlékezett a mûsorvezetônô. 
– A játéknak köszönhetôen 
gyönyörû helyekre jutottunk 
el. Én nagyon szeretem a 
szép épületeket, a játékot 
pedig általában valamilyen 
gyönyörû kastély vagy vár 
körül rendezték. Rengeteg 
szép várost és építményt 
megismerhettem.

Baku György

Legyen újra Játék Határok Nélkül!

Az M3 csatornán újra látható a Játék Határok Nélkül. A kö-
zösségi oldalakon több tízezer rajongója van a játéknak, 
pedig a mûsor már 1999-ben véget ért. Most, hogy az is-
métléseket nézve nosztalgiázhatnak a nézôk, ismét egyre 
többen követelik: legyen újra Játék Határok Nélkül!

Soltész Rezsô dalaira egykor 
a diszkókban és koncerte-
ken tombolt a közönség, és 
egy ország rajongott göndör 
fürtjeiért.  A frizura megválto-
zott, Rezsô arcán mélyebbek 
lettek a ráncok, ám ez a ra-
jongók szerint inkább hitele-
sebbé, mi több, férfiasabbá 
teszi a legendát. – A média 
ma már másként mûködik, 
mint egykor. A televíziók a 
„saját arcaikat” futtatják. Én 
az ô kívánalmaiknak nem 
akarok megfelelni. Ha a da-
laimmal nem kerülök be a 
mûsorokba, nem szeretnék 
más produktummal sem 
szerepelni, például a vacso-
rashow-kban – nyilatkozta 
lapunknak Soltész. – Ennek 
ellenére is képernyôs arcnak 
nevezhetem magam, hiszen 

tudomásom szerint a Muzsi-
ka Tv naponta többször is 
levetíti a felvételeimet. 

Soltész Rezsô a retró ki-
fejezést sem tartja sértônek, 
hiszen ez egykori sikereire 
utal, ugyanakkor közel sem 
jelenti azt, hogy karrierje 
befejezôdött volna. – Ma is 
aktív énekes vagyok, csak 
ritkábban lépek fel, általában 
négyszer-ötször havonta, 
többnyire mûvelôdési házak-
ban. A közönség nagy része 
ugyan velem együtt öregszik, 

de örülök, hogy sok fiatalt is 
látok az elôadásokon.

Rezsô lemezeinek több-
ségét ingyenesen elérhetôvé 
tette saját honlapján. Rákér-
deztünk, hogy miért. – Éle-
temben több mint 2 millió 
albumomat vásárolták meg 
a rajongóim. Volt olyan leme-
zem, ami félmillió példányban 
kelt el, a három évvel eze-
lôtt megjelent „Rejtély” címû 
CD-m már csak háromezer-
ben. Már majdnem mindenki 
az internetrôl tölti le a zenéket, 

egyre kevesebben vásárolnak 
CD-t, én pedig a rajongóim-
nak akartam a régi bakelitle-
mezeimet digitális formában 
ajándékként elérhetôvé tenni.

Rezsô ma már elsôsorban 
nem a zenélésbôl él, lapki-
adással foglalkozik. Boldog 
apa és nagyapa. Két felnôtt 
lánya és két fiú unokája van, 
és már régen beletörôdött 
abba, hogy gyermekei a szín-
padon nem viszik tovább a 
Soltész nevet.

K. K.

Soltész Rezsô még mindig 
hangosan énekel

Soltész Rezsô a ’70-es, ’80-
as és ’90-es évek egyik leg-
nagyobb sztárja volt, de ma 
már ritkábban vállal fellépé-
seket, de havi 4-5 alkalom-
mal még most is találkozhat-
nak vele rajongói különbözô 
rendezvényeken. Jóvoltából 
több generáció ifjúkora is 
gazdagodott olyan kultikus 
slágerekkel, mint például a 
Szóljon hangosan az ének, 
a Várj, a Római vakáció, An-
nabella, Gondolsz-e majd 
rám.



Szécsi Zoltán képtelen végig-
nézni a válogatott mérkôzé-
seit élôben, inkább kimegy a 
szobából, és felesége kom-
mentálását hallgatja. – Ha az 
az információ jön, hogy sokkal 
vezetünk, akkor bemegyek, 
és tudom nézni, de ha szoros 
az állás, akkor inkább kiha-
gyom. Utólag visszanéztem a 
világbajnokság mérkôzéseit, 
és nagyon jó volt látni a fiú-
kat nyerni. Még több idônek 
kell eltelnie azonban ahhoz, 
hogy egyszerû szurkoló váljon 
belôlem. Ismerem a srácokat.

Szecska jelenleg is aktív 
kapus, nem csoda, hogy a 
háló elôtti teljesítményére 

külön odafigyel. – Nagy Vik-
tor remekelt, erre emlékez-
hetünk. Dolgoztunk is együtt 
korábban. Jó volt látni, hogy 
megkapta a bizalmat, és azt 
is, hogy élni tudott vele.

Sokan talán még emlékez-
nek, hogy Viktor elôtt pont 
Szécsi volt az, akitôl rettegtek 
a támadók, ô is hasonló szug-
gesztív személyiség. Mikor 
errôl kérdeztük, leegyszerûsí- 
tette a problémát. – Egész 
egyszerûen védeni kell, és ha 
hármat megfogtam zsinór-
ban, akkor a negyediknél már 
elbizonytalanodnak, ezzel 
önmagában megbabonázha-
tóak.

Újabb fordulatot vesz a Jóban 
Rosszban: a Száraz Dénes 
által alakított Balázs bántal-
mazta Betty Tanakis-t, azaz 
Szabó Zsófit. A színész szerint 
abszolút másként csapódott 
le a felvett jelenet az olvasók 
számára. – Számos fórumot 
olvastam, ahol minket, a szí-
nészeket szidtak, hogy miért 
nem vigyázunk jobban ma-
gunkra és egymásra. Telje-
sen félreértették és felfújták 
a szituációt, mivel ez egy 
komolyan megkoreografált 
jelenet volt. Nehéz egy ilyen 
felvételt megcsinálni, ugyan-
is minden civil érzelmünket 
kívül kell hagyni, amennyire 
ez lehetséges. Ez mûködött 
is, bár maradt bennem némi 
bûntudat. Azt akartam, hogy 
minél gyorsabban fel tudjuk 
venni a jelenetet, és ne kell-

jen tovább pofoznom Zsófit. 
A vicc az egészben, hogy a 
jelenet után éppen Zsófi jött 
oda hozzám, hogy nyugtat-
gasson.  

Sok rajongó már most 
a felvétel megnézése elôtt 
vérszemet kapott, hogy a 
Tamás atyaként megszere-
tett színmûvész ilyen erô-
szakos jelenetet kapott ked-
venc sorozatukban. Dénes 
szerint ezzel nem szabad 
foglalkozni. – Az évek során 
megtanultam, hogy nem 

kell ennyire komolyan venni 
ezeket a helyzeteket. Azok a 
színészek, aki „belehalnak” 
egy ilyen felvételbe, hívhat-
juk akár zseniknek is, de so-
kuknak nincs magánéletük. 
Családapaként nem tehet-
ném meg, hogy a szeretteim 
boldogságát kockáztassam 
a mûvészetért. 

Száraz Dénes továbbra is 
töretlen népszerûségnek ör-
vend a sorozat szereplôi kö-
zött, függetlenül attól, hogy 
szerinte csak egyszer törté-

nik akkora csoda az életben, 
hogy a nézôk visszaköve-
telik ôt. – Ilyen példa nélküli 
események csak egyszer 
történnek az életben. Nem 
hinném, hogy ha úgy adód-
na, újra visszakövetelnének 
a nézôk, mivel Varga Balázs 
karaktere sokkal sötétebb, 
mint Tamás atyáé volt. Ezzel 
nincs is semmi baj, hiszen ez 
a karakter több lehetôséget 
tartogat magában, amelyet 
színészként nem lehet nem 
élvezni.

Az idei Budapesti Nemzet-
közi Cirkuszfesztiválnak két 
magyar fellépôje is volt: ifjabb 
Richter József és Simet Lász-
ló. Richter nemrég még báty-
ja, Flórián lovasakrobata-cso-
portjában tevékenykedett, de 
a fivérek különváltak. – Flóri-
án már pályafutása csúcsára 
ért, én pedig még csak afelé 
tartok. Persze kicsit rivalizá-

lunk egymással, de ez inkább 
kölcsönös ösztönzés, és 
nem szakmai féltékenykedés 
– mesélte a fiatal artista, aki 
a fesztiválon egy vadonatúj 
produkcióval lépett fel.

– Lovakkal lépek fel a csa-
patommal, ez pedig különös 
koncentrációt igényel. Nem 
lehet elég sokat gyakorolni. 
Erre a munkára húsz lóból egy 

alkalmas. A világon rajtunk kí-
vül csak néhányan foglalkoz-
nak lovas produkciókkal. Mi 
hazánkat is képviseljük egy-
egy fellépéssel, mert mindig 
magyaros kosztümben je-
lenünk meg a manézsban, 
és kísérôzenének operettet, 
csárdást választunk – mond-
ta Richter.

Maka Gyula, illetve, aho-
gyan a cirkusz közönsége 
elôtt bemutatkozik, Gyuszi 
egy éve a Fôvárosi Nagycir-
kusz konferansziéja. Amikor 
elôdje elbúcsúzott a sokak 
által irigyelt munkakörtôl, az 
intézmény zenekarvezetôje 
keresztfiát ajánlotta az igaz-

gató figyelmébe. Egy próba-
nap után megkapta az állást. 
Azóta ô is cirkuszosnak vallja 
magát, igaz, soha életében 
nem tanult akrobatikát.

– Egy próbán egyszer 
megkértem a porondmestert, 
hadd próbáljam ki a gurtnit. 
Két méter magasra felhúztak 
a kézfejemnél fogva, és már-
is kapálózni kezdtem, hogy 
eresszenek le. Azt hittem, 
tôbôl kiszakad a karom. Bor-
zalmas élmény volt, de leg-
alább megtanított igazán tisz-
telni az artistákat, akik nem 
elég, hogy lazán kibírják a 10-
12 méteres magasságot, de 
még különbözô gyakorlatokat 
is elvégeznek ott – mondta la-
punknak a mûsorvezetô.

Gyuszi eredetileg színész, 
de tanult szakmájában a cir-
kuszi munka mellett nem te-
vékenykedik. – Ez a pozíció 
teljes embert kíván! Hétköz-
naponként egy elôadást tar-
tunk, de szombaton hármat, 
vasárnap pedig kettôt. Ne-
kem mindig itt kell lennem. 
Nem panaszkodom, mert ezt 
az élettársam is megérti, rá-
adásul a cirkusz egy nagyon 
barátságos közeg. A legtöbb 
mûsoron a fellépôk zöme 
külföldi, de mindenkivel szót 
lehet érteni – mesélte a kon-
feranszié, aki kérdésünkre el-
árulta: a cirkuszi elefántoknak 
és egyéb állatoknak a közelé-
be sem mer menni.

iVBulvár / Érdekesség

Világhírû artisták, elefántok és lovak léptek fel az immár 
tizedik alkalommal megrendezett Budapesti Nemzetkö-
zi Cirkuszfesztiválon a Fôvárosi Nagycirkuszban. A ver-
senyre Európán kívül Ázsiából is érkeztek akrobaták, akik 
rúdon ugráltak, trapézon lengtek, dróton egyensúlyoztak, 
illetve fejük fölé nyújtott lábfejükkel nyílvesszôt lôttek a 
céltáblára. A közönség állva tapsolt.

Médiatörténeti esemény volt, 
amikor a nézôk visszaköve-
telték Száraz Dénes karakte-
rét a Jóban Rosszban címû 
sorozatban. Új karaktere, 
Varga Balázs viszont sokkal 
sötétebb és erôszakosabb  
figura, mint Tamás atya volt. 
Éppen ezért a színész nem 
gondolja, hogy egy újabb 
váltás esetén a nézôk ismét 
kiállnának érte.

Fél az állatoktól a cirkusz 
konferansziéja

Száraz Dénes: Már nem 
követelnének vissza a nézôk

Einstein Alcubierre-meghajtá-
sát gondolták újra az Egyesült 
Államokban, amit a tudomá-
nyos-fantasztikus filmekbôl 
már oly jól ismerhetünk. E 
szerint a jármû úgy lépi át a 
fénysebességet, hogy maga 
elôtt a téridô összenyomódik, 
mögötte pedig kiterjed. Segít-
ségével a legközelebbi csillag 
heteken belül elérhetô. Pél-
dául a 4,3 fényévre lévô Alfa 
Centaurira az út két hét alatt 
teljesíthetô lenne.

White úgy nyilatkozott, 
másfél éves kutatásai alapján 
van rá remény, hogy az ehhez 
szükséges hatalmas méretû 
energiát elô tudják teremteni. 
Mint mondta, elképzelhetô, 
hogy megoldják a Jupiter 
méretû energia oly mértékû 
tömörítését, amit egy ûrhajó 
elbír. Jelenleg a tudós csapat 

tízmilliós kicsinyítésben igyek-
szik elôteremteni az ûrbéli 
körülményeket. Állításuk sze-
rint matematikailag teljesen 
valószerû a gondolatmenet, 
de a megvalósításhoz nagy-
ban is mûködnie kell az elmé-
letnek.

White nagy jövôt jósol ter-
vének, hiszen ezzel végre az 
ember valóban elkezdhetné 
feltárni az ûr eddig elérhetet-
len dimenzióit. Az elsô útra 
talán nem kell fényéveket vár-
nunk.

Molnár Attila

Harold White pár hónappal ezelôtt bejelentésével sok-
kolta az ûrkutatással foglalkozó világot. A NASA csapata 
ugyanis a fénysebességnél is gyorsabb térhajtómûvön 
dolgozik.

Fényév távolság hetek alatt

A válogatott egykori kapusa, a háromszoros olimpiai baj-
nok Szécsi Zoltán fél lábbal még a medencében van, ép-
pen ezért, ha Magyarország játszik, nem tudja végignéz-
ni a találkozókat. A Helyi Témának elmondta, kapusként 
egy dolga van az embernek, jó védésekkel elbizonytala-
nítani a csatárokat.

Képtelen végignézni 
a meccseket

Maka Gyula
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A bál résztvevôi között ott volt 
Vantara Gyula polgármester, 
Hanó Miklós és Kiss Tibor al-
polgármester, dr. Szvercsák 
Szilvia jegyzô, Toró T. Tibor, 
az Erdélyi Magyar Néppárt 
elnöke és Zatykó Gyula al-
elnök, Erdôs Norbert kor-
mánymegbízott, dr. Becsei 
László, a kórház fôigazgató-
ja, valamint a csabai cégek, 
intézmények képviselôi és a 
közélet számos szereplôje. 

– A rendszerváltás után 
meg kellett tanulnunk ünne-
peink méltó megünneplését, 
és azt is, hogy szükség van 
a jótékonykodásra. Örven-
detes, hogy Békéscsaba 
polgárai közül most is sokan 
segítenek a részvételükkel, 
támogatásukkal – mondta 
Vantara Gyula polgármester. 

– Örömmel vettük hírül – 
folytatta dr. Becsei László –, 

hogy idén a kórház gyermek-
osztálya lehet a felajánlások 
haszonélvezôje, a gyógyulni 
vágyó gyerekeket segíti a jó-
tékonysági bál. Bár a kórház 
az államhoz került, jó tudni, 
hogy a város mégis figyel 
ránk, törôdik velünk.

Toró T. Tibor a bálon a 
nemzetegyesítés felé vivô lé-
péseket, az állampolgárság 
kiterjesztését méltatta, hoz-
zátéve: milyen jó érzés, hogy 
erdélyi magyarként ôk is ma-
gyar állampolgárok lehetnek. 

Az est folyamán, a Nyíri 
Lajos Táncsport Egyesület 
nyitótánca után részletek kö-
vetkeztek az István, a király 
címû történelmi rockoperá-
ból Szomor György, Presits 
Tamás, Spergel Anna, Szente 
Éva és a Balassi Táncegyüt-
tes közremûködésével. Majd 
Bálint Ferenc és Tóth Sza-
bolcs humoristák fakasztot-
ták mosolyra a közönséget, 
a Hevesi Happy Band pedig 
gondoskodott arról, hogy 
táncra is perdüljön a ven-

dégsereg. Sokan táncoltak, 
fotózkodtak Kádár Ferkó fo-
tószínházában, és végre volt 
idô kötetlenül beszélgetni, ki-
csit jobban megismerni egy-
mást. Sok-sok tombola fo-
gyott, amelynek bevételébôl 
szintén a gyermekosztályt 
segítik.

Köszönet a segítô támoga-
tásokért, amelynek köszön-
hetôen jelentôs összeget 
utalhatnak át a kórház gyer-
mekosztályának.

Mikóczy Erika

A vízkereszttôl hamvazó-
szerdáig tartó farsangi idô-
szakban Békéscsaba évek 
óta szervez városi bált, 
amely mindig nemes célokat 
szolgál. Január harmadik 
szombatján új helyszínen, a 
Csabagyöngye bálteremmé 
varázsolt Agóra termében 
volt az elegáns rendezvény, 
amelynek bevételébôl ezút-
tal a Dr. Réthy Pál Kórház 
és Rendelôintézet gyermek-
osztályát támogatják.  

Sokan adakoztak a bálon
A bevételbôl a kórház gyermekosztályát támogatják

A bál közönsége az István, a királyból is láthatott részleteket

V Á R O S I  J Ó T É K O N Y S Á G I  B Á L

Vantara Gyula polgármester Hanó Miklós alpolgármester

Kiss Tibor alpolgármester

Ezüst fokozatú támogató:
Békéscsabai Jókai Színház• 
Csabagyöngye Kulturális • 
Központ
Mezôker Kft.• 
dr. Pap Tamás• 

Bronz fokozatú támogató:  
Andó Tamás• 
Illin József• 
Békés Megyei Kereskedel-• 
mi és Iparkamara
Nagy és Nagy Bt.• 
Tóthné Svecz Valéria• 

További támogatók, 
tombola-felajánlók:

Balog Mária• 
Boldog-Horváth Ilona• 
dr. Becsei László• 
Békéscsaba Megyei Jogú • 
Város Önkormányzata
Békéscsaba Vagyonkezelô • 
Zrt.
Bora Ital-nagykereskedelmi • 
Kft.

Corvin Borház• 
Csabai Mérleg• 
Emese fodrászszalon• 
dr. Ferenczi Attila• 
E-AMARODROM Egyesület• 
Futaki Sándor• 
dr. Kerekes Attila• 
KÉSZ Békés 2014• 
Knyihár András• 
Kutyej Pál• 
LEDBOX• 
Marilyn Szépségstúdió• 
Mese cukrászda• 
Novus Hipoxi Stúdió• 
Póka György• 
OTP Bank Nyrt.• 
Dr. Pálmai Tamás• 
Póstelek Mókus Csárda• 
Szász Zsolt• 
Szeretlek, Békéscsaba! • 
Egyesület
Szigeti Edit• 
Szilágyi Sándor• 
Dr. Veress Gabriella• 
Virág Éva• 
Zatykó Gyula• 

A  V Á R O S I  J Ó T É K O N Y S Á G I  B Á L  T Á M O G A T Ó I
Gyémánt fokozatú támogató: Arany fokozatú támogató:

táncra is perdüljön a ven- Mikóczy Erika

Gyermekosztály a Réthy 
Pál kórházban

Az osztályon jelenleg  négy 
szakorvos, öt szakorvosje-
lölt dolgozik, közülük négyen 
otthon tartózkodnak szülés 
után. A kórházban gyermek-
kardiológiai, gyermek-pul-
monológiai és gyermek-en-
dokrinológiai szakrendelés 
is mûködik külsôs vállalkozó 
szakemberekkel. Az osztály 
ápolószemélyzete tizenöt fô, 
ebbôl egy diplomás ápoló, 
tizenhárom gyermek szak-
ápoló és egy asszisztens.

Békéscsaba városában je-
lenleg tizenkét gyermekkörzet 
mûködik, velük és a kiemelt 
gyulai megyei gyermekosz-
tállyal, valamint a Szegedi 

Gyermekklinikával szoros 
munkakapcsolatban állnak a 
csabai kórház gyermekosz-
tályán dolgozó szakemberek. 
Az itt zajló munkát segíti a Bé-
késcsabai Gyermekosztályért 
Alapítvány.

Mint azt dr. Baji Sándor fô-
orvostól megtudtuk, a városi 
jótékonysági bál bevételé-
bôl származó adományt egy 
korszerû szív- és légzésfi-
gyelô monitorra költik majd, 
a fennmaradó összegbôl pe-
dig egyéb mûszereket vásá-
rolnak, amelyek az osztályon 
fekvô kis betegek gyógyulá-
sát szolgálják majd.

Gajdács Emese

A békéscsabai Réthy Pál kórház gyermekosztálya har-
minc ággyal mûködik, vezetôje dr. Baji Sándor osztály-
vezetô fôorvos.
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– A lakótelepen van pos-
tánk, óvodánk három te-
lephellyel, majd nyolcszáz 
diákos iskolánk, patikánk, if-
júsági garzonunk. Ma termé-
szetes, hogy vannak jól mû- 
ködô közösségek is, de nem 
volt ez mindig így. Kezdetben 
a közösségi ház – amellyel a 
megalakulásunk óta jó kap-
csolatot ápolunk –, majd a 
részönkormányzat vezetett 
be több olyan hagyományte-
remtô rendezvényt, amely ma 
már nagy népszerûségnek 
örvend, és komolyan hozzá-
járul a közösségformáláshoz. 
Részönkormányzatunk alap-
vetô célja, hogy segítsük a 
kisebb-nagyobb közösségek 
létrejöttét, mûködését, támo-
gassuk a programokat, ma-
gunk is kezdeményezzünk 
közösségteremtô rendezvé-
nyeket, segítsük az emberek 
mindennapjait, hozzájárul-
junk a biztonságosabb, élhe-
tôbb környezet megteremté-
séhez – mondta dr. Ferenczi 
Attila.

A részönkormányzat és 
a helyi képviselôk – Tímár 
Ella, dr. Kerekes Attila és dr. 
Ferenczi Attila – ott vannak a 
Lencsési szinte minden ren-
dezvényén, az óvodai ünnepi 
programoktól az iskolai bal-
lagáson át a civil szervezetek 
által szervezett elôadásokig, 
bálokig vagy a Lencsési Kö-
zösségi Ház programjaiig. 
Nem csak résztvevôi, támo-
gatói, hanem kezdeménye-
zôi is több programnak. Dr. 
Ferenczi Attila ötlete volt pél-
dául az András-napi hagyo-
mányok felidézéséhez kötôdô 
kolbászparádé. Eleinte Hanó 
Miklós közremûködésével 
még disznót is bontottak a 
Lencsésin, az utóbbi évek-
ben a lakótelepen lévô in-
tézmények, civil szervezetek 
részvételével rendezik meg 
a kolbászparádét, amelyen 
legutóbb a Csabáról szárma-
zó dr. Borbíró Zoltán helyettes 
államtitkár és dr. Dankó István 
államtitkár is részt vett, és 
amelyet a részönkormányzat  

hatszázezer forinttal támo-
gatott. Szintén a tanácsnok 
kezdeményezésére jött létre 
az az adventi rendezvény, 
amely a Lencsésin segíti az 
ünnepre hangolódást. 

A részönkormányzat múlt 
évben is jelentôs összegekkel 
támogatta a Lencsési márci-
us tizenötödikei programját, 
a gyermeknapi elôzetest, a 
Szent István-napi elôzetest, 
az intézmények programja-
it, valamint az egyesületek, 
klubok rendezvényeit. Nagy 
hangsúlyt fektetnek a biz-
tonságos környezet megte-
remtésére, dr. Ferenczi Attila 
kiemelte, hogy a városon túl 
ôk is támogatják a polgár-
ôrséget, múlt évben 350 
ezer forinttal járultak hozzá 
a mûködésükhöz, és a kép-
viselôk egyénenként is adtak 
támogatást. 

– Fontosnak tartjuk a bal-
eset-megelôzést, a közbiz-
tonságot, a tiszta környezet 
megteremtését, ezért a pol-

gárôrökkel együtt részt vet-
tünk a szemétszedési akció-
ban, télen pedig a kerékpáros 
baleset-megelôzési akcióban, 
és lakossági kérésre minden 
bekötôútra stoptáblát helyez-
tünk ki. Dajka Zsolt körzeti 
megbízott is a Lencsésin élôk 
segítségére van, az ünnepek 
elôtt sikerült megakadályoz-
nia, hogy egy fiatalember 
öngyilkos legyen. Ezer szállal 
kötôdünk a lakótelephez, az 
itt élôkhöz, és minden terü-
letre igyekszünk odafigyel-
ni: a kulturális és közösségi 
életre, a mindennapokra, az 
életkörülmények javítására, 
az intézményekre. Ahogy or-
vosként, úgy közéleti szerep-
lôként, a részönkormányzat 
vezetôjeként is a segíteni aka-
rás vezérel, ezért különösen 
örülök, hogy egyre többen és 
egyre nagyobb bizalommal 
fordulnak hozzánk kéréseik-
kel, javaslataikkal – tette hoz-
zá dr. Ferenczi Attila.

Mikóczy Erika

Város a városban
A részönkormányzat a Lencsésin élôkért dolgozik

Az ünnepek elôtt megajándékozták az óvoda tagintézményeit Dr. Cséfalvay Zoltán és Vantara Gyula

Egy kisebb város lakossága, közel tizenkétezer ember él 
a Lencsési-lakótelepen. Sokan itt kezdik önálló életüket 
a Felkelô Nap házában, itt veszik meg életük elsô laká-
sát, mert megfizethetô áron jutnak hozzá, mások ide jön-
nek nagyobb lakásba, itt építkeznek, ha gyarapodott a 
család, itt telepednek le végleg – itt szeretnék jól érezni 
magukat.  A 2006-ban megalakult József Attila Lakótele-
pi Részönkormányzat a kezdetektôl azt tûzte zászlajára, 
hogy segítse a lakótelepen élôk mindennapjait, élhetô, 
szerethetô, biztonságos környezetet teremtsen és tart-
son fenn számukra. Hogy ez az elmúlt idôszakban milyen 
konkrétumokban nyilvánult meg, arról dr. Ferenczi Attila, 
a részönkormányzat vezetôje tájékoztatta lapunkat. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat 
tulajdonában álló bérlakásban történô elhelyezésre

A magyar családok eddig összesen 240 milliárd forintot 
takarítottak meg a rezsicsökkentésnek köszönhetôen – 
tudtuk meg azon a rezsifórumon, amelyet dr. Cséfalvay 
Zoltán parlamenti és gazdaságstratégiáért felelôs állam-
titkár és Vantara Gyula választókerületi elnök tartott a 
Csabagyöngye hangversenytermében.

Rezsifórum Békéscsabán
Eddig 240 milliárd a megtakarítás

Vantara Gyula a fórumon em-
lékeztetett arra, hogy a Dél-
Alföldön élôket sokkal job-
ban érinti a rezsicsökkentés, 
mint az ország többi részén 
lakókat. A KSH adatai alap-
ján, a közép-magyarországi 
régión kívül, az itt élôk költe-
nek a legtöbbet rezsire. Nem 
mintha pazarlásról lenne szó, 
de a környékünkön többen 
tárolnak például élelmisze-
reket, több hûtô, fagyasztó 
van a családoknál, mint más 
régiókban. A Dél-Alföldön 
a fûtésköltség is 15 száza-
lékkal magasabb, ugyanis a 
nyolcvanas években a több-
ség átállt az akkor még olcsó 
gázenergiára. 

Dr. Cséfalvay Zoltán tá-
jékoztatott arról, hogy a re-
zsicsökkentés három nagy 
pillérre épül: az energiaárak 
csökkentésére, az energia-
hatékonyságot növelô be-
ruházások segítésére és a 
közmûszabályozásra. Múlt 
esztendôben a villamos 
energia és a gáz árát is húsz 
százalékkal csökkentették, 

most a harmadik árcsökken-
tés elôtt állunk.  

– 2010-tôl napjainkig közel 
270 ezer lakás (ebbôl 55 ezer 
családi ház) energetikai fel-
újítása történt meg állami és 
uniós források bevonásával. 
Zajlik a 2014 és 2020 közöt-
ti források tervezése, azzal 
számolunk, hogy ebben az 
idôszakban a beérkezô uni-
ós forrásokból több mint 700 
milliárdot fordítunk majd ener-
giahatékonyságot növelô fej-
lesztésekre, beruházásokra – 
folytatta a második pillérrel az 
államtitkár, majd hozzátette, 
hogy a rezsicsökkentés po-
litikájának harmadik pillére a 
közmûszabályozás, és a par-
lamentben ez is halad elôre. 

Dr. Cséfalvay Zoltán meg-
jegyezte, hogy a múlt eszten-
dôben 2,5 millióan fejezték ki 
támogatásukat a rezsicsök-
kentéssel kapcsolatban, az 
állandó konzultáció, a fóru-
mok – köztük a békéscsabai 
is – segítik, hogy ez hosszú 
távon sikeres legyen. 

Mikóczy E.

Devizahitele van?
Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önt, hogy lehetôséget 
biztosítunk minden hitelkárosultnak, hogy deviza alapú 
hiteleinek és lízingjeinek megnyugtató és végleges ren-
dezése céljából megtehesse lépéseit!

Ennek érdekében a Deviza-mentor Szövetkezet lakos-
sági fórumot tart 2014. február 12-én 18–20 óráig Bé-
késcsabán a Csaba Center III. emeletén, a volt Jan-
kay Galéria helyiségében. (A fórumra helyfoglalás 
lehetséges a lent megnevezett elérhetôségeken)

Célunk, hogy elemzôi és szakértôi tevékenységünkön 
keresztül egy olyan adós képviseletet lássunk el, amely 
a túlzott és jogszerûtlen banki magatartással szemben 
hathatós segítséget nyújthat. Képviseljük az ügyfelet min-
den fórumon, lásd egyeztetés a bankokkal, jogi képviselet 
nyújtása, a hatályos jogi lehetôségek mellett fellépünk az 
egyoldalú szerzôdésmódosítások és egyéb jogszerûtlen 
banki magatartásokkal szemben.

Ha Ön is hitelkárosult és nyomasztják a jelentôsen meg-
emelkedett törlesztô részleteinek terhei, netán veszélyben 
van az egzisztenciája, lakása, autója vagy vagyona, esetleg 
felmondták a hitelét, végrehajtás alatt van, keressen ben-
nünket bizalommal! Az árfolyamrögzítés nem akadály.

Ajánlatot tett a bank? Nem tudja mit tegyen?

Személyes tanácsadás:
Csaba Center III. em., hétköznap 8.00–17.00

Az Ön személyes ügyének intézéséhez célszerû az idô- 
pont-egyeztetés a 30/822-9959 telefonszámon, illetve a 
devizahitelmentor@gmail.com e-mail címen.

Kezdje az évet a PERFEKT-nél!
2014-ben az új OKJ szerint szervezzük 

képzéseinket:

Pénzügyi ügyintézô• 
Számviteli ügyintézô• 
Vállalkozási mérlegképes • 
könyvelô
Adótanácsadó•  
(Békéscsabán és Oroshá-
zán) – már mérlegképes 
könyvelôknek is!

Pénztárkezelô • 
és valutapénztáros

Bérügyintézô• 

Társadalombiztosítási • 
ügyintézô

Munkavédelmi technikus • 
(intenzív)

Tájékozódjon a képzésekrôl honlapunkon is!

www.perfekt.hu/bekes • www.facebook.com/PerfektKepzes
bekescsaba@perfekt.hu • Perfekt Zrt., Békéscsaba, Kinizsi u. 5.

Infóvonal: (66) 52-00-72
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Pályázható szociális bérla-
kások:

Békéscsaba, Vécsey u. • 
10. IV. em. 12. (kétszobás, 
összkomfortos, 57 m2 alap- 
területû, bérleti díj össze-
ge: bruttó 17 499 Ft/hó),
Békéscsaba, Tulipán u. 10. • 
IV.  em. 14. (kétszobás, össz-
komfortos, 57 m2 alapte- 
rületû, bérleti díj összege: 
bruttó 17 499 Ft/hó),
Békéscsaba, Andrássy út • 
22. II. em. 3. (kétszobás, 
komfortos, 56 m2 alapte- 
rületû, bérleti díj összege: 
bruttó 27 440 Ft/hó)

A pályázat részletes feltételei a 
www.bekescsaba.hu interne-
tes oldalon tekinthetôk meg.

Pályázattal kapcsolatos 
információk, valamint pályá-

zati nyomtatvány igénylésé-
nek és leadásának helye: 
Polgármesteri hivatal, szo-
ciálpolitikai osztály, Békés- 
csaba, Szabadság tér 11–17.,  
II. em. 26-os iroda. Telefon-
szám: 452-252/4019-es mel-
lék. A formanyomtatvány a 
www.bekescsaba.hu/pályá-
zatok menüpontról is letölt-
hetô.

A pályázat benyújtásának 
idôtartama: 2014. január 
30. napjától 2014. február 7. 
napja 12.00 óráig.

A pályázatok elbírálásának 
várható idôpontja: Egész-
ségügyi, szociális és lakás-
ügyi bizottság 2014. február 
hónapjában tartandó soros 
ülése.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában álló 

szolgálati lakásban történô elhelyezés 

Pályázható bérlakás: Békéscsa-
ba, Andrássy út 55–57. III. 27. 
(egyszobás, összkomfortos, 24 m2 
alapterületû, a bérleti díj összege: 
bruttó 7368 Ft/hó)

Pályázati feltételek: Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Önkormány-
zat Közgyûlésének Egészségügyi, 
Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
az önkormányzati tulajdonú szol-
gálati lakásokat 

az önkormányzatnál és az in-• 
tézményeinél munkavégzésre 
irányuló jogviszonyban állók, 
közfeladatot ellátó személyek 
részére, 
a Békéscsaba és Térsége Több-• 
célú Önkormányzati Kistérségi 
Társulás békéscsabai telephe-

lyein munkavégzésre irányuló 
jogviszonyban állók részére 
adja bérbe.

Formanyomtatvány igénylésének, 
és a pályázat benyújtásának helye: 
Polgármesteri hivatal, szociálpoliti-
kai osztály, Békéscsaba, Szabad-
ság tér 11–17., II. 26-os iroda. Tele-
fonszám: 452-252/4240-es mellék.

A formanyomtatvány a www.
bekescsaba.hu/pályázatok menü-
pontról is letölthetô.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2014. február 7., 12.00 óra.
A pályázatok elbírálásának vár-
ható idôpontja: Az egészségügyi, 
szociális és lakásügyi bizottság   
2014. februárban tartandó soros 
ülése.

Bôvít az Alföldvíz
Az Alföldvíz Zrt. január elsejétôl 
a korábbi 70 mellett további 44 
Csongrád megyei (Ambrózfalva, 
Apátfalva, Ásotthalom, Bordány, 
Csanádalberti, Csanádpalota, 
Csanytelek, Csengele, Csongrád, 
Derekegyház, Deszk, Domaszék, 
Felgyô, Ferencszállás, Forráskút, 
Földeák, Királyhegyes, Kistelek, 
Kiszombor, Klárafalva, Kövegy, 
Kübekháza, Magyarcsanád, 

Makó, Maroslele, Mártély, Móra-
halom, Nagyér, Nagylak, Ófölde-
ák, Öttömös, Pitvaros, Pusztamér-
ges, Röszke, Ruzsa, Sándorfalva, 
Szegvár, Szentes, Tiszasziget, 
Tömörkény, Újszentiván, Üllés, 
Zákányszék, Zsombó), illetve há-
rom Békés megyei (Csanádapá-
ca, Csorvás, Elek) településen 
látja el a víziközmû-hálózatok 
üzemeltetését.



A hangoskönyvet és a pá-
lyázatot dr. Pánczél Márta 
projektvezetô mutatta be 
nemrégiben a Csabagyön-
gyében. Elmondta, hogy az 
EBH 2009. április 1-jén indí-
totta a diszkrimináció elleni 
küzdelemmel kapcsolatos, 
társadalmi szemléletformá-
lást szolgáló kiemelt prog-
ramját, hogy a hatósági fel-
adatok ellátásán túl, a projekt 
eszközeivel is beavatkozzon 
a diszkriminációs folyama-
tokba. A csaknem 915 milliós 
költségû program mintegy 
3500 embert érintett 2009 áp-
rilisa és 2013 júniusa között. 
Dr. Csûri Gábor egyenlôbá-
násmód referens a hatóság 
jogtudatosság-kutatásának 

eredményeirôl számolt be. A 
védett tulajdonságú csopor-
tok közül megyénkben a ro-
mák érzik nagyobb számban 
a diszkriminációt, de sokan 
hivatkoznak politikai vagy 
más véleményükhöz kapcso-
lódó hátrányos megkülön-
böztetésre. 

Herczegné Számel Anna-
mária irodavezetô a CSEÖH 
hálózatának békési képvise-
letét mûködtetô Egyensúly 
AE Egyesület tevékenységét 
mutatta be. Az EBH ifjúsági 
pályázatára benyújtott kép-
zômûvészeti és irodalmi al-
kotásokból Élôben a játszó-
térrôl címmel kiállítás is nyílt 
a Csabagyöngyében.

Vándor A.

Fergeteges gálamûsort 
adott nemrégiben a húsz-
éves fennállását ünnep-
lô Tabán Táncegyüttes a 
Csabagyöngye Kulturális 
Központban. Az 1993-ban 
alakult, zömében csabai 
táncosokból álló formáció 
mûvészeti vezetôje Kurtucz 
Borbála.

Az est koreográfusa Farkas 
Tamás, Örökös Aranysarkan-
tyús táncos, a Népmûvészet 
Ifjú Mestere, a 2010-es év 
„legényes táncosa” díj bir-
tokosa volt. A gála elején a 
Csabagyöngye tavaly januári 
megnyitójára készült, az Ajtók 
kitárulnak címû produkciót 
láthatta közönség, amelynek 
a zenéjét Gulyás Levente sze-
rezte, a koreográfiát a Tabán 
Táncegyüttes számára Farkas 
Tamás készítette, felvételrôl 
Szalóky Ágnes, Szokolai Don-
gó Balázs, a Berbécs zenekar, 
a Calandrella kamarakórus és 
az Alföld vonósnégyes szólalt 
meg. 

A gálaesten válogatást lát-
hattunk az elmúlt két évtized 
legsikeresebb táncaiból, kore-
ográfiájából a Tabán egykori 
és jelenlegi táncosaitól, szólis-
táitól, ám már a legifjabbak, az 

utánpótláscsapat, a Kistabán 
Táncegyüttes tagjai is meg-
villantották tehetségüket. Ezt 
követôen az „Élet és tánc a 
Körösök mentén” következett, 
amelyhez a zenei kíséretet a 
Juhász zenekar biztosította, 
a társkoreográfus Gál György, 
Kurtucz Borbála, Majorosi Tí-
mea, Szávai József, Szeblák 
Máté, a mûvészeti asszisztens 
Móricz Bence volt.

A néptáncegyüttest a vá-
ros peremkerületi iskoláinak 
tanulóiból – így az egykori 11. 
számú, 9-es, 10-es, a Szabó 
Pál téri, a József Attila, a kato-
likus és a Szent László utcai 
általános iskola táncosaiból 
– alapította Kurtucz Borbála. 
Az együttes mûködtetôje a 
Tabán Néptánc Egyesület, 
amely jelenleg 200 fôs után-
pótlással rendelkezik. 

– Feladatunknak tekintjük 
a Kárpát-medencében élô 
magyarok és nemzetiségek 
néptánchagyományainak 
gyûjtését, ôrzését, színpadra 
állítását. Munkánkat 2010-
ben és 2012-ben a Kiválóan 
Minôsült Együttes címmel 
ismerték el, amely a legna-
gyobb kitüntetés a hazai 
néptáncmozgalomban. A 
Tabán Táncegyüttes Békés-
csaba Románságáért kitünte-
tésben is részesült 2010-ben 
– mondta Kurtucz Borbála 
mûvészeti vezetô, akitôl azt 
is megtudtuk,  hogy Aradra is 
felkérést kaptak a gálamûsor 
bemutatására március 15-
én, áprilisban pedig a Zalai 
Kamaratánc Fesztiválra ne-
veznek be két koreográfiá-
val.  

Vándor Andrea

Az elismerés kapcsán, január 
23-án sajtótájékoztatót tartot-
tak a Csabagyöngyében, ahol 
Kiss Tibor alpolgármester gra-
tulált a kitüntetett intézmény 
valamennyi dolgozójának, s 
emlékezett vissza a közel egy 
évvel ezelôtti idôszakra:

– Amikor megfogalmazó-
dott egy új, kulturális központ 
felépítésének gondolata, né-
hányan szkeptikusak voltak 
azt illetôen, miként lehet majd 
egy ekkora intézményt gaz-
daságosan mûködtetni, meg-
tölteni értékes programokkal 
és közönséggel. Mára beiga-

zolódott, nem volt ok a kétke-
désre, hiszen a Csabagyön-
gyében az elmúlt egy évben 
közel száznyolcvanezer láto-
gató fordult meg, egymást kö-
vették a színvonalas, gyakran 
teltházas produkciók, össze-
sen négyszázhetven (!). Nem-
csak a központban, hanem 
nyáron, a fôtéren és a többi 
intézményben is bizonyították 
az itt dolgozó szakemberek, 
hogy méltóak a most elnyert 
elismerésre – hallhattuk Kiss 
Tibortól, aki azt is kiemelte, 
hogy a Csabagyöngye gaz-
daságosan mûködik, terve-

zett, saját bevételeiket 10 szá-
zalékkal túlteljesítették.

Szente Béla igazgató mun-
katársainak mondott köszö-
netet, s nem csupán a 41 
alkalmazottnak, de azoknak 
is, akik a kis közösségek ve-
zetôiként vagy önkéntesként 
segítik a munkájukat.

A Csabagyöngye által 
most elnyert, Közmûvelôdési 
Minôség Díj a legmagasabb 
elismerés a szakmában, mely-
re a közmûvelôdés minôség-
fejlesztési rendszert alkalma-
zó intézmények pályázhattak. 
A Budapesti Mûvelôdési Köz-
pont után idén, az országban 
másodikként kaphatta meg a 
minôség díjat a békéscsabai 
intézmény. 

Gajdács Emese
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Szente Béla igazgató a Nemzeti Színházban vette át az elismerést a magyar kultúra napján

Baran Ádám: Örülünk, hogy elnyertük a rendezés jogátA gyalogosok a közlekedés legvédtelenebb résztvevôi

Aradon is bemutatják a gálamûsort

A hazai közmûvelôdés legmagasabb, szakmai elismerését 
kapta meg a Csabagyöngye Kulturális Központ. A minôség 
díjat Szente Béla igazgató a magyar kultúra napján vehette 
át a fôvárosban.  

A Magyar Röplabda Szövetség (MRSZ) döntött a 2013/2014. 
évi Magyar Kupa döntô megrendezésére benyújtott pá-
lyázatokról. A versenybizottság a Linamar–Békéscsabai 
Röplabda SE pályázatát nyilvánította gyôztesnek. A döntô 
február 15-én lesz Békéscsabán!

Az Egyenlô Bánásmód Hatóság legújabb kiadványa, az 
Engem érdekel címû hangoskönyv, a hatóság ifjúsági no-
vellapályázatára benyújtott 11 nyertes mûvet tartalmazza, 
amely a hallgatókat a 14 és 18 éves korosztály szemszögén 
keresztül kalauzolja a hátrányos megkülönböztetéssel, ki-
rekesztéssel, elfogadással tarkított hétköznapokba. 

Húszéves a Tabán Táncegyüttes
Fergeteges gálaest a hangversenyteremben

Minôség díjas a Csabagyöngye
Ez a legrangosabb közmûvelôdési elismerés

Csaba rendezi a röplabda 
Magyar Kupa döntôt

Baleset-megelôzés:
Óvjuk a gyalogosokat!

Az egyenlô bánásmód 
mindenkit megillet!

Komoly sportdiplomáciai si-
kert aratott a Békéscsabai 
Röplabda SE és Békéscsaba 
Megyei Jogú Város, hiszen 
több mint 20 éve rendeztek 
Magyar Kupa döntôt a Vihar-
sarokban. 1992-ben az akkori 
labdarúgó MK finálé házigaz-
dája volt a város. 

– Nagy öröm és büszke-
ség a klubnak, hogy elnyer-
tük a rendezés jogát, amely-
re már tavaly is pályáztunk, 
de akkor Gödöllônek ítélték. 
Mindent megteszünk azért, 
hogy jó házigazdák legyünk 
és megmutassuk az ideláto-
gatóknak, hogy Békéscsaba 
egy szép és szerethetô város, 
ahol az emberek rajonganak 
a sportért. Az esemény kiváló 

reklámja lesz a röplabdának, 
reményeim szerint telt ház 
és jó hangulat várja a csa-
patokat. Ezúton szeretnék 
köszönetet mondani a város 
vezetôinek, akik biztosítot-
tak támogatásukról, valamint 
a Békéscsabai Elôre NKSE 
menedzsmentjének, akik az 
aznapra kiírt bajnoki mérkô-
zésük idôpontját módosítják 
az MK döntô miatt – mondta 
Baran Ádám, a BRSE elnöke.

A Magyar Kupa döntôt 
február 15-én rendezik meg, 
a nôi és férfi bronzmérkôzé-
sek, valamint döntôk mellett 
lesz ülôröplabda és számos 
kísérô program is, amelyek-
re szeretettel várják a csabai-
akat.

A gyalogosoknak – mint a 
közlekedés legvédtelenebb 
résztvevôinek – a téli szür-
kületi és sötét idôszakokban 
való közlekedése kockáza-
tosabb, mint az év egyéb 
idôszakaiban. Ilyenkor meg-
növekszik a gázolások szá-
ma. A kedvezôtlenné váló 
látási és útviszonyok szin-
tén hozzájárulnak ehhez. A 
balesetet ugyanis minden 
esetben emberi mulasztás, 
valamilyen szabályszegô ma-
gatartás okozza.

A kedvezôtlen idôjárási 
körülmények között a gya-
logosok általában nem elég 
körültekintôek és kevésbé 
figyelnek a közlekedés más 
résztvevôire. Ebbôl adódóan 
a jármûvezetôk mindig foko-
zott figyelemmel és a sebes-
ség csökkentésével közelítsék 
meg a kijelölt gyalogos-átke-
lôhelyeket, buszmegállókat, 
valamint azokat a helyeket, 

ahol fokozottan kell számolni 
gyalogosok megjelenésére.

A KRESZ a gyalogosok ré-
szére elôírja, hogy „lakott te-
rületen kívül éjszaka és korlá-
tozott látási viszonyok között 
a láthatósági mellény (vagy 
ruházat) használata kötelezô!” 
A láthatósági – fényvisszaverô 
eszközök használata élet-
mentô lehet lakott területen 
belül  is, sötétben is, és jó lá-
tási viszonyok között is, így pl. 
a láthatósági mellény viselése 
ajánlott azokban az esetek-
ben is, amikor az éppen nem 
kötelezô! A láthatósági mel-
lény mellett, vagy a helyett a 
nem sötét színû, jól látható 
hétköznapi ruházat viselése 
is sokat jelenthet egy baleset 
bekövetkezésének megelô-
zésében. Lakott területen kí-
vül a gyalogosoknak kötelezô 
forgalommal szemben közle-
kedni, mert így jobban látják a 
szembôl érkezô forgalmat!

www.csabaimerleg.hu
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Ez a legrangosabb közmûvelôdési elismerés



– Miért nehezebb felis-
mernünk a hallásproblémát, 
mint mondjuk a látásunkét?

– Naponta  találkozom az-
zal a tipikus esettel, amikor 
a hallásvizsgálatra jelent-
kezô személy azt mondja, 
hogy „Ó, nekem nincs hal-
lásproblémám, nem vagyok 
én süket, hiszen értem, amit 
mondanak nekem. Csak a 
gyerekeim unszolására jöt-
tem el a hallásvizsgálatra.” 
Sajnos ez azonban nem 
minden esetben igaz. Még 
a közepes fokú hallásvesz-
tésben szenvedô személy 
is értheti azt, amit csendes 
környezetben, a tôle két-
három méterre levô egyén 
mond.

– Melyik korosztályt érin-
tik elsôsorban a hallásprob-
lémák?

– Egy bizonyos kor után, 
nagyjából 45 év körül, a 

hallásban ún. fiziológiás ha-
nyatlás kezdôdik. Ezért alap-
vetôen mindannyian hallás-
romlásra vagyunk ítélve, de 
a panaszok jelentkezése és 
mértéke sok mindentôl függ, 
például attól, hogy elkerül-
tük-e az erôs zajokat, do-
hányoztunk-e, milyen az ér-
rendszerünk, rendben van-e 

a vérnyomásunk, volt-e kö-
zépfülgyulladásunk, esetleg 
fejsérülésünk stb. Mindazon-
által 70 éves korban a hallás 
soha nem lesz olyan, mint 
20 évesen, és valószínûleg 
elôbb-utóbb az idôsek nagy 
százalékának szüksége lesz 
hallókészülékre.

– A héten indul egy orszá-
gos kampányuk. Mivel vár-
ják az érdeklôdôket?

– A teljes körû hallás-
vizsgálat mellett ingyenes 
hallókészülék-próbahordá-
si lehetôséget is biztosítunk. 
Ez azt jelenti, hogy azok, 
akiknek a vizsgálat során 
hallókészülékkel kezelhetô 
problémát állapítunk meg, 
a saját otthoni környezetük-
ben, több napon keresztül 
is ki tudják próbálni a ké-
szülék hatását.

– Mit kell tenniük azok-
nak, akik részt szeretnének 
venni egy hallásvizsgálaton, 
vagy ha ki akarják próbálni a 
hallókészülékeket?

– A várakozás elkerü-
lése végett kérem, hogy 
egyeztessenek idôpontot 
munkatársunkkal a 06 (66) 
454-045-ös telefonszámon. 
Várunk mindenkit szeretet-
tel a Csaba Centerben,  a 
Sparral szemben található 
Amplifon Hallásközpontban!

Tibi Bácsi, Te Drága 
Szeretetreméltó, Huncut 

„Csoszogó Manó”!

Hosszas készülôdés után 
sikerült átlépned Fényhon Ka-
puját, január 13-án itthagytad 
ezt a világot, amelyben sok 
csodás mûvet teremtettél.

Én mint békéscsabai al-
kotót ismertelek meg, de 
megtudtam, hogy Budafokon 
születtél 1930-ban, ott is élted 
életed nagy részét, míg nem 
19 évvel ezelôtt a szerelem kö-
teléke békéscsabai gyökerei 
révén közénk vezérelt. Így Bé-
késcsabának is lett világhírû 
kisgrafika, ex libris mûvésze.

Csendes, kedves szerény, 
eredményeivel, életútjával 
nem kérkedô ember voltál, 
pedig lett volna mivel dicse-
kedned: 1959-ben Budapes-
ten a Fészek Klubban alapító-
ja lettél a Kisgrafika Barátok 
Köre (késôbb) Grafikagyûjtô 
és Mûvészeti Egyesületnek, 

majd e szervezet nemzetkö-
zi megfelelôje, a FIASE által 
szervezett nemzetközi kong-
resszusok magyar delegáltja. 
Tehetséged és szerencséd 
révén vidáman végigkalan-
doztad a fél világot, munkáid, 
ex libriseid (könyvjelölô kis-
grafikáid) megtalálhatók ja-
pán, grönlandi, kínai, izraeli, 
kanadai és magyar gyûjtôk 
kincses gyûjteményében. 

A Bankó András utcai ott-
honban töltött legutóbbi éveid 
során is a jelen, az alkotások 
és készülôdés, a „nagy köl-
tözésre”, a halálra, kötötte le 
figyelmedet, nem a múltbéli 
sikerek emlékezete izgatott. 
Ebben az otthonban nagyon 
jól érezted magad, az intéz-
mény vezetôje biztosított szá-
modra mûtermet, ahol nyu-
godtan dolgozhattál. 

Békéscsabán is több ki-
állítással örvendeztethetted 
meg az itthoni és külföldi 
mûvészetbarátokat, valamint 
két könyved is megjelent; az 
elsô grafikáidat, míg a máso-
dik akvarelljeidet mutatta be. 

Téged nem lehetett nem 
szeretni, betegséged és 
fénylô korod ellenére mindig 
jókedvû, optimista ember vol-
tál, szinte a mûterembôl, alko-
tás közben hagytad el lelked 
elhasználódott földi burkát.

Köszönöm, hogy ismerhet-
telek, ismerhettünk!

Barátod: bmz
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Egy eredeti, Munkácsy Mi-
hály által írt levéllel gazda-
godott a Munkácsy múze-
um gyûjteménye a magyar 
kultúra napján. A levelet dr. 
Csapiné dr. Pusztay Györ-
gyi és dr. Török Attiláné dr. 
Pusztay Éva ajándékozta a 
múzeumnak. 

Dr. Csapiné dr. Pusztay Györ-
gyi elmondta, hogy nôvérével, 
dr. Török Attiláné dr. Pusztay 
Évával közösen döntöttek úgy, 
hogy az édesapjuk, Pusztay 
Ödön szegedi asztalosmester 
tulajdonában lévô levelet a leg-
nagyobb Munkácsy-relikvia-
gyûjteménnyel büszkélkedô, 
és a festômûvész nevét viselô 
csabai múzeumnak ajándé-
kozzák. Férjével, dr. Csapi Gé-
zával a magyar kultúra napján 
érkeztek a megyeszékhelyre 

adományukkal. Medgyesi Pál 
igazgatóhelyettes elmondta, 
hogy Csabán a harmincas 

években kezdték gyûjteni a 
Munkácsy-relikviákat, ame-
lyek jó része a Nemzeti és a 
Szépmûvészeti Múzeumokból 
került ide. Ma már 102 tárgy, 
223 dokumentum, 111 emlék-
szalag, összesen mintegy 441 
tárgy képezi a gyûjteményt. 

Kiss Tibor megemlékezett 
a Himnusz születésének év-
fordulójáról és azt is kiemelte, 
hogy 2014 Munkácsy emlék-
év, a festôóriás születésének 
170. évfordulója alkalmából. 
Az emlékév során több mint 
ötven program várja majd a 
csabaiakat és a távolabbról 
érkezôket, hiszen országos 
érdeklôdésre tarthat számot 
a programsorozat. 

– Szeretnénk, ha Békés-
csaba nemcsak a kolbász-
ról lenne ismert, hanem 
a Munkácsy-kultusz révén 
Munkácsy városa is lenne 
– hangsúlyozta az alpolgár-
mester.

Munkácsy az 1882. február 
26-án, Budapesten kelt leve-
lét Mechlovics Béla kalapos-
mesternek írta. Korábban a 
mester ajándékul egy kalapot 
készített a festômûvésznek. 
Az iparosok iránti tisztelete 
jeléül Munkácsy levélben en-
gedélyezte, hogy Mechlovics 
az ilyen mintára gyártott ka-
lapokat Munkácsy-kalapnak 
nevezze el. 

Vándor Andrea

Eredeti Munkácsy-levél a múzeumnak 
Az adományozók Pusztay Ödön örökösei

A Munkácsy-levél Mechlovics kalaposmesternek szólt

Moskál Tibor

A magyar kultúra napján adományozták a levelet a Munkácsy múzeumnak

Egy mesebeli csodaember távozása

In memoriam Moskál Tibor

a hirdetés nem minősül ajánlatnak, nem teljeskörű. a részletekért érdeklődjön az amplifon hallásközpontokban.

INGYENES,
telJes KÖrŰ
hallásvizsgálat

ÚJ

• ingyenes, teljes körű hallásvizsgálat
• várakozás nélkül, előre egyeztetett időpontban
• ingyenes hallókészülék kipróbálási lehetőség
• 3 év ingyenes hallókészülék garancia, hazánkban egyedülálló módon

Jelentkezzen be a 06-66 454-045-ös telefonszámon, és vegyen részt 

az ingyenes hallásvizsgálaton  2014. január 28. és február 28. között
az amplifon hallásközpontban!

Kivételes
lehetőséget
KínálunK BéKés
megyei laKosoK
számára

Amplifon Hallásközpont
Békéscsaba, Andrássy u. 37-43.
amplifon.hu
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Intô jelek: itt valami 
probléma lehet

Hallásunk romlásának észlelése korántsem olyan 
egyszerû, mint a látásunké – mondta el lapunknak Szász 
Zsuzsanna hallásspecialista, a békéscsabai Amplifon 
Hallásközpont vezetôje. De milyen tények állhatnak az 
elsôre talán meglepônek tûnô állítás mögött? Milyen 
kapcsolat áll a passzivitás, az elszigeteltség érzése, 
az idôskori depresszió és a hallásproblémák között? 
A Csaba Centerben, a Spar bejáratával szemben talál-
ható Amplifon Hallásközpont ingyenes hallásvizsgálat- 
kampányának apropóján beszélgettünk a kiváló szak-
emberrel.



Azt mondják, egy májusi, 
nyári esküvôt legkésôbb janu-
árban el kell kezdeni szervez-
ni ahhoz, hogy a nagy napra 
minden készen álljon, és a 
pároknak csak arra kelljen 
koncentrálniuk, hogy szere-
tetben és boldogságban éljék 
meg életük meghatározó pil-
lanatát, és persze jó hango-
san mondják ki azt a bizonyos 
igent. A Csaba Center január 
17-, 18-, 19-én rendezett esküvô 
kiállítást, ahol az érdeklôdôk 
számos ötletet kaphattak ah-
hoz, hogyan tegyék széppé a 
házasságkötés napját.

A Csaba Centerben 2005 
óta minden évben megren-
dezik az esküvô kiállítást, 
most saját szervezésben 
vonultatták fel mindazt, ami 

az esküvôkhöz, lakodalmak-
hoz kell. Mint azt Hrabovszki 
György, a Csaba Center igaz-
gatója elmondta, a korábbi-
akhoz hasonlóan céljuk most 
is az volt, hogy segítséget 
nyújtsanak a házasulandók-
nak, rokonoknak, de akár 
azoknak is, akik a szalagava-

tóra keresnek ruhát, esetleg 
valamilyen céges vagy egyéb 
rendezvényhez szervezôket, 
kellékeket. Így az aulában és 
a földszinti közösségi tere-
ken harmincnyolc vállalkozó 
eskövôi és egyéb kínálatából 
lehetett válogatni.

Mikóczy Erika

Közel egy idôben két esküvô 
kiállítást is láthattak a csa-
baiak, ami azt jelenti, hogy 
ezen a téren is színesedik 
a paletta a városban, az ér-
deklôdôk bôvebb kínálatból 
válogathatnak – mondta el 
Szente Béla, a Csabagyön-
gye igazgatója január 24-én 
az intézményükben megren-
dezett esküvô kiállításon.

A Nóvé Zoltán vezette 
Körös-Trade Kft. által szer-
vezett esemény pénteken és 
szombaton várta az érdeklô-
dôket. A kiállítás kínálatában 
többek között megtalálhatók 
voltak a menyasszonyi ruhák, 
öltönyök, örömanyaruhák, 
virágok, ékszerek, választani 
lehetett az esküvôhöz kap-
csolódó szolgáltatások kö-

zül a rendezvényszervezôk, 
fényképészek, kozmetikusok, 
esküvôi helyszínek, vendég-
látóhelyek, nászutazást kíná-
ló irodák, látványszervezôk, 
esküvôi személyszállítók, 
zenekarok szolgáltatásaiból. 
A Csabagyöngye színpadán 

a kiállítás ideje alatt egymást 
követték a zenés, táncos 
produkciók, különféle bemu-
tatók, Soma Mamagésától 
pedig azt lehetett megtudni: 
hogyan ne „sárkányosod-
junk” el. 

Gajdács Emese
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Február 26-áig látható az év 
elsô kiállítása a Munkácsy Mi-
hály Múzeumban. A csabai, 
szlovák származású Novák 
Attila „Úton – 5ven van” címû 
tárlata a Dobszerda zenekar 
közremûködésével nyílt meg 
abból az alkalomból, hogy 
az alkotó az idén ünnepli 50. 
születésnapját.

Medgyesi Pál múzeum-
igazgató-helyettes házigaz-
daként üdvözölte a mûvészet-
kedvelôket, majd Zelenyánsz-
ki Péter bizottsági elnök a 
városvezetés nevében kö-
szöntötte az ünnepeltet sok 
sikert kívánva. A 3T Cso-
port két tagja, Kukár István 
képzômûvész és Szuhaj 
György formabontóan nyi-
tották meg alkotótársuk és 
barátjuk tárlatát: vizuálpeda-
gógus közmunkásnak öltöz-

ve – ki-ki a maga keresztje 
alatt roskadozva – jártak-kel-
tek a nézôk között, miköz-
ben szóban Attila életének 
jelesebb állomásait elevení-
tették fel.

Ez a tárlatmegnyitó sem 
volt szokványos – mint ahogy 
azt már megszokhattuk 
Novák Attilától: nyilakat lôtt 
saját arcképére mintegy jel-
képesen adva számvetést – 
szimbolizálva azon megpró-
báltatásokat, amelyeket az 
elmúlt fél évszázad „vésett” 
az arcára. Bemutatkozás he-
lyett – hisz a performance 
tette ezt meg helyette – sze-
rényen csak annyit mondott: 
köszönöm.

A nemrégiben díjat nyert 
„Tenyeremre tettem a lelkem” 
(„Srdcia na dlani”) címû hu-
szonhat perces film, melyet 

dr. Antala Zsuzsanna rende-
zett, hûen tükrözi a Novák 
fivérek – Attila mûvésztanár, 
íjász, és testvére a lóte-
nyésztô, mezôgazdász Pál 
– párhuzamos portréját.

Vándor Andrea

Do 26. februára je prístup-
ná verejnosti prvá výstava v 
tomto roku v Múzeu M. Mun-
kácsyho. Je to výstava Ča-
bäna slovenského pôvodu, 
Attilu Nováka pod názvom 
„Na ceste – až k 5desiatke” a 

bola otvorená z príležitosti 50. 
narodenín výtvarníka, ktoré 
oslavuje tohto roku. Na verni-
sáži spoluúčinkovala kapela 
Dobszerda.

Účastníkov privítal v mene 
hostiteľov zástupca riaditeľa 
múzea Pál Medgyesi, osláven-
covi v mene vedenia mesta 
poprial veľa úspechov posla-
nec Péter Zelenyánszki. Dvaja 
členovia Skupiny 3T výtvarník 
István Kukár a György Szuhaj 
neobvyklým spôsobom otvori-
li výstavu ich kolegu a priate-
ľa: chodili medzi divákmi ako 
verejnoprospešní pracovníci 
vizuálnej pedagógie – každý z 
nich pod ťarchou svojho kríža 
–, pričom verbálne pripome-
nuli najvýznamnejšie momen-
ty zo života Attilu. 

Ani táto vernisáž nebola 
zvyčajná – ako sme si už na 

to zvykli v prípade Attilu No-
váka: umelec, ktorý ovláda 
jazdeckú lukostreľbu na vy-
sokej úrovni prekvapil nás s 
performancom. Vystrelil šípy 
priamo do svojho portrétu, 
spravil tak symbolicky ži-
votnú bilanciu a naznačil tie 
utrpenia, ktoré prežil počas 
uplynulého polstoročia. Na-
miesto predstavenia – ktoré 
spravilo za neho performan-
ce – povedal iba skromne: 
ďakujem.

Nedávno ocenený fi lm re-
žisérky Dr. Zuzany Antalovej 
pod názvom „Srdcia na dla-
ni” v 26 minútach vierohodne 
zobrazuje paralelné portréty 
dvoch bratov: Attilu – výtvar-
níka-pedagóga, lukostrelca 
a Pála – poľnohospodára a 
chovateľa koní.

Andrea Vándorová 

„Úton – 5ven van”
Novák Attila tárlata a múzeumban

„Na ceste – až k 5desiatke”
Výstava Attilu Nováka v múzeu
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INGATLAN

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

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

Békésen, a Kossuth utcában föld-
szinti, egyszobás lakás eladó.
Tel.: 20/912-3243.

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

Borosgyári horgásztelek filagóriával 
eladó. Megtekintés: Árpád.hu. 
Tel.: 30/520-1596. (Sütôker).

SZOLGÁLTATÁS

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

Zár, redôny, szúnyogháló, napellen-
zô szerelése, javítása, utánfutó-köl-
csönzés! Békéscsaba, Dobos István 
u. 20. Tel.: 30/233-4550, 66/636-135.

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

On-line pénztárgépek értékesítéséhez 
számlaképes üzletkötôket keresünk! 
Érd.: onlinecassakft@gmail.com

Frissítô masszás: 30/368-5291.

Automata mosógépek javítása: 
30/304-4622, 66/454-561.

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

Redôny, reluxa, szalagfüggöny ké-
szítése, javítása részletfizetéssel is. 
Nyílászárók javítása.
Tel.: 66/454-171, 70/212-6776.

Vállalok: házvezetést, gyermekfel-
ügyeletet, idôsgondozást, szükség 
esetén ottlakással is.
Telefon: 70/367-0137.

OKTATÁS

Korrepetálás matematikából általá-
nos iskolásoknak.
Tel.: 20/238-1620.

Fedezd fel magadban az atlétát! 
Játékos foglalkozások 6–12 évesek-
nek a Buda-Cash Békéscsabai Atléti-
kai Club pályáján.
Érdeklôdni: 20/238-1620.

Történelembôl emelt, középszintû 
érettségire felkészítés, korrepetálás. 
Tel.: 70/332-9116.

Angol-, német-, olasznyelv-oktatás 
minden szinten. Tel.: 20/933-6828.

EGYÉB

Fehér sarokpolc, fehér nyitható fali 
fürdôszobai tükör, 2 db karnis, 1 pár 
hálószobai fali lámpa, lámpabura 
függesztékkel, tízes vas húsdaráló, 
üveg kompótos és süteményes kész-
let eladó Békéscsabán.
Tel.: 30/574-0913.

www.csabacenter.hu

      2014. január 30.–február 5.
Herkules legendája (szinkr. amerikai film) PREMIER! 3D!• 
Én, Frankenstein (szinkr. amerikai–ausztrál horror) 3D!• 
Jégvarázs (szinkr. amerikai animáció) 3D! 2 Oscar-díj-jelölés!• 
A könyvtolvaj (am.–ném. háb. dráma) PREMIER! 1 Oscar-díj-jelölés!• 
Banks úr megmentése (amerikai–angol–ausztrál dráma) PREMIER!• 
A Wall Street farkasa (szinkr. amerikai életrajzi dráma) 5 Oscar-díj-• 
jelölés!
Amerikai botrány (amerikai–angol krimi) 10 Oscar-díj-jelölés!• 
A mogyoró-meló (kanadai–dél-koreai–amerikai animáció)  • 
Jack Ryan: Árnyékügynök (szinkr. amerikai akcióthriller) • 
Augusztus Oklahomaban (amerikai dráma) 2 Oscar-díj-jelölés!• 
Oh Boy (fekete-fehér német vígjáték) ART!• 

     2014. február 6–12.
Robotzsaru (amerikai sci-fi akció) VILÁGPREMIER! • 
A LEGO kaland (szinkr. ausztrál–angol animáció) VILÁGPREMIER ! 3D!• 
Herkules legendája (szinkr. amerikai film)  3D!• 
Én, Frankenstein (szinkr. amerikai–ausztrál horror) 3D!• 
A nô (amerikai romantikus film) PREMIER!• 
Nyárutó (amerikai dráma) PREMIER!• 
A Nimfomániás – 2. rész (dán–német–francia–belga dráma) • 
A könyvtolvaj (am.–ném. háb. dráma) 1 Oscar-díj-jelölés!• 

Menyegzôi bemutató
Új lakodalmi helyszín a Csabagyöngye

Kellékek a nagy naphoz 
Esküvô kiállítás a Csaba Centerben 
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A Jókai színház hosszú ide-
je megtartotta népszínházi 
jellegét, ars poeticájában 
szem elôtt tartva, hogy egy 
vidéki város egyetlen szín-
házának minden közönség-
réteg igényét ki kell elégíte-
ni: játszania kell klasszikus 
és modern drámát éppúgy, 
mint vígjátékot, operettet és 
meseelôadást.

A színház történetében a 
tizenharmadik igazgató Fe-
kete Péter, aki szakmai és in-
tézményi kereteket feszege-
tô, innovatív munkahelyi és 
mûvészeti vezetôként a szín-

házat bekapcsolta az orszá-
gos és a nemzetközi színházi 
vérkeringésbe, ráirányította 
a szakma és a kritikusok fi-
gyelmét. Egymást követik a 
közönség és a szakma által 
elismert elôadások. 2011-
ben vette át a Jókai színház 
a Szarvasi Vízi Színházat, 
amely egy nyár alatt igazolta 
létjogosultságát a nyári sza-
badtéri színházak sorában.

2012. január 1-jétôl a szín-
ház Békéscsabai Jókai Szín-
ház néven a város fenntar-
tásába került. 2013-ban a 
Városházi Esték – Csabai 

Nyár rendezvénysorozat ke-
retein belül kiemelkedô jelen-
tôségû szerepet vállalt a 
színház a város kulturális 
életében. A megújult Szent 
István téren és az Ibsen Ház 
belsô udvarában (TeÁtrium) 
a nyári hónapokban számos 
mûvész, együttes, vidéki és 
határon túli társulat mutatko-
zott be. 

A Jókai színház kreatív 
alkotómunkájának eredmé-
nyeként Békés megyében 
elôször mutatták be az Ist-
ván, a király rockoperát, 
méltón, ünnepi módon em-
lékezve államalapító Szent 
Istvánra. 2014-ben a Békés-
csabai Jókai Színház társula-
ta a 60. színházi évadát és a 
színház épületének 135 éves 
fennállását ünnepli.

– A zenekar és a szervezôk 
a mai estével hagyományt 
szeretnének teremteni, hogy 
a januárt kicsit könnyedeb-
ben indítsuk. Szerencsés ta-
lálkozás a mai, hisz nemcsak 
a Csabai kolbász, hanem a 
magyar operett is hunga-
rikummá vált, mert olyan ér-
téke a magyar mûvészetnek, 
amit érdemes gondozni, ér-
demes továbbvinni – mondta 
köszöntôjében Vantara Gyula 
polgármester. 

A Békés Megyei Szimfoni-
kus Zenekar – amelynek ve-
zetôje a Liszt-díjas karmester, 
Gál Tamás – fôként olyan ze-
netanárokból áll, akik a lelkük 
gazdagságát nemcsak a ta-
nítványoknak, hanem a szé-
les közönségnek is szeretnék 
megmutatni. Hazánkon kívül 
Japántól az uniós tagállamo-
kig számos országban fellép-

tek már, repertoárjukban a 
barokktól a huszadik századi 
szerzôk mûveiig sok-sok da-
rab szerepel. 2011-tôl Bé-
késcsaba városa a fô támo-
gatójuk, 2013-tól próbáikat 
a Csabagyöngyében tartják. 
Pitti Katalin Liszt-díjas opera-
énekes, de sokat kalandozik 
az operett világában. Már 
a zeneakadémián felfigyel-
tek különleges tehetségére. 
1978-ban a Magyar Állami 
Operaház magánénekese 
lett, pályafutása során az ope-
rairodalom legcsodálatosabb 
szerepeit énekelte el, és a vi-
lág minden táján ünnepelték. 

Az esten olyan ismert dalla-
mokat hallhattunk sok-sok hu-
morral fûszerezve, mint példá-
ul a Könnyû lovasság nyitány,  
a Cigányszerelembôl a Mesz-
sze a nagy erdô, a Diótörôbôl 
a Virágkeringô,  a Carmenbôl 

a Habanéra, és jöttek a pol-
kák, Strauss Pizzicato pol-
kája, Terefere polkája vagy a 
puskalövésekkel tarkított Va-
dászat polka. Hallhattuk a Ka-
cagó dalt, Juditta belépôjét, 
Brahms 5. magyar táncát és a 
Kék Duna keringôt. 

A zenekar és Pitti Katalin 
mindvégig fantasztikus han-
gulatot teremtett, volt, hogy 
Gál Tamás a ritmusszekcióba 
még a közönséget is bevon-
ta, a végén pedig egyszerûen 
lement a színrôl, és Vantara 
Gyulának nyújtotta át a kar-
mesteri pálcát. A zenekar tud-
ta a dolgát, a polgármester, 
majd Pitti Katalin vezényleté-
vel is fergeteges produkciót 
nyújtott. Köszönet az újévi gá-
láért, a hagyományteremtés 
elsô lépése fantasztikusan 
sikerült, várjuk a folytatást!

Mikóczy Erika

Számos településen kö-
szöntik operettgálával az 
új esztendôt. 2014-ben Bé-
késcsaba is csatlakozott 
ezeknek a városoknak a 
sorába, mégpedig nem is 
akárhogyan: január máso-
dik hétfôjén sok-sok humor-
ral fûszerezett koncertet 
adott a Csabagyöngyében a 
Békés Megyei Szimfonikus 
Zenekar, Pitti Katalin ope-
raénekessel kiegészülve. 
A gála házigazdája Presits 
Tamás volt.

Az állandó társulat létrejöttének 60. évfordulója alkalmá-
ból, valamint magas színvonalú, kulturális értékteremtô, 
a város hírnevét öregbítô, országosan elismert szakmai 
munkájáért a Békéscsabai Jókai Színház a „Békéscsaba 
Kultúrájáért” kitüntetésben részesült.

Február harmadikán, hét-
fôn 18 órakor a Mindentudás 
Színházi Egyeteme kereté-
ben, prof. dr. Gyenge Zoltán 
egyetemi tanár, a Szegedi 
Tudományegyetem Filozófia 
Tanszékének vezetôje tart elô-
adást A mitológia mûvészete, 
Nárcisz és/vagy Prométheusz 
címmel az Ibsen Stúdiószín-
házban.

„De köznap is csodásan / 
van köntös Istenen. / Az is-
meret elôl elrejti arcát,/ s a 
levegôt mûvészettel takar-
ja.” (Friedrich Hölderlin)

Nem véletlen, hogy a mito-
lógiáról szóló egyik legjobb 
összefoglaló mû szerzôje, 
Christoph Jamme (Gott an 
hat ein Gewand) ennek  a 
Hölderlin idézetnek egy sorát 
választotta könyve címének.

A köntös maga a mûvészet. 
Az ismeret nem képes ezen 
áthatolni, ezért magát a 
rejtekezô köntöst kell látnunk 
és láttatnunk, hogy megsejt-
sünk valamit abból, amit Isten 
elrejt a fürkészô tekintet elôl. 
Az ismeret, a megismerés 
a nagyra törô ember vágya, 
hogy istent játsszon. Vagy ön-
magát eleméssze. Az isme-
retnek – a professzor szerint 
– két útja van, az egyik külsô, 
kifelé irányuló; a másik befelé 
forduló, önmagát elemésztô. 

Az elôadás egyrészt arra 
tesz kísérletet, hogy a mitoló-
giai fogalmát tisztázza. Talán 
mindenki tudni véli, mi a mito-
lógia, fôként, ha hozzátesszük: 
görög mitológia, egyiptomi 
mitológia stb., akkor dereng 
valami arról, hogy hallottunk 
már valamit Aphroditérôl, ta-
lán Mylittáról vagy Osirisrôl, 
esetleg a héliopoliszi enne-
ádról. De ha megkérdeznénk, 
hogy mi maga a mitológia, 
valószínûleg zavarban len-
nénk.

Mindannyian tudjuk, hogy 
a mitológia ismerete nélkül 
mûveltségünk egy fabatkát 
sem ér. Az elôadás ezért né-
hány mítosz elemzésével, a 
festészet legnagyobb alkotá-
sainak bemutatásán keresz-
tül bepillantást enged ebbe 
a világba.

Prométheusz és Nárcisz. 
Ezt a két alapmítoszt azért 

választotta az elôadó, mert 
egyszerre hasonló és más. 
Prométheusz a szenvedés 
kifejezôdése, a szenvedés 
maga Prométheusz. Ugyan-
akkor egyben a megismerés 
szimbóluma. Nárcisz ugyan-
csak szenved. Bár szokás 
úgy értelmezni, hogy a túlsá-
gosan önmagába szerelmes 
szenvedô mintája, aki elnyeri 
méltó büntetését, hisz eluta-
sítva Ekhó szerelmét, a betel-
jesíthetetlen önszerelembe 
hal bele. Pedig ô is törekszik 
valaminek a megismerésére. 

Az elôadás két mítoszt és 
két festményt emel ki a töb-
bi közül, amelyen keresztül 
a kifelé ható megismerés 
és a befelé irányuló ismeret 
különbségén túl azok találko-
zási pontjait is felfedezhetjük. 
Ennek egyik lehetôsége ép-
pen a színház világa – ahogy 
azt láthatják a nézôk.

Az anno írásokban néhány 
országos figyelmet vagy si-
kert elért csabairól is közöl-
tünk írást. Olvashattak or-
szágos szépségkirálynônek 
választott csabai szépségrôl, 
az ország egyetlen kémény-
seprônôjérôl, egy kereskedô-
rôl, aki jeles nótaszerzô lett és 
a nagyevôk közt híressé lett 
csabairól. Most, egy kilenc-
ven esztendeje, országos hó-
hér fôállás megszerzésében 
reménykedô, a „szakmában 
járatos” csabai mészárosse-
gédrôl szól történetünk.

Az 1920-as évek közepén 
az országos lapokban jelent 
meg, hogy Bali Mihály fôhó-
hér helyére majd negyven vál-
lalkozó szellemû ember pá-
lyázik – köztük szerepel egy 
Sepecán József nevû békés-
csabai húsipari munkás is.

A hír felkeltette a helyi Köz-
löny érdeklôdését, és Békés 
megye fôhóhéri stallum után 
áhítozó szülöttjérôl többet 
szerettek volna megtudni. 
Felkeresték Sepecán mészá-
rossegédet a Szigligeti utca 8. 
szám alatti lakásán. Nem ta-
lálták otthon, de megtudták, 
hogy a vágóhídon dolgozik.

A vágóhídon az igazgató 
közölte, most Sepecánnal 
a munkája miatt nem lehet 
beszélni. Ô azonban leköte-
lezô szívességgel állt a sajtó 
rendelkezésére, és elmond-
ta, hogy csakugyan alkalma-
zottja pályázott a fôhóhéri 

állásra és tudomása szerint 
Sepecán József a napokban 
felutazik Budapestre ügye 
elômozdítása céljából. El-
mondta, szerinte Sepecán 
alapos reménységgel pályáz-
hat a fôhóhéri állásra, mert a 
háború alatt már mûködött 
törvényes ítéletvégrehajtó 
gyanánt Macedóniában, ahol 
170 macedón felkelôt végzett 
ki, teljesen egyedül végezve a 
legsúlyosabb procedúrákat. 
Megvan a kellô gyakorlata a 
„mesterséghez”...

Az igazgató elmondta azt 
is, hogy a vörös uralom ide-
jén többször szólították fel 
Sepecánt kivégzések végre-
hajtására, ô azonban ezt min-
dig visszautasította, miután a 
vörös elveket sohasem vállal-
ta. Sôt, amikor többször fel-
kérték, a bajusza alatt mindig 

olyasfélét mormogott, hogy: 
„Legszívesebben titeket köt-
nélek fel.” Különben a hóhér-
jelölt igen csendes ember, 
vágóhídi munkáját csendben, 
nyugodtan végzi.

A Közlöny más oldalról ka-
pott felvilágosítások szerint 
úgy vélte, Sepecán budapesti 
útja reménnyel kecsegtet. A 
fôhóhéri állásra ugyanis – Bali 
Mihály veje után, aki szintén 
hóhér – neki van a legtöbb 
reménysége. S így nem lehe-
tetlen, hogy Sepecán, aki Bali 
Mihály mesterségét Macedó-
niában már oly sikeresen vé-
gezte, lesz a fôhóhér utódja.

Az, hogy a csabai mészá-
ros vágya teljesült-e, s sike-
rült-e elnyernie a fôhóhéri 
állást, nem derült ki – vagyis 
nem került nyilvánosságra.

Gécs Béla

Békéscsaba anno
Mészáros, aki hóhérnak ajánlkozott

A mitológia mûvészete
Nárcisz és/vagy Prométheusz

Rubens: Prométheusz

Caravaggio: Nárcisz

Magas színvonalú, kulturális értékteremtô munkáért kapták a kitüntetést

Pitti Katalin és a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar

Újévi operettgála 
Pitti Katalin és a szimfonikusok a Csabagyöngyében

Kitüntették a Jókai színházat
Békéscsaba Kultúrájáért elismerést vehettek át
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