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Az alakuló ülésen Szarvas 
Péter indítványára levették 
a napirendrôl azt az elôterjesz-
tést, mely a bizottságok kül-
sô tagjainak megválasztását 
tartalmazta. A polgármester 
ezt azzal indokolta, hogy eb-
ben az ügyben még további 
egyeztetésekre van szükség, 
ezért november 3-án, egy 
soron kívüli közgyûlésen 
döntenek a képviselôk a kül-
sô tagokról.

Gojdárné dr. Balázs Kata-
lin, a helyi választási bizott-
ság elnöke az október 12-ei 
voksolásról adott tájékozta-
tót. Ebbôl egyebek mellett 
kiderült, hogy városunk több 
mint 51 ezer névjegyzékbe 
vett választója közül 68 sza-
vazókörben több mint húsz-
ezren adták le voksaikat, s 
ez a választásra jogosultak 
39,48 százaléka.

Mint közismert, Békéscsa-
bán Szarvas Péter független-
ként nyerte a polgármester-
választást. Az új városvezetô 
a közgyûlés alakuló ülésén 
köszönetet mondott a szava-
zóknak és arról tájékoztatta a 
városháza dísztermét meg-
töltô hallgatóságot, hogy 
az utóbbi napok, hetek tár-
gyalásainak eredményeként 
a testület többségét adó 
Fidesz-frakcióval sikerült a 

fontos kérdésekben megál-
lapodniuk. Így alaptalanok 
azok az aggodalmak, me-
lyek a Békéscsabán kialakult 
helyzetet Esztergommal von-
ták párhuzamba.

– Fô céljaink között szere-
pel Békéscsaba gazdasági 
erejét növelni, a város meg-
tartóképességét erôsíteni. 
Munkahelyeket kell teremte-
ni, a helyi vállalkozókat hely-
zetbe hozni, a már mûködô 
cégeknek lehetôséget biz-
tosítani és újak létrehozását 
segíteni – hallhattuk Szarvas 
Pétertôl, aki hozzátette: az 
új dolgokra fogékony, nyitott 
emberként, partnerséget 
ajánl mindazoknak, akik a 
városért akarnak dolgozni, 
hiszen közös érdekünk, hogy 
Békéscsaba sikeres, erôs 
megyeszékhely legyen.

A következôkben a kép-
viselôk titkos szavazással 
választották meg a polgár-
mester által javasolt alpol-
gármestereket. Eszerint a 
polgármester általános he-
lyettese, valamint a gazdasá-
gi ügyek felelôse Hanó Mik-
lós, a közmûvelôdési, sport-
és oktatási ügyekért felelôs 
alpolgármester Kiss Tibor lett. 
A költségvetési és városüze-
meltetési feladatok a jövôben 
Nagy Ferenc külsôs alpolgár-

mesterhez tartoznak, aki ta-
nácskozási joggal vesz részt 
a közgyûléseken, szavazati 
joga nincsen. Nagy Ferenc 
egyébként a Békés Megyei 
Kormányhivatal Nyugdíjbizto-
sítási Igazgatóságának jelen-
legi vezetôje.

A közgyûlés a következô 
ciklusra is három tanácsnokot 
választott: a szociális ügyeket 
Herczeg Tamás, az egész-
ségügyet dr. Fábián Ágnes, 
a városfejlesztési ügyeket dr. 
Ferenczi Attila viszi.

A fô tisztségviselôk eskü-
tétele után dr. Ferenczi At-
tila a testület többségét adó 
Fidesz-frakció vezetôjeként 
gratulált a polgármesternek 
és konstruktív együttmûkö-
dést ígért. 

Az alakuló ülés utolsó na-
pirendi pontjaként a bizott-
ságok elnökeit és képviselô 
tagjait választották meg. Ez 
a következôképpen alakult: 
pénzügyi, gazdasági és város-
fejlesztési bizottság – elnök dr. 
Ferenczi Attila, tagok Kutyej 

Pál, Tímár Ella, Bíró János, 
dr. Kerekes Attila, Miklós Atti-
la. Közmûvelôdési, ifjúsági, 
oktatási és sportbizottság 
– elnök Bíró Csaba, tagok 
Bíró János, dr. Fábián Ágnes, 
Fülöp Csaba, Takács Péter. 
Szociális és egészségügyi 
bizottság – elnök dr. Kerekes 
Attila, tagok dr. Fábián Ágnes, 
Herczeg Tamás, Szabóné Ko-
cziha Tünde, Kaposi László. 
Nemzetiségi, érdekegyeztetô, 
külkapcsolati és egyházügyi 
bizottság – elnök Kutyej Pál, 

tagok dr. Ferenczi Attila, Mik-
lós Attila, Kaposi László. Jogi, 
ügyrendi és ellenôrzési bizott-
ság – Miklós Attila, tagok dr. 
Csicsely Ilona, Bíró Csaba, 
Kaposi László. Lakásügyi bi-
zottság – elnök dr. Csicsely 
Ilona, tagok dr. Kerekes Atti-
la, Bíró János, Fülöp Csaba, 
Takács Péter. Önkormányzati 
közbeszerzési döntéshozó 
bizottság – elnök Tímár Ella, 
tagok Herczeg Tamás, Fülöp 
Csaba.

 Gajdács Emese

Szarvas Péter polgármester 
a kolbászünnepen beszélt 
arról, hogy a csabai gazdák 
gondos, szorgalmas, aláza-
tos munkájának eredménye a 
Csabai kolbász. Ezzel elôde-
ink olyan értéket teremtettek, 
amelyet kötelességünk to-
vábbvinni. Gajda Róbert kor-
mánymegbízott a csabaiak 
vendégszeretetét és azokat a 
versenyeket emelte ki, ame-
lyek révén bárki aktív részese 
lehetett a fesztiválnak. Ando 
György múzeumigazgató 
hozzátette, hogy Békéscsaba 
nemcsak a kolbász fôváro-

sa, hanem Munkácsy városa 
is. Dr. Kulcsár László kamarai 
elnök szerint a fesztivál ráirá-
nyítja a figyelmet az ország 
éléskamrájára, megyénkre 
és a megye agráriumára. Dr. 
Ruszinkó Ádám államtitkár 
pedig úgy fogalmazott: örven-
detes, hogy a város fejleszté-
sei maga után vonták a ven-
déglátóhelyek, kereskedelmi 
szálláshelyek kialakítását, így 
mára a befektetôk is felfedez-
ték maguknak Békéscsabát. 

A fesztivál gazdag forga-
tagában vendégvárosként 
idén Gyergyószentmiklós 

mutatkozott be, ahogy Mezei 
János polgármester mondta, 
elhozták Gyergyószentmiklós 
egy „csipetnyi falatját”, ízelítôt 
adtak abból, hogy milyen él-
ményekkel gazdagodhat az, 
aki ellátogat hozzájuk.

–  A mintegy hatszáz csa-
pat részvételével zajlott nagy 
kolbászgyúró verseny, a nem-
zetközi szárazkolbászverseny 
és sok más program mellett 
kiemelt jelentôségû volt a 
közel kétszázötven csapattal 
zajlott ifjúsági gyúrás, amely 
bizonyítja: a következô fél 
évszázadban nem kell azon 
aggódni, hogy a kolbászké-
szítés hagyománya elvész 
Békéscsabán – szögezte le 
Hégely Sándor. (Képes beszá-
moló a 13. oldalon.)

Mikóczy Erika

A Csabai Kolbászfesztivál küldetése – amellett, hogy az 
ideérkezô mintegy százezer vendég felejthetetlen élmény-
nyel térjen haza – továbbra is a hagyományaink ápolása, 
megtartása és továbbörökítése – mondta Hégely Sándor 
fesztiváligazgató a XVIII. Csabai Kolbászfesztiválon.

Hosszas, ám végül minden kérdésben eredményt hozó 
egyeztetések után nyugodt hangulatú ülés keretében állt 
össze október 27-én Békéscsaba új képviselô-testülete. 
A fôbb tisztségviselôket zömében egyhangú szavazással 
választották meg.

Még az óvodások is gyúrtak, továbbviszik a kolbászkészítés hagyományát

Kolbászünnep a kolbász fôvárosában, Békéscsabán
A fesztivál küldetése a hagyományok ápolása, továbbörökítése 

Az eddigi négy év helyett mostantól öt évig dolgozik a városért a képviselô-testület

Megalakult az új képviselô-testület
Az alpolgármesterek: Hanó Miklós, Kiss Tibor és Nagy Ferenc



Az esemény elôtt dr. Kiss 
Gyula aljegyzô elmondta: a 
város a pályázathoz, mely 
2013 márciusa és 2014 ok-
tóbere között valósult meg, 
konzorciumi partnerként a Ci-
vil Szervezetek Szövetségét 
választotta. Az elnyert támo-
gatás összege közel 38 millió 
forint volt.

Mint megtudtuk, a projekt 
fô célja az volt, hogy segítsék 
a szülôket a hivatali idôben tör-
ténô ügyintézés során. Ennek 
érdekében megújult az ügy-
félváró, korszerû gyermekváró 
és pelenkázóhelyiséget is ki-
alakítottak a hivatalban, sôt az 
udvaron lévô kerékpártárolót 
is kibôvítették, lefedték. 

– A lakossági igényeknek 
megfelelve, hétfônként este 

8-ig intézhetik ügyeiket a csa-
baiak, s ez a projekt lezárulta 
után is így marad – mondta 
dr. Kiss Gyula.

Kissné Zsigovits Erzsébet 
a civilek képviseletében arról 
szólt, hogy 250 órás képzés 
keretében házi idôszakos 
gyermekgondozó-tanfolya-
mot tartottak, harminc fô 
pedig álláskeresô tréningen 
vehetett részt. A projekt ke-
retében 330 órányi ingyenes 
jogi, vállalkozói, pszicholó-
gia tanácsadást nyújtottak 
és 15 elôadást szerveztek. 
Kiépült egy adatbázis, létre-
jött egy honlap, és ingyenes 
gyermekfelügyelettel is se-
gítették a programban részt 
vevôket.

Gajdács E.

Múlt télen eleinte rácsodál-
koztunk, aztán megszoktuk 
és megkedveltük a Szent Ist-
ván téren felállított mûanyag 
borítású a pályát. Meghitteb-
ben, több színnel és persze 
több mozgással teltek így a 
téli napok. Mint azt Szabó 
Pétertôl megtudtuk, idén is 
programokkal, büfével, forralt 
borral, teával, meleg ételek-
kel, korcsolyakölcsönzôvel 
és korcsolyaoktatással várják 
majd az érdeklôdôket. Akár 

testnevelés órán is érdemes 
lesz eljönni a fôtérre, hiszen a 
békéscsabai óvodák és isko-
lák csoportjai hét közben dél-
után két óráig idén is díjmen-
tesen vehetik majd igénybe a 
koripályát. 

További információ találha-
tó errôl a www.korcsolyapalya.
com oldalon, a Korcsolyapá-
lya – Póstelek facebook olda-
lon és kérhetô a rendezvény@
póstelek.com címen.

Mikóczy Erika

Az Innovatív kezdeményezések Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatalában címû projekt záróese-
ményét tartották október 28-án a városházán.

Rövidesen pár hétre ismét a csabai fôtérre költözik és ja-
nuár végéig biztosan ott is marad a pósteleki, mûanyag 
borítású korcsolyapálya. A tervek szerint november 21-én 
pénteken nyitnak, november 22-én, szombaton pedig már 
programokkal, bemutatókkal várják az érdeklôdôket. 

2 Csabai Mérleg
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November elején megtörtént 
a Szerdahelyi úti aluljáró 1., 
2. és 3. hídszerkezetének 
próbaterhelése, az érintett 
vágányok a pesti fôvágány, a 
szegedi vágány és a szegedi 
kihúzó. Várhatóan november 
közepén megindul a szegedi 
vonalon a vasúi közlekedés.    

Az új felüljáró építése feb-
ruárban kezdôdött el. Október 
elején volt az elsô szerkezeti 
rész betolása, október utolsó 

hetében pedig sikeresen befe-
jezôdött a második szerkezeti 
egység segédjármokra terhe-
lése. Befejezôdött a centrum 
felôli oldalon a harmadik acél-
szerkezeti elem összeállítása, 
melynek betolása a hét máso-
dik felében éjszakai vágány-
zár mellett, illetve nappal vo-
natmentes idôszakban történt 
meg. A betolás eredménye-
ként a hídszerkezet a mûködô, 
forgalmat bonyolító vágányok 
fölé érkezett meg. Ez után a 
következô, 4. betolási szakasz-
ban éri el a hídszerkezet az 
ugyancsak a vágányok között 
épülô, már végleges pilont.

A héten, ütemezés szerint 
elkészült a pilon keresztge-

renda bebetonozása, a ja-
minai oldalon pedig befeje-
zôdött a támfal építése. Az 
új, 15 vágány felett átívelô 
felüljárón a korábbi 2 x 1 sáv 
helyett 2 x 2 sávon haladhat 
a gépjármûforgalom. A 120 
m hosszú, 30 m magas pilo-
nú hídon külön gyalogos- és 
kerékpárossáv is létesül, a 
közvilágítás és a zajárnyéko-
ló fal a híd teljes hosszában 
ki lesz építve. 

A beruházás a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium meg-
bízásából 85 százalékban eu-
rópai uniós és 15 százalékban 
hazai forrás felhasználásával, 
34,9 milliárd forintból valósul 
meg. 

Épül az új, 2 x 2 sávos jaminai híd

A Médiaszolgáltatás-támo-
gató és Vagyonkezelô Alap 
(MTVA) Kós Károly Kollégi-
umának ôszi konferenciáját 
tartották meg városunkban 
október 16. és 19. között. A 
megnyitón Szarvas Péter, 
Békéscsaba polgármeste-
re köszöntötte a résztvevô-
ket, majd dr. Szabó László 
Zsolt, az MTVA vezérigaz-
gatója tartott elôadást. 

– Igen büszkék vagyunk 
mi, békéscsabaiak, hogy en-
nek a rangos eseménynek 
már második alkalommal le-
hetünk házigazdái. Közel va-
gyunk Erdélyhez, a Vajdaság-
hoz, sok nemzetiség él együtt 
városunkban, így aztán ke-
vés jobb helyszínt találhattak 
volna a szervezôk, mi pedig 
igyekszünk, hogy a konfe-
rencia sikeréhez hozzájárul-
hassunk – hallhattuk Szarvas 
Pétertôl, aki röviden bemutat-
ta Békéscsabát. A polgármes-
ter elmondta, szeretnék, hogy 
a turizmus tovább fejlôdjön 
térségünkben, egyre több fi-
gyelmet kapjon Munkácsy és 
a Csabai kolbász. Végül pedig 
a városvezetô meginvitálta a 
konferencia közönségét a kol-
bászfesztiválra is.

Dr. Szabó László Zsolt, az 
MTVA vezérigazgatója a tudó-
sítói hálózat múltjáról, jelenérôl 

és jövôjérôl beszélt. Hangsú-
lyozta: elvárás, hogy a tudó-
sítók minden magyarhoz szól-
janak, a híreknek mindenkit el 
kell érniük, bárhol is legyen a 
világban. Az MTVA tévécsator-
nái láthatóak a Kárpát-meden-
cében, a rádiók is sugározzák 
adásaikat, s számos program 
elérhetô az interneten is. A 
vezérigazgató felidézte, hogy 
2011-tôl kezdôdôen újraszer-
vezték a tudósítói hálózatot, új 
szerzôdéseket kötöttek a mun-
katársakkal, mûszaki fejlesz-
téssel garantálták a biztonsá-
gos mûködést. Jelenleg 68 
tudósítói ponttal dolgoznak, 4 
tévéstúdió megújult, élô adás 
sugárzására is alkalmas lett, 
s tervezik az ungvári stúdió 
beüzemelését is. A további 

fejlesztésekre 300 millió forin-
tot szánnak – tudtuk meg az 
MTVA vezérigazgatójától.

A médiakonferencia so-
rán egyebek mellett média-
fogyasztási szokásokról, a 
regionális nyomtatott és az 
elektronikus sajtó egymásra 
hatásáról, valamint a kommu-
nikációs képzésekrôl is hall-
hatnak elôadásokat a részt-
vevôk. 

A tavaly alapított Média 
Díjat idén posztumusz ítélték 
oda Balogh (Bornemissza) 
Eszternek, a közmédia idén 
májusban elhunyt, nyugalma-
zott vezetô szerkesztôjének, 
akinek neve két évtizeden ke-
resztül összeforrott a határon 
túli tematikájú mûsorokkal. 

Gajdács Emese

Médiakonferencia Békéscsabán
A közszolgálatban dolgozó tudósítók találkozója

Dr. Szabó László Zsolt a tudósítói hálózatról beszélt

Porkoláb Mihály és Papp Gyöngyi

A projekt lezárult, de a hosszított ügyintézés marad

A múlt évben is állt a pálya Szent István téren

Békéscsabán a Nemzeti In-
frastruktúra Fejlesztô Zrt. 
beruházásában megújul 
a vasútállomás és a kap-
csolódó létesítmények. Az 
állomásépület felújítása jó 
ütemben halad, itt kap he-
lyet a modern biztosítóbe-
rendezés. Az utascsarnok-
ban épül a peronaluljáró, az 
alkalmazott technológia a jet 
grouting, ami talajstabilizá-
lást jelent. A vágányok felôli 
részen szintén folyamatban 
van az akadálymentesített 
peronaluljáró építése, itt a 
vállalkozó a cölöpösszefo-
gó gerendát alakította ki. 
Az állomás elôterén a kivi-
telezô elbontotta a Volán 
aluljáróba levezetô lépcsôt. 
A vágányok felôli részen ké-
szül a kábelalépítmény és 
folyamatos a peronelemek 
lerakása is. 

V a s ú t f e j l e s z t é s
Egyelôre kedvez az idôjárás a vasútépítésnek

Mentor(h)áló az iskolában
A cél a pedagógusképzés megújítása

Hétfônként nyolcig intézhetjük 
ügyeinket a városházán

Korcsolyapálya a fôtéren
Gyerekeknek délelôtt ingyenes

A Szegedi Tudományegyetem és konzorciumi partnerei öt-
százmillió forintos támogatást nyertek a Mentor(h)áló prog-
ram megvalósítására. A békéscsabai Petôfi Utcai Általános 
Iskolában a közelmúltban ennek keretében rendezték meg 
azt a mûhelyfoglalkozást, melyre partnereiket várták.

– A projekt fô célja a tudás-
alapú gazdaság, a tudástár-
sadalom elvárásaihoz alkal-
mazkodó, annak fejlôdését 
elôsegítô pedagógusképzés 
kialakítása és továbbfejlesz-
tése a dél-alföldi régióban. Az 
így megvalósuló szakmai-tar-
talmi fejlesztések lehetôséget 
kínálnak a pedagóguskép-
zés megújítására. Az SZTE 
Tanárképzési Központját a 
régió pedagógusképzésé-
nek szervezôközpontjává 
tesszük. Kiemelten fontos 
feladatnak tekintjük a közne-
velési és felsôoktatási intéz-
mények együttmûködésének 
bôvítését, összehangolását 
– mondta el Porkoláb Mihály 
projektmenedzser. 

Papp Gyöngyitôl, a Petôfi 
Utcai Általános Iskola igazga-

tójától megtudtuk, a Mentor- 
(h)áló projekt keretében meg-
hirdetett képzések igen nép- 
szerûek a pedagógusok kö-
rében, akik szívesen vesznek 
részt ezekben. A csabai isko-
lában megtartott mûhelyfog- 
lalkozás a projekt elsô Békés 
megyei rendezvénye, mely-
nek keretében a résztvevôk 
megismerhetik az intézményt 
is. Az esemény elsô részében 
Porkoláb Mihály ismertette 
a projekt fôbb elemeit, majd 
Papp Gyöngyi mutatta be a 
házigazdaként szereplô, nagy 
múltú általános iskolát. A kö-
vetkezôkben Várai Zsuzsanna, 
az intézmény pedagógusa 
Töritúrák és Titkos küldetés 
címmel tartott elôadást a jó 
gyakorlatokról.

G. E.
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Tovább kívánják folytatni azt 
a munkát, amelynek ered-
ményeként jelentôs mérték-
ben fejlôdött Békéscsaba 
az elmúlt nyolc évben, és 
nem szeretnék túlpolitizálni 
a mindennapokat – hang-
zott el a közgyûlés alakuló 
ülését követôen a Fidesz tá-
jékoztatóján.

– Szarvas Péter lett Békés-
csaba polgármestere, és a 
17 fôs testületbôl 11 fôt ad a 
Fidesz. Szeretném kijelente-
ni, hogy tiszteletben tartjuk a 
választók döntését! A lakos-
ság felhatalmazta Szarvas 
Pétert a polgármesteri jogok 
gyakorlására, a 11 fideszes 
képviselôt pedig arra, hogy 
képviselôként továbbvigyék 
azt a munkát, amelynek ered-
ményeként az elmúlt nyolc 
évben jelentôs fejlesztések 
történtek Békéscsabán. Itt 
nem lesz Esztergom, szeret-
nénk együttmûködni a pol-
gármesterrel, készségünket, 
szándékunkat kifejeztük, és 
ennek eredménye a mostani 
kompromisszumos felállás 
is – fogalmazott dr. Ferenczi 
Attila, hozzátéve, hogy Hanó 
Miklós alpolgármester kor-
mányzati, minisztériumi kap-
csolatai révén a továbbiakban 
is lobbizik Békéscsabáért. 

– Gratulálok minden képvi-
selônek és tisztségviselônek, 
aki az alakuló ülésen esküt 
tett. Az eskünk végén legtöb-
ben hangos szóval mondtuk: 
Isten engem úgy segéljen. 
Szerintem ez így is lesz, se-
gíteni fog bennünket, hisz jót 
akarunk – folytatta Kiss Tibor 
alpolgármester, majd beszélt 
arról, hogy a sport, az ifjú-
ság, a kultúra, az oktatás is 
stratégiai ágazat, bíznak ab-
ban, hogy minél több forrást 
tudnak ezekre a területekre is 
kiharcolni.

Hanó Miklós megköszön-
te, hogy ismét alpolgármes-
terré választották. Beszélt 
arról, hogy az elmúlt nyolc 
évben fideszes többség volt 
fideszes városvezetéssel, 

most annyiban változott a 
helyzet, hogy a polgármes-
ter független, és a városve-
zetésben van egy, a polgár-
mester által delegált külsôs 
alpolgármester is Nagy Fe-
renc személyében. 

– Folytatjuk a megkezdett 
munkát, a fejlesztéseket, és 
kiemelt figyelmet kívánunk 
fordítani a munkahelyterem-
tésre. A tárgyalások arról 
folytak, hogyan tudnánk a 
legjobban kialakítani a struk-
túrát úgy, hogy ezek a célok 
megvalósuljanak, és hogy 
minél több uniós forrást hoz-
zunk a városba. A frakciónk 
nagyon együtt van, közösen 
dolgozunk Békéscsabáért – 
szögezte le Hanó Miklós. 

Mikóczy Erika

folytatjuk a megkezdett munkát!
Fidesz: Közösen dolgozunk Békéscsabáért

Dr. Ferenczi Attila: Itt nem lesz Esztergom

jobbik: a bizottsági helyeket 
nem arányosan osztották el

az lMP közleménye a 
választásról és az alakuló ülésrôl

MszP: aktív, kezdeményezô 
várospolitikát folytatunk

Az alakuló ülésen elfogadott új 
bizottsági struktúrával, a bizott-
sági tagsággal nem vagyok 
elégedett, de megszavaztam, 
mert a város érdeke ezt kí-
vánta. Sem a képviselôi, sem 
a külsôs bizottsági helyekrôl 
nem történt a kormánypárti 
többség részérôl egyeztetés, 
a közgyûlésen kész tények 
fogadtak – mondta Szabóné 
Kocziha Tünde, aki a Jobbik 
részérôl egyedüliként jutott a 
képviselô-testületbe.

Szabóné Kocziha Tünde 
szerint a bizottsági helyek el-
osztásánál nem érvényesült 
az arányosság elve, mivel a 
baloldal hét (közte egy bi-
zottsági elnökségi), az LMP 
kettô, a Jobbik viszont csak 
egyetlen helyet kapott. A kép-
viselô bízik abban, hogy az 
aránytalanságot a külsôs he-
lyekkel kompenzálják, amiért 
mindent megtesz. 

– Bár kettôvel több bizottság 
lesz, a legnagyobb, a pénz-
ügyi, gazdasági és városfej-
lesztési bizottság egyben ma-
rad, és két fôvel nagyobb lesz 
a tagsága. Ez is azt támasztja 
alá, hogy összetett és egyen-
ként is fajsúlyos területeket 
felölelô bizottságról van szó. 
Itt lett volna a leginkább indo-
kolt a megbontás például úgy, 
hogy a városfejlesztés önálló 
bizottságként mûködjön – szö-
gezte le a képviselô.

A választás eredményét il-
letôen Szabóné Kocziha Tün-
de a Jobbik tájékoztatóján ki-
jelentette, hogy Szarvas Péter 
nem a Jobbik jelöltje, nem tag-
ja a Jobbiknak és nem is volt 

soha, úgy támogatták, hogy 
nem indítottak ellene riválist. 
Hangsúlyozta, ennek is kö-
szönhetô, hogy az új polgár-
mester gyôzni tudott Békés-
csabán. Mint mondta, bíznak 
abban, hogy egy elôterjesztés, 
javaslat sorsa az új felállásban 
nem azon múlik majd, hogy 
kinek jutott eszébe, hanem 
hogy mennyire szolgálja a vá-
ros érdekeit, így remélhetôleg 
a Jobbik ötletei is a közgyûlés 
elé kerülhetnek.

Strifler Attila – aki az elôzô 
ciklusban a Jobbik képviselôje 
volt a testületben – hozzátet-
te: a Jobbiknak az idei mind-
három választáson sikerült 
megôriznie támogatottságát 
helyben is, annak ellenére, 
hogy a kampányok nem vol-
tak kiegyenlítettek, és hogy 
az önkormányzati választáson 
minimális médiafelület állt a 
Jobbik rendelkezésére. 

M. E.

A Lehet Más a Politika a 2014. 
évi önkormányzati választá-
son Békéscsabán polgármes-
terjelöltet és képviselôjelöltet 
állított valamennyi választó-
kerületben. Szerény anyagi 
lehetôségeink mellett is igye-
keztünk minden választópol-
gárhoz eljuttatni városi és 
kerületi programjainkat. Ezek-
nek középpontjában a gazda-
ságélénkítés, új munkahelyek 
teremtése, energiatakarékos 
beruházások finanszírozása, 
erdôtelepítés, a közbiztonság 
javítása, a civil és tömegsport- 
egyesületek kiemelt támo-
gatása szerepelt. Pozitív és 
tisztességes kampányt foly-
tattunk. 

Október 12-én az LMP 
polgármesterjelöltje 3,4 szá-
zalékot, képviselôjelöltjei át-
lagosan 12,6 százalékot ér-
tek el. A négy évvel ezelôtti 
eredményünket 3 százalékkal 
és mintegy 600 szavazattal 
haladtuk meg. A Lencsési 
lakótelep 6-os számú és Er-
zsébethely 48-as számú sza-
vazókörében az LMP képvi-
selôjelöltjei lettek az elsôk. A 
Békéscsabán kapott 12,6 szá-
zalékos átlagunkkal országos 
összevetésben az LMP egyik 
legjobb eredményét értük el 
vidéken, ezért köszönettel 
tartozunk városunk polgára-
inak, azoknak, akik szavaza-
taikkal támogattak bennün-
ket. Megtisztelô bizalmuknak 
hála, pártunk egy képviselôi 
helyet nyert a jelenlegi önkor-
mányzatban. 

Október 27-én Békéscsa-
ba közgyûlése megtartotta 

alakuló ülését és megválasz-
totta a tisztségviselôket. A vá-
ros polgármestere és a Fidesz- 
frakció kifejezte együttmûkö- 
dési szándékát. Ezt a ma-
gunk részérôl üdvözöljük 
abban a reményben, hogy 
az elmúlt nyolc évtôl eltérôen 
ebben szerepet kaphatnak 
más pártok választott képvi-
selôi is. 

Az LMP a következô öt 
évben városi programjának 
érvényesítésére fog töre-
kedni és partnerek leszünk 
minden olyan elôterjesztés 
esetében, melyrôl úgy ítéljük 
meg, hogy az Békéscsaba 
lakosságának az érdekeit 
szolgálja.

A megválasztott tisztség-
viselôknek gratulálunk és 
eredményes munkát kívá-
nunk!

Takács Péter 
önkormányzati 

képviselô

Az MSZP közgyûlés utáni saj-
tótájékoztatóján Miklós Attila 
helyi elnök mutatta be a 6-os 
választókörzetben egyéni 
képviselôként nyertes, és így 
a közgyûlésbe jutott Fülöp 
Csabát.

– Komoly siker, hogy Fülöp 
Csabának egyéni képvise-
lôjelöltként sikerült gyôznie, 
erre sajnos 2002 óta nem volt 
példa a baloldalon, de arra 
törekszünk, hogy 2019-ben 
közülünk többen is kövessék 
a példáját – kezdte Miklós At-
tila.

A baloldali politikus a kö-
vetkezôkben arról szólt, hogy 
Szarvas Péter polgármester 
az alakuló ülésen elmondott 
beszédébôl hiányolta a konk-
rétumokat. 

– Igaz, hogy fontos az el-
vándorlás lassítása, az együtt- 
mûködés a vállalkozókkal és a 
civilekkel, de a mikéntrôl kevés 
szó esett. Pozitívumként emlí-
teném viszont, hogy ellenzéki 
képviselôként az alakuló ülést 
megelôzô egy hétben több-
ször jártam egyeztetni a pol-
gármester irodájában, mint a 
mögöttünk lévô nyolc évben 

összesen. A párbeszédre, erre 
az új szemléletre szükség van 
Békéscsabán nem elvitatva 
persze a fideszes többség 
szerepét – hallhattuk az MSZP 
helyi vezetôjétôl.

A 6-os választókörzetben 
gyôztes Fülöp Csaba el-
mondta, komoly eredmény, 
hogy képviselôik mind a hét 
bizottságban ott vannak, 
Miklós Attila pedig a jogi bi-
zottság elnöke lett. 

– Aktív, kezdeményezô vá-
rospolitikát kívánunk folytat-
ni, ehhez együttmûködésre 
és kompromisszumkész-
ségre lesz szükség minden 
oldalról. Fontosnak tartjuk, 
hogy elkészüljön végre Bé-
késcsabán egy befektetôi ké-
zikönyv, mely az itt vállalkozni 
kívánókat segíti, aktualizáljuk 
a gazdaságfejlesztési tervet, 
illetve valósuljon meg az el-
vándorlást gátló Gyere haza! 
programunk is – mondta el 
Fülöp Csaba, aki hozzátette: 
mindezek mellett nagy hang-
súlyt fektet majd arra, hogy a 
körzetében lakókkal élô kap-
csolatot alakítson ki.

Gajdács E.

A közgyûlés alakuló ülését 
követôen tartott sajtótájé-
koztatót Szarvas Péter pol-
gármester, aki egyebek mel-
lett azt hangsúlyozta, hogy 
reményei szerint az elkö-
vetkezendô években a kép-
viselôkkel együttmûködve 
az erôs Békéscsabáért dol-
gozhatnak. 

– Az elôzetes egyeztetések 
után a mai napon nyugodt 
hangulatban sikerült meghoz-
ni a többségében egyhangú-
lag elfogadott döntéseket – 
mondta Szarvas Péter.

– A választás után azonnal 
megkezdtük az egyeztetése-
ket a testületben többséget 
adó Fidesz-frakcióval. Olyan 
megállapodások születtek, 
melyeknek köszönhetôen, 
reményeim szerint, eredmé-
nyesen tudunk majd együtt- 
mûködni a testület tagjaival –  
közölte a polgármester.

Szarvas Péter szólt arról 
is, hogy a költségvetés szak-
mai irányítását a jövôben egy 
külsô szakemberre, Nagy 
Ferenc alpolgármesterre bíz-
zák, aki 52 éves, békéscsabai 
születésû és jelenleg a Bé-
kés Megyei Kormányhivatal 
Nyugdíjbiztosítási Igazgató-
ságának vezetôje. A gazdasá-
gi ügyeket a továbbiakban is 

Hanó Miklós alpolgármester 
viszi tovább, míg a humán 
területen Kiss Tibor marad az 
alpolgármester.

– Nagyon fontos a város 
lakosságmegtartó képessé-
gét növelni, munkahelyeket 
teremteni. Arra kell töreked-
nünk, hogy a meglévô cégek 
fejlôdjenek és alakuljanak 
újak is. Úgy hiszem, a jelen-
legi testületben adva van eh-
hez a menedzserszemlélet is 
Nagy Ferenc és az én szemé-
lyem által, a folyamatosságot 
pedig Hanó Miklós és Kiss 
Tibor biztosítja a maga terü-
letén, élvezve a többséget 
adó frakció támogatását – vá-
zolta fel a jövôt Szarvas Pé-
ter, A polgármester elárulta, 
hogy ôt is napokig bombáz-

ták olyan kérdésekkel: Vajon 
adódhat-e Békéscsabán is az 
esztergomihoz hasonló, kriti-
kus helyzet a polgármester és 
a testület között.

– Úgy érzem, a mai nap-
pal lezárhatjuk ezt a kérdést. 
A csabai közgyûlésben a 
kompromisszumok mentén 
olyan döntések születnek 
majd, melyek a közös célok 
megvalósításához vezetnek 
– fogalmazott Szarvas Péter. 
A városvezetô végezetül azt 
is elmondta, hogy mostantól 
nem öt, hanem hét bizottság 
segíti a testület és a város 
munkáját. Ennek oka, hogy 
vannak olyan területek, me-
lyeket komolyabb szakmai 
erôvel kell kezelni.

Gajdács Emese

szarvas Péter: erôs Békéscsabát!
A polgármester nyitott az együttmûködésre

Szarvas Péter polgármester és Szántó Zsolt a tájékoztatón

Szabóné Kocziha Tünde Takács Péter

Fülöp Csaba egyéni és Miklós Attila listás képviselô
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November 10én 18 órától 
a Körös-parti Vasutas Kon-
cert Fúvószenekar Holoka-
uszt emlékkoncertje a Csa-
bagyöngyében
November 13–15éig 19 órá
tól Illés Zenekar–Szente Vajk: 
Tied a világ címû elôadása a 
színházban
November 15én 19 órától 
Ismerôs Arcok 15. jubileumi 
koncert a Csabagyöngyé-
ben
November 15én 14 órától 
Családi játszóház – Madár-
etetô, madárházkészítés a 
Munkácsy Mihály Múzeum-
ban
November 17én 11 órától 
Kaláka-koncert – Muzsikáló 
madáretetô címmel a Békés-
csabai Jókai Színházban
November 17én 19 órá
tól Angyalok Szárnyalása A 
Békés Megyei Szociális és 
Gyermekvédelmi Központ és 
a Békéscsabai Jókai Színház 
közös jótékonysági estje a 
színházban
November 18án 18 órától 
Könyvpremier – Dragomán 
György: Máglya címû regé-
nyének bemutatója a szín-
házban

Programajánló

Öt tipp
öt pizzáért

A SPEED BURGER ÉS PIZ-
ZÉRIA és a Csabai Mérleg 
közös játékán hetente egy ol-
vasónk egy egész hétre szóló 
ebédmeghívást nyerhet tô-
lünk. Keresse „Hol készült 
a kép?” játékunkat a www.
csabaimerleg.hu oldalon! 
Hétfônként sorsolunk, eddig 
minden nyertesünk elégedett 
volt a nyereménnyel. Játsszon 
velünk Ön is, hogy nyerjen!

Hirdessen 2014-ben is a

csabai  Mérlegben!
Kéthetente 28 000 háztartásba juttatjuk el üzenetét.

SCHERZO 2014 – XIX. Amatôr Musical 
Színpadok Fesztiválja
A belépés díjtalan. 
November 10., hétfô 18: Koncert a ho-
lokauszt emlékév alkalmából 
Közremûködik a békéscsabai Körös-
parti Vasutas Koncert Fúvószenekar. 
A belépés díjtalan, de jegyhez kötött! 
November 14., péntek 18: Ifjú Zeneba-
rátok Világnapja. Családi koncert a Bé-
kés Megyei Szimfonikus Zenekarral. 
Jegyár: felnôtt 1200, diák/nyugdíjas 
600 Ft
November 15., szombat 19: Ismerôs 
Arcok-koncert. Jegyár: elôvételben 
2300, a helyszínen 2800 Ft 
November 17., hétfô 19: Befolyásol-
HATSZ. A Zéró Balett Társulat elôadá-
sa. Jegyár: 1000 Ft 
November 19., szerda 18: Jól szeretni - 
Tudod-e, hogy milyen a gyereked? 
Vekerdy Tamás pszichológus elôadása. 
Jegyár: 2300 Ft (helyfoglalás érkezési 
sorrendben!) 
November 20., csütörtök 18: Duma 
ROAST – Kovács András Péter, Kiss 
Ádám, Dombovári István, Kormos Anett, 
Benk Dénes, Ganxsta Zolee
A roast arról szól, hogy a humoristák 
egy adott hírességet osztanak ki, az 
illetô – Ganxsta Zolee – jelenlétében.
Jegyár: elôvételben 3500, a helyszínen 
4000 Ft (Amennyiben elôvételben va-
lamennyi jegy elkel, a helyszínen már 
nem lesz jegyértékesítés.) 
November 22., szombat 9–17: Orszá-
gos Diabétesz Találkozó 
November 22., szombat 19: Sláger-
koktél – zenél a Torony Band. 
Jegyár: 1000 Ft. 

KIÁLLÍTÁSOK 

A Partiumi Keresztény Egyetem 
(Nagyvárad) Képzômûvészet Tanszé-
kének kiállítása november 30-áig a Pa-
noráma Teremben. 
Kéri László festômûvész kiállítása no-
vember 30-áig az Artériumban. 
November 7., péntek 17: Csák Attila 
kiállításának megnyitója. A kiállítás no-
vember 28-áig tekinthetô meg. 
November 20., csütörtök 17: Görgényi 
Tamás festômûvész pasztellképeibôl 
válogatott kiállításának megnyitója a 
Békéstáji Galériában. Megnyitja: dr. 
Turai Kamill. 

Munkácsy Emlékház 

November 7., péntek 17–20 h:
Múzeumok Ôszi Fesztiválja.

16+ múzeumi találkozások – Diá-• 
kok buli elôtt.
Áll a bál a Munkácsy Emlékházban.• 

 19. századi jelmezekbe öltözve járjuk 
be az épületet, régi illemszokásokról, 
az ötórai teáról beszélgetünk, majd 
palotást, keringôt tanulunk középis-
kolás fiatalokkal, családokkal. 

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

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

MESEHÁZI BOLDOGSÁGBETAKARÍTÓ ÜNNEP
November 8án, szombaton 14 órától a Meseházban

(Békéscsaba, Békési út 17.)

„Apáról fiúra” családi hagyományôrzô délután• 
Mindenszentek a kalendáriumból –
Üveg mécsestartó díszítése makraméval –
Sült tökös sütemény a kamarából –

„Mesedélután” játékok a Meseszobában.• 
„Muzsikáló Meseház” cimbalom – gitár jazz-koncert.• 

Támogatta: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Meseházi Ala-
pítvány. A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk.

MUZSIKÁLÓ MESEHÁZ
November 8án, szombaton 20 órától 

Kisszériás rétegzene vájtfülûeknek, folk-jazz felhangokkal:
EICHINGER – CSURKULYA PROJEKT
Eichinger Tibor – gitár, Csurkulya József – cimbalom
Helyszín a Meseház, helyfoglalás érkezési sorrendben. A belépés ingyenes, 
mindenkit szeretettel várunk! Biciklilámpát mindenki hozzon magával! – Meg-
lepetés!

THURY GÁBOR RETROMOZIJA
November 12én, szerdán 18 órakor 

a Nemzetiségi Klubházban (Békéscsaba, Békési út 15.)

Mûsoron: filmhíradó anno és 
„’70-es évek filmjei” Máthé Ferenc ajánlásával
Rosszemberek – Szomjas György filmje – 1979. 
A belépés ingyenes.

NOVEMBERI KÉZMÛVESAJÁNLÓ

Csoportok számára ajánlott kézmûves foglalkozásaink:

Ôszi illatzsák készítése, díszítése• 
Madárijesztô készítése kartonból, • 
textilbôl
Tökdísz készítése textilbôl• 

Ôszi manó készítése gyapjúból, • 
textilbôl
Süni ujjbáb készítése filcbôl• 
Bagoly tobozból, gyapjúból, textilbôl• 

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

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

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

info@csabagyongye.com • www.csabagyongye.com

KIÁLLÍTÁS 

November 8., szombat 16.15 óra – A „Balatonboglári Lengyel Iskola története” c. 
kiállítás megnyitója. Megnyitja Virágh József a  Budapesti  Lengyel Múzeum és Levél-
tár igazgatója. Megtekinthetô november 20-áig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig.

ISMERETTERJESZTÔ ELÔADÁSOK

November 17., hétfô 17 óra – A gyökéritatóval kapcsolatos idei tapasztalatok 
címmel Endrôdy László, a DELAP Kft. igazgatójának elôadása a Kertbarát kör 
foglalkozásán. Korreferátumot tart Tóth Sándor békéscsabai kertbarát. A termék 
a helyszínen megvásárolható.
November 19., szerda 18 óra – A Paleolit klub vendége dr. Leitem Ágnes fogyó-
kúra-szakértô, paleo szemléletû orvos. Az elôadás és beszélgetés témája a glutén 
és tej fogyasztásának következményei; a pajzsmirigybetegség, a 2-es típusú cu-
korbetegség, a PCOS, az endometriosis és ezen betegségek gyógyítása a táplál-
kozás megváltoztatásával.

KIRÁNDULÁSOK

November 16., vasárnap – Gyalogtúra Gyula-Városerdôtôl Dobozig. Útvonal: a 
Fekete-Körös gátján Szanazugig, majd az erdei turistaúton. Indulás: 7.50-kor Sar-
kad felé a menetrend szerinti autóbusszal a pályaudvarról. Várható hazaérkezés: 
14 óra után Doboz felôl autóbusszal.

IX. BÉKÉSCSABAI DIGIPORÁMAFESZTIVÁL

November 22., szombat 10 óra – Az elektronikus adathordozón beküldött ma-
ximum 5 perces pályamunkák nyilvános vetítéssel egybekötött zsûrizése és díj-
átadó ünnepsége.  A zsûri tagjai: Horváth Imre a MAFOSZ elnöke, Dozvald János 
fotómûvész, Gál Csaba, a Csaba TV szerkesztôje. 

TORNÁK

• Nyugdíjastorna – minden kedden 8.15-tôl 9.15 óráig. 
• Babamama torna – minden kedden 9.30-tól 10.30-ig egyéves kor fölött és 

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

kön 14.30-tól 15.30 óráig.  
• Szülésre felkészítô torna – a várandósság 32. hetétôl ajánlott – minden kedden 

16 órakor.
• Kismamatorna – a várandósság 20. hetétôl ajánlott –  minden kedden 17 óra-

kor. A tornákat dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász vezeti.  
• Alakformáló torna – minden kedden és csütörtökön 18.30-tól 19.30 óráig.
 Vezeti: Kvasz Edit aerobic-oktató 
• Taekbo – minden kedden és csütörtökön 19.45-tôl 20.45-ig. Vezeti: Máté Zsolt, 

a Máté Taekwondo Sportegyesület mestere.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com

Á R V e R é s
Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata árverésen 
kívánja értékesíteni a követke-
zô belterületi ingatlanát:
Békéscsaba, Trefort utca 21. 
szám alatt található békéscsa-
bai 3382 hrsz.-on nyilvántar-
tott belterületi ingatlan.

Helyrajzi szám: 3382
Területe: összesen 2242 m2 
alapterületû 

Az ingatlan kikiáltási ára: nettó 
70 000 000 Ft, azaz hetvenmillió 
forint.
A hirdetés részletes szövege a 
város internetes honlapján a Vá-
rosháza/Polgármesteri Hivatal/
Felhívások, hirdetmények/egyéb 
hirdetmények elérési útvonalon 
található, valamint a Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatalának hirdetôtábláján 
megtekinthetô. 

Értesítjük a tisztelt Lakos-
ságot, hogy Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Önkor-
mányzat Közgyûlése 2014. 
november 27-én 18.00 órától 
általános közmeghallgatást 

tart, amelyre minden érdek-
lôdôt meghívunk.

A közmeghallgatás helye: 
Polgármesteri Hivatal Szent 
István tér 7. szám alatti épü-
letének díszterme.

KÖzMeGHallGatÁs
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A román nemzetiségi önkormányzat tagjai: Frankó 
Gábor, Juhász Tivadar és Traciuc Georgia Manuela

A szlovák önkormányzat: Krajcsovics Hajnalka, Ocsovszki 
Ildikó, Lászik Mihály és Molnárné Pribojszki Judit

A német nemzetiségi önkormányzat tagjai: Bíró-Laczkó 
Viktória, Egeresi Mária és Bíró József

A lengyel nemzetiségi önkormányzat tagjai: Leszkó 
Malgorzata, Korpa Renáta Bogumila, Máté László

A roma nemzetiségi önkormányzat tagjai: Kovács Rozália, 
Nagy Ferenc, Farkas Gyula és Kovács Erzsébet

Megalakultak Békéscsabán 
a nemzetiségi önkormány-
zatok és megválasztották 
tisztségviselôiket. 

A szlovák testület élére Lászik 
Mihályt, helyettesének pedig 
Molnárné Pribojszki Juditot 
szavazta meg az újonnan fel-
állt önkormányzat, amelynek 
tagja még Krajcsovics Hajnal-
ka és Ocsovszki Ildikó. A román 
testület elnöke Juhász Tivadar, 
elnökhelyettese Traciuc Geor-

gia Manuela lett, tagja Frankó 
Gábor. A roma testület élére 
Kovács Erzsébetet, helyettesé-
nek Farkas Gyulát választották 
meg a képviselôk, tag Kovács 
Rozália és Nagy Ferenc. A len-
gyel nemzetiségi önkormány-
zat elnöke Leszkó Malgorzata, 
helyettese Máté László, tagja 
Korpa Renáta Bogumila lett. 
A német nemzetiségi önkor-
mányzat elnöke Bíró József, 
elnökhelyettese Egeresi Mária, 
tagja Bíró-Laczkó Viktória. 

Békéscsaba nemzetiségi önkormányzatai

Bé K é sc sa Ba K é PV ise lô -t e st ü l e t e

SZARVAS PÉTER
polgármester

2. választókerület 
egyéni képviselôje

Független

HERCZEG TAMÁS
tanácsnok

8. választókerület 
egyéni képviselôje

Fidesz–KDNP

KUTYEJ PÁL
12. választókerület 
egyéni képviselôje

Fidesz–KDNP

HANÓ MIKLÓS
alpolgármester

9. választókerület 
egyéni képviselôje

Fidesz–KDNP

BÍRÓ JÁNOS
1. választókerület 
egyéni képviselôje

Fidesz–KDNP

DR. KEREKES ATTILA
Kompenzációs listán
mandátumot szerzett 

képviselô
Fidesz–KDNP

KISS TIBOR
alpolgármester

7. választókerület 
egyéni képviselôje

Fidesz–KDNP

TÍMÁR ELLA
3. választókerület 
egyéni képviselôje

Fidesz–KDNP

KAPOSI LÁSZLÓ
Kompenzációs listán
mandátumot szerzett 

képviselô
MSZP–Együtt–DK–MLP

NAGY FERENC
alpolgármester

BÍRÓ CSABA
5. választókerület 
egyéni képviselôje

Fidesz–KDNP

MIKLÓS ATTILA
Kompenzációs listán
mandátumot szerzett 

képviselô
MSZP–Együtt–DK–MLP

ZELENYÁNYSZKINÉ 
DR. FÁBIÁN ÁGNES

tanácsnok
11. választókerület 
egyéni képviselôje

Fidesz–KDNP

FÜLÖP CSABA
6. választókerület 
egyéni képviselôje

MSZP–Együtt–DK–MLP

SZABÓNÉ KOCZIHA TÜNDE
Kompenzációs listán
mandátumot szerzett 

képviselô
Jobbik

DR. FERENCZI ATTILA
tanácsnok

4. választókerület 
egyéni képviselôje

Fidesz–KDNP

DR. CSICSELY ILONA
10. választókerület 
egyéni képviselôje

Fidesz–KDNP

TAKÁCS PÉTER
Kompenzációs listán
mandátumot szerzett 

képviselô
LMP
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Brúnó állateledel
és terménybolt

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

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

Sztator Bt.
Békéscsaba, Pulszky u. 24.

Telefon: 66/446353
és 70/2235474

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  2014. november 15., 8.00–12.00

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

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

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

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

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

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

ôszi városi nagytakarítás Békéscsabán
2014. novemberben

Böngéssze legfrissebb híreinket a

www.csabaimerleg.hu
weboldalon!

Kocsik Tuning Kft.

Önnek is bosszúságot okoz 
télen autója lefagyott szélvédôje, 

befagyott ajtózára?

Közeledik a tél, jön a jéghideg autó 
és a lefagyott szélvédô többhetes 
idôszaka. A szabad ég alatt parkoló 
autókkal hideg téli reggeleken a jege-
sedés miatt gyakran nehéz elindulni. 

Van néhány praktika, melyekkel 
ön is könnyebben szabadulhat meg a 
jármûvére fagyott jégtôl, így gyorsab-
ban elindulhat, ugyanakkor megvédi 
jármûvét is!
• A befagyott ajtó, ajtózár szinte a leg-

nagyobb probléma. Semmiképpen 
se erôltesse a kinyitást, mert megsé-
rülhet a zárszerkezet vagy eltörhet a 
kulcs. Használjon zárjégoldót. Na-
gyon fontos, hogy a zárjégoldót ne 
az autóban tárolja, mert akkor nem 
lesz az Ön segítségére.

• Ha autóját nem garázsban tartja, 
akkor legalább 10 perccel a ter-
vezett indulás elôtt indítsa be au-
tóját az üzemi hôfok elérése miatt. 
Jéghideg motorral elindulni nem 
javasolt! A fûtést kapcsolja be és a 
légterelôket irányítsa a szélvédôre 
és az oldalsó ablakokra.

• Ezután a lefagyott szélvédôt fújja 
be jégoldóval, igen sokfélét lehet 
már kapni autósboltokban, vélemé-
nyünk szerint a pumpás változat a 
legjobb, ugyanis a spray nagy hi-
degben nem mûködik. A jég vastag-
ságától függôen lehet, hogy több-
ször szükséges befújni a felületet.

• Amikor a jég már kellôképpen fel-
olvadt, távolítsa el a szélvédôrôl, 
lehetôleg jégkaparóval. Semmi-
képpen sem az ablaktörlô lapáttal, 
hiszen ilyenkor az is fagyott, így a 
gumi elszakadhat és karcolhatja 
az üveget. Ne használjon könnyen 
törô mûanyagot (pl.: pontgyûjtô 
kártyát, CD-tokot), mert ezek is 
megsérthetik a szélvédô üvegét.

• A téli parkolásnál véleményünk 
szerint a kézifék használata nem 
ajánlott! Pár perc alatt is be tud 
fagyni. Ha beragadt kézifékkel 
indul el, több tízezer forintos kárt 
okozhat saját magának. Kézifék 
behúzása helyett a váltókart tegye 
sebességbe.

• Télen lehetôleg ne mossa meg 
az autóját! Még ha a napközbeni 
hômérséklet 0 fok feletti is, az ajtó-
résbe, ajtózárba, hézagokba befolyt 
víz éjszaka megfagyhat, s ez továb-
bi károkat okozhat jármûvében.

Szeretne ingyenesen jégtelenítô 
eszközökhöz jutni?

Tôlünk ingyenes ajándékként meg-
kapja, ha november hónapban ná-
lunk szervizelteti autóját (értékhatártól 
függetlenül)!
(Az akció érvényes 2014. november 
3–30. között elvégzett javításokra, 
valamint, ha ezen idôszakban a hiba 
megállapításra kerül és a javításra az 
idôpont-egyeztetés megtörténik.)

Sajnos, mi nem tudjuk az Ön telefonszá-
mát – hívjon bizalommal, hívjon most! 

Kocsik Tuning Kft. – Békéscsaba
Békéscsaba, Gyulai út 81.
Legyen az autója mindig útra kész!
www.kocsiktuningszerviz.hu
+3670/2379153, +3630/3172455

zöldhulladék-szállítás
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Város-
üzemeltetési Osztálya, valamint a Közterület-felügyelet és Mezei 
Ôrszolgálat felhívással fordul Békéscsaba város lakosságához. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyûlésének a hulla-
dékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és a köztisztaság 
fenntartásáról szóló 16/2014. (VII. 3.) önk. rendelete alapján a 
közszolgáltató a lakosságnál keletkezô zöldhulladékot külön 
díjazás és mennyiségi korlátozás nélkül minden év április 1. 
és november 30. között heti rendszerességgel elszállítja. 

2014. évben a zöldhulladékot utolsó alkalommal
november 26án viszi el a szolgáltató.

A rendelet szabályozza, hogy az elkülönítetten gyûjtött zöld-
hulladékot szállításra elôkészítve, zsákban, dobozban vagy 
kötegelve – legfeljebb 1 m hosszú kötegekben – helyezhe-
tik ki a kijelölt gyûjtôhelyre. A kijelölt gyûjtôhely mindenki 
esetében az a közterület, ahol a saját kommunális szilárd-
hulladék-gyûjtô edényét ürítési napokon elhelyezi.

Mindenkit arra kérünk, hogy a környezete és a város tiszta-
sága, továbbá a gyors, egyszerû és hatékony szállítás érde-
kében tegye meg azt, hogy a lekaszált füvet vagy a falevelet 
zsákba, dobozba szedve, a feleslegessé váló gallyakat, vasta-
gabb szárú növényeket kötegelve, kévébe kötve rakja ki arra a 
helyre, ahol a kommunális szilárdhulladék-gyûjtô edényét ürí-
tési napokon elhelyezi.

A rendelet idézett szakaszának betartása nem csak kör-
nyezetünk tisztaságának megôrzése érdekében fontos. 
A rendelet értelmében szabálysértésnek minôsül, amikor 
az elkülönítetten gyûjtött zöldhulladékot elszállításra nem 
gyûjtôedényben, zsákban, dobozban, vagy kötegelve helye-
zik ki a kijelölt gyûjtôhelyre. Az elkövetett cselekmény miatt a 
közterület-felügyelô helyszíni bírságot szabhat ki, súlyosabb 
esetben szabálysértési feljelentéssel élhet. 

 Közterület Felügyelet Városüzemeltetési
 és Mezei Ôrszolgálat Osztály
 Makszin András Csiaki Tamás
 csoportvezetô osztályvezetô

f e l H í V Á s

Tisztelt 
Ingatlantulajdonos!

A belvízelvezetés az ingatla-
nokban okozott károk meg-
elôzésére közös érdek, ezért 
kérjük azon ingatlantulaj-
donosokat, akik ingatlana 
elôtt árok, kapubejáró alatti 
áteresz van, amely feliszapo-
lódott, hogy az ôszi csapa-
dékos idôre történô felkészü-
lés kapcsán, a vízelvezetés 
zavartalan biztosítása érde-
kében azt teljes keresztmet-
szetben, az áteresz aljáig 
tisztítsák ki.
A köztisztaság fenntartásá-
ról szóló 31/1998.(XII.17.) sz. 
önkormányzati rendelet 
• 3. § (5) e) bekezdése rendel

kezik arról, hogy az ingat
lan tulajdonosa (használó
ja) köteles gondoskodni:

 az ingatlanok elôtti bel-
vízelvezetô árkok és ezek 
mûtárgyainak (átereszek) 
tisztán tartásáról, rendsze-
res kaszálásáról, a csapa-

dékvíz zavartalan lefolyását 
akadályozó anyagok, hul-
ladékok eltávolításáról és a 
kiszedett idegen anyagok 
lerakóhelyre történô szállí-
tásáról. 

• 14. § (3) bekezdése ren
delkezik arról, hogy

 az, aki a tulajdonában vagy 
használatában lévô in-
gatlan elôtti járdaszakasz 
melletti nyílt árok és ennek 
mûtárgyai tisztán tartásáról, 
rendszeres kaszálásáról, 
a csapadékvíz zavartalan 
lefolyását akadályozó anya-
gok és más hulladékok el-
távolításáról, az árokból ki-
szedett hordalék és idegen 
anyag kijelölt lerakóhelyre 
történô szállításáról – a ren-
delet 3. § (5) bekezdésében 
felsorolt gerinccsatornák 
kivételével – nem gondosko-
dik, szabálysértést követ el. 

Békéscsaba
Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala
Városüzemeltetési Osztály

az árkok tisztítására

Fogadóóra
Fülöp Csaba, a 6. számú választó-
kerület egyéni képviselôje novem-
ber 13-án, csütörtökön 16.30–18.30 
óráig tart fogadóórát a Vasutas 
Mûvelôdési Ház emeleti klubtermé-
ben. 

A képviselô elérhetô a 06-
30/955-3745 telefonszámon és 
a fulop.consulting@gmail.com 
e-mail címen. Levelezési cím: 
5600 Békéscsaba, Irányi u. 4–6.
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– Van titkos receptje, ho-
gyan lehet évek óta a világ 
legjobbjának lenni?

– Az nincs, talán csak any-
nyi, hogy nagyon szeretem, 
amit csinálok. Élvezem a ver-
senyzést, motivál, hogy min-
dig dobogón akarok végezni. 
A stresszhelyzetet jól bírom, 
feldob a nagy tét, és jobbára 
nem rontok kritikus szituáci-
ókban.

– Azt mondják tornászber-
kekben, rengeteget alszik 
versenyek elôtt. Hogy képes 
álomra hajtani a fejét ilyen-
kor?

– Londonban a délelôtti 
és a délutáni program között 
nem mentem haza, lefeküd-
tem ott a csarnokban, míg 
mások mászkáltak körülöt-
tem. Most a világbajnoksá-
gon is fél kilenckor reggeliz-
tem, fél tízkor visszafeküdtem 
még egy órát szunyókálni, és 
csak utána mentünk verse-
nyezni. Egyszerûen kialszom 
magamból a stresszt. Ez alatt 
teljesen ki tudok kapcsolód-
ni, és feltöltôdöm.

– A mentális felkészülésben 
igénybe vesz segítséget?

– Dr. Lénárt Ágotával 2007 
óta dolgozom együtt. A sport-

pszichológus segít, bármilyen 
mentális gondom van a fel-
készülés során. 

– Sokat változott az élete, 
mióta családapa lett?

– A fennmaradó szabad 
idômet ô és édesanyja tölti ki 
teljes egészében. Azóta már 
nemcsak magamért verseny-
zek, hanem a kislányomért és 
a feleségemért is. Új állapot ez 
számomra, de ez is pozitívan 
hat rám kiélezett szituációk-
ban. Az edzôm, Kovács István 
most azzal ugrat, hogy nem 
hibázhatok gyakorlat közben, 
mert mit szólna a lányom.

– Látta már versenyezni?
– Igen, és jó tudni, hogy 

ott van a teremben, még ha 
nem is tudja, apa mit csinál 
pontosan, hiszen csak kilenc 
hónapos. Otthon egyébként 
hamarabb akart felállni és 
menni, mint ülni és mászni. 
Lehet, hogy örökölt is vala-
mit a képességeinkbôl, a fe-
leségem ugyanis válogatott 
taekwon-dós volt. Remélem, 
sportszülôk gyermekeként 
hasznosít ebbôl ezt-azt, akár 
élsportoló válik belôle, akár 
csak hobbi szinten ûz vala-
mit.

Molnár Attila

itt repül 
a kismadár!

Oroszország fantasztikus 
táncegyüttese, a Mojszejev 
Balett újra Magyarországra 
érkezik. Az alapító Igor Moj-
szejev nevét viselô társulat 
immár 77 éve hódítja a világot, 
így a magyar közönség köré-
ben is nagy népszerûségnek 
örvend. Az együttes több 
mint hatvan országban járt 
már és több mint százhatvan 
külföldi turnét tudhat maga 
mögött. Budapesten 1946 óta 
tizenhárom alkalommal sze-
repelt nagy sikerrel, legutóbb 
2012-ben. A magyarországi 
fellépéseiket mindig hatal-
mas érdeklôdés övezi. 2014 

decemberében egy különle-
ges adventi turné keretében 
öt magyar városban, köztük 
Budapesten is láthatják a 
nagyszerû társulatot.

Oroszország táncos 
nagykövetei

Ki gondolta volna, hogy az egerek érdeklôdnek a fényké-
pezés iránt. Simon Roy érdekes fotót készített egy kert-
jébe tévedt egérkérôl észak-yorshire-i házában. Az apró 
rágcsáló ágaskodva nézett bele a kamerába, és éppen 
hogy csak azt nem cincogta: itt repül a kismadár! Simon 
szerencsére megörökítette a pillanatot.

Mága Zoltán, aki már sokad-
szorra lépett fel az Egyesült 
Államokban, 30 éves zenészi 
pályafutásának egyik legje-
lentôsebb állomásának ne-
vezte mostani koncertjét. 

– Minden mûvész álma az, 
hogy a világ egyik legrango-
sabb színpadának számító 
Carnegie Hallban adhasson 
koncertet, mert egy zenész 
mûvészi teljesítményének és a 
szakma elismerésének számít, 
ha önálló produkcióval léphet 
fel a zene templomában – fo-
galmazott a hegedûmûvész. 
A hatalmas siker hatására a 
koncertet követôen a legna-
gyobb amerikai zenei pro-
ducerek és a Carnegie Hall 
vezetôi azonnal szerzôdést 

ajánlottak Mága Zoltánnak, 
hogy mielôbb ismételje meg 
mûsorát. A hegedûmûvész 
zsúfolt programjai miatt idén 
már nem tud eleget tenni a 
New York-i felkérésnek, mert 
Kanadában, Torontóban, az 
Isabel Bader Theaterben ad 
koncertet, majd decemberben 
Bécsben és Budapesten Ad-
venti koncertjével örvendez-
teti meg közönségét. Mága 
Zoltán természetesen már lá-
zasan készül a Kárpát-meden-
ce legnagyobb újévköszöntô 
gálamûsorára, a Budapesti 
Újévi Koncertre is, amely im-
máron hetedik alkalommal 
kerül megrendezésre a Papp 
László Budapest Sportaréná-
ban 2015. január 1-jén.

siker a carnegie Hallban

Hatalmas sikert aratott Mága Zoltán hegedûmûvész a 
világ egyik legrangosabb zenei színpadán, a zsúfolásig 
megtelt New York-i Carnegie Hallban adott koncertjével. A 
Prima Primissima díjas hegedûmûvész Budapesti Kama-
razenekarával a Hegedûvel a világ körül címmel indított 
100 állomásos világ körüli turnéja keretében érkezett az 
amerikai kontinensre.

A WeLoveDates megvizs-
gálta, hogy a világ mely vá-
rosaiban vannak a legjobb 
randihelyszínek. A honlap ké-
szítôi összeállították a legro-

mantikusabb városok listáját, 
melyre Budapest is felkerült.  
Az elsô helyen természete-
sen Párizs áll, az ezüstérmes 
Sydney lett, míg a harmadik 

helyezett az olaszországi Ve-
lence. A listán Kioto, Brugge, 
Buanos Aires következik, 
Budapestet a hetedik hely-
re sorolták. – Lenyûgözô 19. 
századi építészet, világ-
színvonalú zenés helyek, 
több száz, bájos teraszos 
kávézó teszi Budapestet az 
egyik legromantikusabb és 
elbûvölôbb várossá – írják 
indoklásukban, hozzátéve, 
hogy felesleges városunkat 

„Kelet Párizsának” nevez-
ni, mert saját néven is kijár 
neki az elismerés. A honlap 
szerzôi olvasóinak egy prog-
ramjavaslatot is összeállított. 
– Tegyetek egy romantikus 
sétát a Duna-parton. Indulja-
tok el a Korzón, haladjatok el 
a Lánchídnál és menjetek el 
a Parlamentig! – írják. Az álta-
lunk megkérdezett fôvárosiak 
azonban nem ezeket tartják 
Budapest legromantikusabb 
helyszíneinek. – A Városlige-
tet és a Vajdahunyad várát 
találom a legideálisabb ran-
dihelyszínnek – mondta Már-
kus Anna, hozzátéve, hogy ott 
sétálgatva szinte királynônek 
érzi magát. – Van egy bevett 
helyem, mindig oda viszem 
elôször a lányokat, akik ettôl 
elalélnak – büszkélkedett Vi-
tányi Jocó. – A Gellért-hegyen 
van az Uránia csillagvizsgáló. 
Mutogatom a csillagokat, és 
ha úgy alakul, könnyen talá-
lunk egy eldugott zugot is – 
nevetett a fiú. A 30-as korosz-
tályhoz tartozó Panni szerint 
nem függ a randevú sikeres-
sége a helyszíntôl. – Elhatá-
roztam, hogy ha megtalálom 
az igazit, elmegyek vele az 
Erzsébet térre a Szerelemfá-
hoz, hogy lakatot tegyünk rá.

szd

Romantikus Budapest

Egy nemzetközi honlap, a www.welovedeates.com több 
kritérium figyelembevételével összeállította a világ legro-
mantikusabb városainak listáját. Budapest a hetedik helyet 
érdemelte ki, Prágát is maga mögé utasítva. Az általunk meg-
kérdezettek szerint a magyar fôvárosban nagyon könnyû 
randihelyszínt találni, de a felejthetetlen pillanatokhoz ez 
nem elég, ahhoz romantikus emberek is kellenek.

Berki Krisztián: Kialszom 
magamból a stresszt

Hat Európa-bajnoki, két világbajnoki és egy olimpiai el-
sôséggel rendelkezett idáig Berki Krisztián. A tornász 
októberben begyûjtötte harmadik világbajnoki címét is. 
Lapunknak adott interjújában elárulta, hogyan képes a 
verseny napján a reggeli után még visszaaludni, és miben 
változott meg élete, mióta megszületett kislánya.
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Nagyobb önállóságot ígér a 
kormány a szakiskoláknak. 
Gyakran hallhatjuk, hogy 
egyre több a diplomás mun-
kanélküli, ezért is olyan fon-
tos, hogy mind a fiataloknak, 
mind a felnôtteknek vonzóvá 
tegyék az elérhetô szakkép-
zéseket. A kínálat egyre szé-
lesebb, ráadásul kezdenek 
elmosódni a nôi-férfi szak-
mák közötti határvonalak is. 

– Az egészségügyi és az 
építész szakmacsoport a 
legnépszerûbb – árulta el la-
punknak Ligetvári István, az 
Oktáv Szakközépiskola okta-
tási igazgatója. – Hiányszak-
mának minôsül és indítjuk is, 
de nagyon kicsi létszámmal 
például a bádogos-, kályhás-
képzéseinket. Fontos, hogy 
teszteljük a piacot, próbálunk 

az elvárásoknak megfelelni. 
Erôsáramú elektrotechnikus, 
valamint gáz- és hôtermelô-
berendezés-szerelô képzést 
próbálunk most indítani. A 
népszerû szakmákat sokan 
azért választják, mert vala-
milyen oknál fogva divato-
sak lettek, ilyen például a 
boncmester, amelyre egyre 
nagyobb az érdeklôdés – ezt 
egyértelmûen a különbözô 
krimisorozatok dobták fel. 

A tipikus nôi-férfi szak-
mák közötti határvonal egyre 
jobban elmosódik. – Tudok 
mondani óvodai dajkát, aki 
férfi tanulónk volt és tudok 
mondani villanyszerelô-, asz-
talos- vagy akár kômûves-
képzésen részt vevô hölgy 
hallgatókat is – mondta Liget-
vári István.

– Az ember gyakorta hallja, 
hogy vérhiány van bizonyos 
kórházakban. Tényleg elôfor-
dulhat ilyen helyzet Budapes-
ten?

– Úgy helyes, ha azt mond-
juk, relatív csoporthiány 
adódhat átmenetileg, azaz 
bizonyos vércsoportok eseté-
ben nincs elegendô vér, csu-
pán az életmentô mûtétekre 
jut belôlük. Figyelem, ezekre 
viszont mindig van a „raktá-
ron”! Relatív csoporthiány 
is inkább nyáron fordul elô, 
amikor sok a szabadságolás 
a véradók között, vagy pedig 
influenzajárványok idején. 
Ez azokra a mûtétekre hat ki, 
melyek úgymond a halaszt-
ható kategóriába tartoznak, 
vagyis nem életveszélyt kell 
elhárítani. 

– Mennyire más a buda-
pesti véradás az ország más 
részeihez képest?

– Sajnos kisebb a fôváro-
si aktivitás, mint vidéken. A 
rohanás és az elidegenedés 
számlájára írom ezt. A buda-
pesti lakosság 4 százaléka 

nevezhetô véradónak, míg 
az ország egyéb részein akár 
az ottani lélekszám 5-6 szá-
zaléka is lehet. Pedig a fôvá-
rosban van szinte mindegyik 
országos egészségügyi in-
tézmény, és ezért – is – bizony 
nagyságrendekkel több vér 
kell Budapestre.

– Jót tesz-e a véradónak a 
véradás?

– Hasznos, mivel a csont-
velô pótolja a vesztett meny-
nyiséget friss vérrel, illetve a 
donoron elvégzett gyorsteszt 
kimutathat bizonyos, addig 
rejtve maradt fertôzô beteg-
ségeket.

– Régen sör és virsli járt a 
friss vérért cserébe…

– Manapság az élelmiszer-
biztonsági elôírások miatt ez 
nem oldható meg, mert nem 
tudunk külön hûtôkocsikat 
biztosítani a vérvételekhez. 
Most elôtte ásványvizet és ná-
polyit adunk, utána pedig ét-
kezési utalványt. Ami viszont 
pont ugyanaz maradt, mint 
régen, az a jó érzés…

Kômíves P.

Ha az ember az „önkéntes véradás” szóösszetételt hall-
ja, azonnal megszólal benne a „jobb adni, mint kapni” 
kitétel örök bölcsessége, aztán ilyen-olyan okból még-
sem lesz donor. Váradi Mariannal, a Vöröskereszt fôvá-
rosi véradásszervezôjével beszélgettünk arról, mit is kell 
tudnunk a véradásról.

Véres valóság

Mi számít manapság divatos szakmának? Elsôre talán nem 
is gondolnánk, hogy a boncmesteri képzés népszerû lehet, 
pedig egyre több rá a jelentkezô. A szakképzési rendszer 
jelentôs átalakuláson megy keresztül, és nem meglepô ma 
már egy férfi dajka és egy nôi asztalos sem.

Népszerû szakma 
a boncmesteri

– Természetes dolog, hogy 
a hatóságok is figyelik a kö-
zösségi oldalakat. A NAV 
például rendszeresen követi 
az ilyen oldalakon kereske-
dôket. Mostanában egyre 
több csaló ad el hamisított 
árukat a közösségi oldalon, 
aztán két-három hét múlva 
törli a profilját, készít egy újat 
és azon folytatja a kereske-
dést, de az internetes vá-
sárlási oldalakon is gyakran 
elôfordulnak visszaélések 
– magyarázta Georg Spöttle 
biztonsági szakértô. 

– A rendôrség és a titkos-
szolgálatok is használják a 
Facebookot és a többi közös-
ségi oldalt, számos adathoz 
hozzáférhetnek ott, segíthet 
a terrorgyanús személyek fel-
kutatásában. Adott esetben 
azt is megmutathatja, kikkel 
érintkeznek rendszeresen.

Azonban sajnos nemcsak 
a hatóságok, hanem a bûnö- 
zôk is éppen úgy használják a 

közösségi oldalakon szerzett 
információkat.

– Sokan elkövetik azt a hi-
bát, hogy mindenki számára 
nyilvános a profiljuk, és ártat-
lannak tûnô információkat osz-
tanak meg magukról, amikbôl 
azonban késôbb nagy bajuk 
lehet. A családomban fordult 
elô például, hogy valaki meg-
osztott magáról egy fotót az 
olaszországi nyaralásáról, 
amin látszott, ott pihen az 
egész család. Több se kellett 
a betörôknek, betörtek a ház-

ba, és mire a család hazaért, 
kirámolták az egészet. A mun-
káltatók is könnyen olyan ada-
tok birtokába juthatnak a dol-
gozóikról, amik személyesek, 
és késôbb felhasználhatják 
ellenük, de engem is zaklattak 
már idôsebb hölgyek szexuá-
lis ajánlatokkal közösségi ol-
dalon – nyilatkozta lapunknak 
Spöttle. – Ezeknél azonban 
még sokkal messzebb is ve-
zethetnek a dolgok. Német ka-
tonák például Afganisztánból 
posztoltak magukról képet, a 

terroristák pedig könnyen be-
azonosították a családjukat. 
Megtalálták ôket, és fenyeget-
ni, zsarolni kezdték a katoná-
kat. Egy-egy közösségi olda-
lon közzétett fényképnek vagy 
posztnak beláthatatlan követ-
kezményei lehetnek, ezért én 
mindenkinek azt tanácsolom, 
használjon olyan biztonsági 
beállításokat, amiknek segít-
ségével csak a legközvetle-
nebb ismerôsei láthatják, mit 
oszt meg magáról.

 Baku György

Beláthatatlan következmé-
nyei lehetnek annak, hogy 
ki mit oszt meg magáról 
különbözô közösségi olda-
lakon. Nemcsak a hatósá-
gok, hanem a betörôk és a 
terroristák is információhoz 
juthatnak a Facebookról. 
Akár egy ártatlan nyaralási 
fotó is okozhat nagy bajt.

Közösségi oldalakról szereznek 
információkat a terroristák

– A Cseh Tamás Prog-
ramot koordináló állami tu-
lajdonú Design Terminál, a 
szakmával elôzetesen egyez-
tetve, 100 millió forintot kap 
a programokat lebonyolító 
Cseh Tamás Programiroda 
létrehozására. Célunk volt, 
hogy ne magáncég kezé-
be kerüljön az irányítás – 
mondta el a program egyik 
kezdeményezôje, L. Simon 
László. A Miniszterelnökség 
parlamenti államtitkára hang-
súlyozta, tárgyaltak a magyar 
könnyûzenei élet szervezetei-
vel, zenészekkel és produce-
rekkel, kiadókkal, és ennek 
eredményeképpen alakult ki 
a Cseh Tamás Program, ame-
lyet idén májusban indítottak 
el. Fontos az is, hogy ezután 

a könnyûzenében állami for-
ráshoz csak pályázat útján 
lehet jutni. – 20 millió forintos 
támogatást szándékozunk 
adni a Magyar Nemzeti Levél-
tár Cseh Tamás Archívumá-
nak is – közölte az államtitkár, 
aki sikertörténetnek nevezte a 
jogszabályi változtatást.

Az NKA alelnöke, Doncsev 
András hozzátette, a Cseh Ta-

más Programban felbukkanó 
tehetségek ezután hangsú-
lyosabban jelenhetnek meg 
a közmédiában. A Cseh Ta-
más Program pályakezdô 
zenekarokat támogató elsô 
alprogramjára több mint két-
száz zenekar jelentkezett. A 
NKA honlapján már megje-
lent két új pályázat. Az egyik 
az elôzenekarok, a vidéki 

könnyûzene fellépéseit segí-
ti. A másik médiatámogatást 
ad a helyi és a kis közösségi 
rádiók mûsoraihoz. Mindkettô 
keretösszege 80 millió forint. 
További pályázati lehetôséget 
jelent a magyar könnyûzene 
nemzetközi megjelentetését 
támogató alprogram, 50 mil-
lió forintból.

B. E.

Tavaly átalakította a kor-
mány a szellemi tulajdonra 
vonatkozó jogszabályokat, 
amelynek köszönhetôen 
az üres adathordozók után 
szerzett jogdíjak 25 száza-
léka az idei évtôl a Nemzeti 
Kulturális Alaphoz kerülnek. 
2014 nyarán megközelítôleg 
1,23 milliárd forint folyt be. 
A Zenei Kollégium 960 mil-
lió forintot kap, ebbôl fordí-
tottak 500 milliót a Cseh Ta-
más Program elindítására.

l. simon lászló: Állami támogatás 
csak pályázat útján kapható
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iii Bulvár / Érdekesség

– 1953. november 25. Ez 
az a meccs, amit a magyar 
futball legnagyobb sikereként 
emlegetnek, minden magyar 
tudja, mit jelent az a bizonyos 
londoni 6:3.

– Igen, az Aranycsapat le-
gendává vált, hiszen az ango-
lokat addig senki sem verte 
meg odahaza, de mi legyôz-
tük ôket. Az akkori magyar 
labdarúgásban az Aranycsa-
paton kívül – hisz Helsinkiben 
olimpiai bajnokok lettek – volt 
még két olimpiai bajnok-csa-
patunk is, nagyszerû futballis-
ták voltak.

– Ön épp az ominózus 
meccs után néhány hónappal 
született, 1998-ban pedig sze-
repet kapott abban a filmben, 
amely az évszázad mérkôzését 
dolgozta fel. Ez volt a 6:3, 
avagy, játszd újra Tutti!.

– Nagyon „finom emlé-
kek” fûzôdnek ehhez az idô-
szakhoz. Egyrészt én még a 

mamám pocijában voltam, a 
lehetô legvédettebb helyen, 
ám biztos, hogy a papám-
mal együtt hallgattuk rádión 
a meccset, ô ugyanis nagy 
sportbolond volt. 16 éve mutat-
ták be a filmet, amikor még na-
gyon sokan éltek a csapatból. 
Emlékszem, hogy örültem, mi-
lyen jó volt köztük, hiszen még 
ott voltak a premieren! Élt Gyu-
szi bácsi, Nándi bácsi és Öcsi 
bácsi is, és hála istennek, jól 
tartja magát utolsóként Jenô 
bácsi… Sok filmnek örültem, 
de ennek különösen. Ilyen 
meglepetéseket tud tartogatni 
az embernek az élet!

– A futball az ön életében is 
fontos szerepet kapott…

– Az egyik legkedvesebb 
kikapcsolódásom, szórako-
zásom. Volt idô, amikor élet-
célom volt, hogy futballista 
legyek! De a focista barátaim 
viccesen meg is jegyezték: 
„Nagy mákunk van, hogy szí-

nész lettél és nem futballista!” 
A Videotonban Májer Lajcsi 
akasztotta rám a Színész be-
cenevet. Ha pedig a Színész-
válogatottra gondolok, a mi 
generációnk fiatalabb korá-
ban annyi színész futballozott 
jól, hogy a késôbbi ínsége-
sebb korokban talán még az 
NB I-ben is megálltuk volna a 
helyünket, mint csapat.

– Miért a színészetet válasz-
totta?

– Ha Montágh Imre és az ô 
finom lénye nincs, akkor nem 
lett volna bátorságom pályáz-
ni a Színmûvészetire azzal 
a polgári háttérrel, ahol pap 
nagybácsik vannak, pedagó-
gus szülôkkel, ráadásul édes-
apám a Forradalmi Bizott-
mány elnöke volt. Montágh 
tanár úr azonban inspirált a 
pályára, áttört a gát, beadtam 
a jelentkezést, és aztán hála 
istennek, fölvettek.

– Idén kerek évfordulót ün-
nepelt, rengeteg színházi, já-
tékfilmes szereppel…

– Öregszem, de remélem, 
hogy ezzel valamelyest talán 
bölcsülök is. 20 és 50 év kö-
zött nagyon jó! Pláne, ha az 

ember egészséges. De a ko-
rosodásnak is megvan a szép-
sége, igyekszem jól megélni. 
Bár tagadhatatlan, hogy azt 
nehezen viselem el, amikor a 
fiatalok elszaladnak mellettem 
foci közben. Ezt ugyanis nem 
nagyon tudom abbahagyni: 
olyan marha vagyok, hogy 
egy héten olykor 3-4 alkalom-
mal is focizom, és persze az 
izomzatom már nem bírja úgy, 
mint korábban. Most is sajnos 
épp sérült vagyok, így néhány 
focit ki kell hagynom.

– Sokat utazik mostanság, 
ennyire munkásan telnek a 
hétköznapok?

– Nemrég mutattuk be 
a Chicago címû musicalt a 
Veszprémi Petôfi Színházban. 
A zongoristánk azt mondta: 
mióta ô Veszprémben van, 
még nem látott ilyen nagy 
sikert. Most pedig Guelmino 
Sándor rendezésében ké-
szülünk A vadkacsa címû 
elôadásra, amiben majd én 
is játszom. Közben pedig ta-
nítok a Kaposvári Egyetemen: 
az elsôs osztályommal nagy 
léptekkel haladunk, sok iz-
galommal, felelôsséggel jár. 

Úgyhogy munkásan telnek 
a napok. Nagyon szeretek 
dolgozni és utazni is, de be-
vallom, egyre nehezebben 

bírom, itt veszem észre a ko-
romat, meg a futballpályán, 
meg néha szövegtanulásban. 
De sebaj, ora et labora!

– Hamarosan a Thália Szín-
ház közönsége is találkozhat 
önnel, hiszen A hôstenor címû 
elôadás címszerepét játssza.

– Igen, egy világhírû ope-
raénekest alakítok, akit bal-
eset ér és nem tud fellépni 
a clevelandi operaházban. 
Egy pillanat alatt beugranak 
helyette, innentôl kezdve vi-
szont két Othello jön-megy a 
színpadon és ebbôl persze 
bonyodalmak és félreértések 
fakadnak. Nehéz szerep, nem 
egyszerû bohózatot játszani.

– Hogyan készülnek? Mi-
lyen a kapcsolata a régi-új kol-
légákkal?

– Már nyakig vagyunk a 
próbákban, kissé kétségbe 
is vagyok esve, de ez szin-
te természetes munkafázis. 
A régrôl ismert és szeretett 
kollégákkal pedig nagyon jó 
a kapcsolatunk, hiszen töb-
ben vagyunk, akik korábban 
a Radnóti Színház tagjaiként 
már dolgoztunk együtt hosz- 
szabb-rövidebb ideig. Az új 
környezetben sokat segít, 
hogy munka szempontjából 
ismerjük egymást.

– És A hôstenor után?
– Lesz majd egy márciusi 

bemutatónk is – a Két szék 
között címû francia vígjátékot 
Méhes László rendezi –, a 

kettô között pedig a Centrál 
Színházban is próbálok egy 
kortárs angol színdarabban 
Básti Julival, úgyhogy renge-
teg a tennivaló.

– Hogy áll a filmezéssel?
– Mindig örülök, ha hívnak.  

Tavaly nyáron forgattunk egy 
nagyjátékfilmet, Miklauzicz 
Bence rendezte, egy szép, 
feszült, drámai történet, egy 
nagyon gazdag ember és 
egy egyszerû parkolóôr há-
borújáról. Nagyon szeret-
tem ezt a filmet, januárban 
mutatják majd be, a címe A 
parkoló. Idén nyáron pedig a 
Rejtô Jenô kisregénye alap-

ján készült A fekete múmia 
átka címû tévéjátékot csinál-
tuk. Hát az nagyon élvezetes 
munka volt, reméljük, méltó 
lesz az íróhoz. Ami nem kis 
feladat, ugyebár…

– Visszatérve a színházhoz, 
úgy tudom, rendezôi vágyai is 
vannak…

– Terveim vannak, olvasok 
színdarabokat, csak nagyon 
sok idôt igényel a felkészü-
lés. Folyamatosan játszom, 
így nem tudom azt mondani, 
hogy kicsippentek két hóna-
pot az évadból, s ez idô alatt 
elkészítek egy példányt. De 
egy-két színházban beszél-

gettünk már errôl, persze 
csak a jövô évaddal kapcso-
latban.

– Vesszôparipája, hogy a 
tehetség nem elég a színházi 
szakmában.

– Sok nagyszerû, tehetsé-
ges ember mozog a színházi 
szakmában, én mégis úgy 
látom, hogy az elôadásaink 
sokszor nem elég jók. A jelen-
ség része, hogy a filmek által 
– amelyek minden formában, 
minden országból, minden 
percben elárasztanak és el-
kápráztatnak bennünket – ki-
csikét megváltozott a nézônek 
a történethez való viszonya. 
Az a komótos történetmesé-
lés, amihez hozzászoktunk, 
azokkal a komótos monda-
tokkal, amikbôl egy színdarab 
oly gyakran elôáll, már nem 
jelenti azt az élményt, nem 
tudjuk eljuttatni a történetün-
ket olyan izgalommal és ha-
tással, ahogyan a filmek. És 
ez nemcsak azért van, mert 
a filmek technikailag lebirkóz-
zák a színházat. Szerintem az 
eddiginél alaposabb és mé-
lyebb dramaturgiai gondolko-
dásra is szükség volna a szín-
házakban. Bárhol felvetem 
ezt, azt a választ kapom, hogy 
nézzem meg, a színházak tele 
vannak. Így van, s ezért nem 
lehet eléggé hálásnak lenni a 
nézôknek, akik eljönnek, sze-
retik, támogatják és fenntart-
ják a magyar színházi kultúrát. 
Ezzel azonban nem illik visz-
szaélni.  Meg lehetne próbálni 
ennél sokkal izgalmasabb és 
korszerûbb szövegekkel kiáll-
ni. Ez nagyon érdekel.

BZS

szervét tibor: a tehetség ma már kevés
Szervét Tibor szerint a te-
hetség ma már nem elég a 
színházi szakmában. A Já-
szai Mari-díjas színész ha-
marosan a Thália Színház 
új darabjának címszerep-
lôjeként lép színpadra, ám 
bevallotta: rendezôi vágyai 
is vannak.

A Videotonban Színész volt a beceneve

eperjes: a mamám pocijában hallgattam az angol–magyart
Eperjes Károly ma is aktívan rúgja a bôrt, bár most egy 
kis idôre le kell mondania kedvenc sportjáról. Amíg azon-
ban a Kossuth-díjas és Jászai Mari-díjas színmûvész pi-
hen, a legendás londoni 6:3-as labdarúgó-mérkôzésrôl 
beszélgettünk.

Bölcsôdébe ment Maja, a Groovehouse énekesnôjének kis-
lánya. Judy kezd visszalendülni a dolgos hétköznapokba, 
ám bevallotta: még nem engedte el teljesen gyermekét.
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judy: Megszoktuk, hogy 
ezek a napok csak a mieink

– Egy héten háromszor 
járunk böcsôdébe, a hétfô 
és a kedd gyerekes nap ma-
radt. Valahogy akartam is, 
meg nem is, hogy elmenjen. 
Szeretnék még vele lenni és 
megszoktuk, hogy ezek a 
napok a mieink. Játszóház, 
idôjárástól függôen játszótér, 
biciklizünk… Egész napra 
szervezünk magunknak kö-
zös programokat, vagy ott-
hon játszunk, de akkor is aktí-
van töltjük a hét elsô napjait.

Judynak egyébként van 
segítsége is, ha éppen fel-
lépésre megy és nem tudja 
magával vinni kislányát. Férje 
és édesanyja mellett az éne-

kesnô 91 éves nagyijára is 
hallgat Maja.

– Kezdek visszalendülni 
a pörgésbe, leforgattuk a 
Seholország címû új dalunk 
videoklipjét. Azt hittem, már 
nem lehetek fáradtabb, mint 
eddig, de tévedtem. Most 
ugyanis keveredik a munka 
és a gyerkôccel való progra-
mok. Így sokkal nehezebb, 
mint amikor csak vele ját-
szogatsz és tanítgatod, de 
örülök, mert van, amikor ôt 
is el tudjuk vinni egy-egy fel-
lépésre. Amíg én színpadon 
vagyok, addig valaki játszik 
vele.

BZS



Gyászol a békéscsabai nyom-
dászat. Végleg eltávozott egy 
jeles régi kolléga a csabai 
Knerbôl. Malatyinszki József 
életének 84. évében, súlyos 
betegségben, október 17-én 
elhunyt. Nyomdász hivatása 
életcél volt. Pályáját 1955-
ben a Tevan-nyomda jogutód 
Békési Nyomdában, ma-
gasnyomó gépmesterként 
kezdte. A nyomdanevet váltó 
Kner Nyomdában jutott elôre 
a pályán, mint nyomdaipari 
technikus fôosztályvezetô 
posztra került. Szervezôje 
és elindítója a nyomdaipari 
szakiskolának, létrehozó-
ja a Papír- és Nyomdaipari 
Mûszaki Egyesület (PNYME) 
Békés megyei csoportjának, 
melynek elsô titkára lett. Ak-
tív részvételével ment végbe 
a nyomda fejlesztése, három 
rekonstrukciója. A Békés me-
gyei nyomdák egyesítésével 
létrejött, országos hírnévre 
felfutott nagyvállalat, a Kner 
Nyomda vezérigazgatójának 

mûszaki-gazdasági tanács-
adójaként 1990-ben vonult 
nyugdíjba.

Malatyinszki József sikeres 
pályát futott be. Precíz, odaadó 
munkása volt szakmájának. 
Társadalmi szervezômunká-
jában is hasznos tevékenysé-
get végzett. Fôszerkesztôként 
munkálkodott a Kner Híradó, 
majd a Kner Tükör címû üzemi 
lapban. Írásai a nyomdai élet 
színes történetérôl szóltak. 
A kitûnô tollú szakíró ezzel 
szakmai körökben országos 
elismerést szerzett nevének a 
szaklapok hasábjain.  A város 
nyomdászatának avatott kró-
nikásaként tucatnyi könyve 
látott napvilágot. 

A Nyomdavilág Békés me-
gyében címû könyve 2011. 
ôszén, betegsége kezdetén 
jelent meg. 

E köteten túlmenôen más 
kiadványok, munkák is kike-
rültek a tolla alól: a 100 éves 
Kner-nyomda, a 100 éves 
Tevan-nyomda története, a 
PNYME 50 éves emlékköny-
ve. 

Súlyos betegsége ismert 
volt, halálhíre mégis megdöb-
benést keltett egykori kollégái 
és nagyszámú munkatársai 
körében. Temetésén, októ-
ber 22-én a Ligeti temetôben 
Malatyinszki József végtisz-
tességén gyászolók sokasá-
ga rótta le kegyeletét. 

G. B.

A Filharmónia ünnepi kon-
certtel nyitotta meg 2014/ 
2015-ös évadát. A Kodály 
Filharmonikusok Debrecen, 
nemzeti ünnepünk, október 
23-a tiszteletére összeállí-
tott mûsorával kezdôdött az 
idei hangversenyszezon.

A koncert elsô száma, Bee-
thoven Egmont nyitánya az 
’56-os események zenei 
szimbólumává vált. Nem csak 
azért, mert a Parlamentben 
berendezett ideiglenes rádió-
stúdióba éppen ez a lemez 
került át és forgott folyama-
tosan azokban a sorsfordító 
napokban. A Goethe-színmû 
cselekménye is, amihez Bee-
thoven a kísérôzenét kompo-
nálta, párhuzamba állítható 
a magyar szabadságharc 
történetével. A bizonytalan 
indítás után a debreceni ze-
nekar, Philippe de Chalendar 
vezényletével, fel tudta mutat-
ni azt a beethoveni drámaisá-
got, amely megidézte az 58 
évvel ezelôtti eseményeket.

 Teli találat volt a koncertet 
Liszt Ferenc Hungária címû 
szimfonikus költeményével 
folytatni! Az 1856-ban (!) Ma-
gyarországra látogató Liszt 
hazafias érzéseinek kinyilvá-
nítására és Vörösmarty hozzá 
írt ódájának viszonzására mu-
tatta be a Hungáriát. A repre-
zentatív, alkalmi darab a Ma-
gyar rapszódiák verbunkos 

stílusát folytatja, elmélyülés 
helyett a hatásos zenei for-
dulatokkal él. Hálás darab az 
elôadók szempontjából, élve-
zetes játszani és hallgatni is. 

Sokan, sokféle fórumon 
ítélik szinte kilátástalannak a 
klasszikus zene ügyét. Kinek 
kell a komoly zene? Kodály 
országa = K. O., élô zene vs. 
internet stb. A vészmadár-
hangok elôítéletként tartják 
vissza a hallgatóságot az új 
mûvektôl vagy éppen fordítva, 
döbbenetes katarzist ered-
ményeznek. Ez utóbbinak 
lehettünk szem- és fültanúi 
Dubrovay László 1956 címû 
mûvének békéscsabai bemu-
tatóján. Hét tételben eleveníti 
fel ’56 eseményeit a darab, 
melynek alcíme: szimfonikus 
képek zenekarra és vers-
mondóra. Gyurkovics Tibor 
döbbenetes erejû, kordoku-
mentum értékû verseit Koncz 

Gábor színmûvész tolmácsol-
ta. Népdalszerû dallam fogta 
keretbe a mûvet, jelképezve 
a magyarságot, a mindenkori 
„nép”-et. Az ’50-es évek lég-
körét disszonáns hangzások 
tobzódása, sírást, nyögést 
utánzó effektek elviselhetet-
lenségig fokozása érzékel-
tette. Ami után október 23-a 
szinte kivirágzott, felemelke-
dett, hogy aztán lehulljon és 
egy gyászindulóval meg is 
haljon. Az utolsó tételben az 
újra megjelenô népdal-téma 
a megmaradást, a Boldog-
asszony Anyánk himnusza a 
hôsök felmagasztalódását és 
a hit megtartó erejét hirdeti.

Elismerés és köszönet a 
szerzônek, és elismerés a 
zenekarnak és a karmester-
nek, amiért ezt a nehéz mûvet 
nagy átéléssel, magas szín-
vonalon mutatta be. 

Kisné Farkas Gabriella

A zenekart Philippe de Chalendar vezényelte

10 Csabai Mérleg

SEGÍTÔ KLUBFOGLALKOZÁS 
ÁLLÁSKERESÔKNEK!
Éppen állást keres? Érdekli, 
hogy milyen a megfelelô ön-
életrajz vagy motivációs levél? 
Szeretné tudni, hogy induljon 
el a munkaviszony megszer-
zéséhez vezetô úton? 
Amennyiben felkeltettük érdeklôdését, 
szeretettel várjuk álláskeresôknek induló 
klubfoglalkozásunkra, ahol ilyen és ehhez 
hasonló, számtalan kérdésre választ kap-
hat, illetve tapasztalatokkal, új ismeretek-
kel is gazdagodhat a témában.
A klubfoglalkozásra 2014. október 30. és 
2014. november 27. között csütörtökön-
ként 17.00–18.30-ig, összesen 5 alka-
lommal várjuk a kedves érdeklôdôket a 
LISZI-ben!
A programra regisztrálni lehet a liszi@
korosoknaturpark.hu e-mail címen vagy 
személyesen az LISZI-ben.

MÛVÉSZETI KIÁLLÍTÁS A LISZIBEN!
Rágyanszki Böbe paverpol-oktató kiállí-
tását tekinthetik meg az érdeklôdôk 2014.
november 8. és 2014. november 20. kö-
zött a LISZI klubhelyiségében nyitvatar-
tási idôben.
A paverpol Magyarországon 
egy teljesen új technika, 
amelynek köszönhetôen 
természetes alapanyagú kö-
tôanyaggal szobrokat, fali-
képeket, asztali díszeket és 
egyéb mûalkotásokat készít-
hetünk el olyan anyagokból 
(pl. textil), amelyekre már 
nincs szükségünk, vagyis 
környezetbarát módon élhet-

jük ki kreativitásunkat ezzel az 
elfoglaltsággal.
A kiállítás megnyitójára 2014. 
november 8-án (szomba-

ton) 10.00 órakor kerül sor a 
LISZI-ben, amelyre minden kedves 

érdeklôdôt szeretettel várunk.
A késôbbiekben Rágyanszki Böbe együtt-
mûködésével ingyenes paverpol-tanfo-
lyamot is indítunk, a részletekrôl, kérjük, 
tájékozódjon a LISZI honlapján!

A LISZI ingyenes tanácsadásokkal, 
klubfoglalkozásokkal, szabadidôs prog
ramokkal, lakossági fórumokkal és hír
lapolvasási lehetôséggel várja az érdek
lôdôket.

A programok a Körösök Völgye Natúrpark 
Egyesület TÁMOP-5.5.4-13/2-2013-0020 
azonosító számú, „Közösségfejlesztés a 
békéscsabai József Attila-lakótelepen” 
címû projektjének keretében valósulnak 
meg.

További információkért keressen minket a 
www.liszi.korosoknaturpark.hu. oldalon 
vagy a 06-66/741-740-es telefonszámon.

Térjenek be hozzánk, tegyünk 
együtt közösségünkért!

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

zÖlDülj! fORDUlj!
szemléletformáló kiállítás a Körösök Völgye 
látogatóközpontban 2014. november 24. és 

november 28. között 9.00-tól 18.00-ig.
Mit jelent az újrapapír? Miért fontos a kom
posztálás? Létezike környezetbarát ta
karítás? Mit jelent a tudatos vásárlás? 
Csökkenthetôe a háztartási hulladék?
Ezekre az aktuális kérdésekre Nálunk meg-
kapod a válaszokat.

A kiállítás várja azokat a családokat, iskolás 
és óvodás csoportokat, akiket érdekel a ház-
tartások „Zöld fordulatának” elindítása. Aki ellá-
togat a kiállításra praktikus ötleteket gyûjthet a tudatos vásárlással, a 
környezetbarát háztartással, a hulladékcsökkentéssel, a komposztá-
lással és az egészséges életmóddal kapcsolatban. Látogatóink épít-
hetnek mini komposztkeretet, megismerhetik a komposztállatokat, 
készíthetnek újrapapírt, kézbe vehetnek környezetbarát tisztítószere-
ket, és játékosan szelektálhatnak.
Napjaink sürgetô egészség- és környezetvédelmi problémáira ad-
hatunk választ közösen, ha lépésenként változásokat vezetünk be a 
háztartásunkban és a ház körül. 
Ez a kiállítás segít az elindulás-
ban, ötleteket és tanácsokat ad a 
mindennapok „zöldítéséhez”.

Csoportok látogatása esetén elô-
zetes bejelentkezés szükséges a 
06-66/445-885-ös telefonszámon.
A kiállítás megtekintése ingye-
nes, minden kedves érdeklôdôt 
szeretettel várunk!

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

november 28. között 9.00-tól 18.00-ig.
Mit jelent az újrapapír? Miért fontos a kom
posztálás? Létezike környezetbarát ta
karítás? Mit jelent a tudatos vásárlás? 

Ezekre az aktuális kérdésekre Nálunk meg-

A kiállítás várja azokat a családokat, iskolás 
és óvodás csoportokat, akiket érdekel a ház-
tartások „Zöld fordulatának” elindítása. Aki ellá-

ünnepi koncert
1956 – Megemlékezés a zene erejével 

l e N G Y e l  N a P
Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Lengyel Nemzetiségi Önkormány-
zata és a Magyar–Lengyel Baráti 
Kulturális Egyesület szeretettel 
meghívja Önt és családját a Len-
gyel nap BÉKÉSCSABÁN címû 
rendezvényre. Helye: Lencsési Kö-
zösségi Ház. Ideje: 2014. novem-
ber 8., 16.00 óra

PROGRAM:
16.00 Megnyitó 
16.15 A Balatonboglári Lengyel Isko-
la története címû kiállítás. Megnyitja 
Virágh  József, a  Budapesti  Lengyel 
Múzeum és Levéltár igazgatója.
16.30 A Magyar szív címû Grzegorz 
Łubczyk dokumentumfilm bemu-
tatása.

cukorbetegek 
konferenciája

Minden évben megrendezik 
hazánkban a cukorbetegek 
világnapján azt az országos 
konferenciát, melynek idén 
Békéscsaba ad otthon. 

A tervek szerint novem-
ber 22-én, 9 és 17 óra között, 
egész napon át tartó progra-
mokkal várják az érdeklôdôket 
a Csabagyöngyében – tudtuk 
meg Szemenyei Imrénétôl.

A Cukorbetegek Békés-
csabai Klubjának vezetôje 
felhívta a figyelmet arra, hogy 
ma a lakosság közel 7,5 szá-
zaléka szenved diabetes-
ben, melynek szövôdményei 
komoly problémákhoz ve-
zetnek, ugyanakkor idôben 
felismerve és jól kezelve a 
betegséget, megfelelô életmi-
nôség biztosítható. A csabai 
rendezvényen az egészsé-
ges életmódot népszerûsítik, 
neves szakorvosok tartanak 
elôadásokat, különféle ké-
szítményeket mutatnak be, s 
lehetôség lesz személyes ta-
lálkozóra, tapasztalatcserére 
is, mely a betegséggel való 
együttélést, a szövôdmények 
megelôzését segítheti.

A cukorbetegek klubja vár 
minden érdeklôdôt a novem-
ber 22-ei, ingyenesen láto-
gatható eseményre, a Csa-
bagyöngyébe.

Gajdács Emese

Kedves Édesanyák, Édesapák!
A Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és 
Óvoda szeretettel hívja, várja Önöket és iskolába készülô 
gyermekeiket

2014. november 22én, szombaton 8–11 óráig
NYÍLT TANÍTÁSI NAPJÁRA.

Ezen a napon lehetôségük lesz bepillantani az iskola életébe. 
8 órától igazgatói tájékoztató, 9 órától megismerkedhetnek a 
leendô tanító nénikkel, tanítási órát látogathatnak.

Savio Szent Domonkos
Katolikus Általános Iskola
és Óvoda
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 31.

Telefon/fax: 66/323-524 • Email: savioiskola@gmail.com
Honlap: www.saviokatolikusiskola.hu

www.csabaimerleg.hu

Pénzügyi fogyasztóvédelmi kérdésével, 
panaszával forduljon bizalommal a 11 
megyeszékhelyen mûkôdô Pénzügyi 

Tanácsadó Irodahálózathoz!

SEGÍTÜNK:
• Az elszámolással kapcsolatos 

kérdésekben,
• panaszlevél elkészítésében,
• kérelmek, beadványok elkészíté-

sében,
• Pénzügyi Békéltetô Testület eljá-

rásának megindításában,
• fogyasztóvédelmi eljárás megin-

dításában,
• szerzôdéskötés elôtti tájékozó-

dásban,
• biztosítási ügyekben.

Békéscsabai Tanácsadó Iroda
5600 Békéscsaba, József Attila u. 2–4.

Tel.: 30/714-4800
Email: bekescsaba@penzugyifogyaszto.hu 

Nyitva tartás: Hétfô, Szerda, Péntek: 8.30–12.30
Kedd, Csütörtök: 12.30–16.30

www.penzugyifogyaszto.hu

INGYENESEN

SZAKSZERÛEN

PÁRTATLANUL

ORSZÁGOSAN

Búcsúsorok Malatyinszki 
józsef emlékére

(1930–2014)



Október 28-a és 30-a között 
adott otthont a tornászok 
Mesterfokú Bajnokságának 
a városi sportcsarnok. Ok-
tóber 28-án elsô alkalommal 
csapatbajnokság vezette fel 
a megmérettetést. A csabai 
csapatban a világbajnoksá-
got megjárt Makra Noémi 
mellett Szujó Dorka, Szabó 
Mónika és Katona Barba-
ra küzdött. Az olimpikon 
Böczögô Dorina sérülése 
miatt nem versenyezhetett.

Az október 29-ei nyitóren-
dezvényen Szarvas Péter 
polgármester köszöntötte a 
versenyzôket, az edzôket, a 
zsûritagokat és a szurkolókat, 
jobbján Berki Krisztiánnal, akit 
immár háromszoros világbaj-
nokként üdvözölhettünk, de 
most vállsérülése miatt nem 

versenyzett. A 
megnyitón a Jókai 
színház mûvészei 
a West Side Story-
ból adtak elô rész-
leteket. 

A háromnapos 
tornászünnepen 
kapkodhatta a 
nézô a fejét, hi-
szen a sportcsar-
nok küzdôterén 
szebbnél szebb 
gyakorlatokat lát-
hattunk. Kedden 

csapatban a csabaiak a har-
madik helyen végeztek. A bé-
késcsabai színeket képviselô 
Makra Noémi szerdán két 
aranyat is szerzett (ugrásban 
és felemás korláton), kedden 
pedig egyéni összetettben 
elsô lett. A csütörtöki záróna-
pon Makra Noémi talajgya-
korlatával holtversenyben a 
KSI-s Honti Kittivel harmadik 
lett, a bronzérmet – sorsolás 
után – kapta meg. Gerendán 
pedig ezüstérmet szerzett.

Vándor Andrea
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Aranyérmet szerzett a kö-
zelmúltban a speciális olim-
pikonok számára Antwer-
penben rendezett Európa 
Játékokon két békéscsabai 
fi atalember: Vizsnyai Dávid 
és Gulykás János. A reme-
kül szereplô sportolók asz-
taliteniszezésben alkottak 
gyôztes párost.

A Special Olimpycs (SO) 
Hungary szövetségét tíz 
sportágban hatvan sportoló 
képviselte a szeptemberben, 
Antwerpenben zajló játéko-
kon. Az asztaliteniszezôk 
versenyében idén elôször 
egyesített párost is indítottak, 
így lehetett Vizsnyai Dávid 
partnerjátékos társa Gulykás 
János, békéscsabai óvoda-
pedagógus. Az egyesített 
páros különlegessége, hogy 
egy SO sportoló és egy ép 
játékos küzd együtt az ellen-
fél – szintén egyesített – pá-
rosa ellen.

Mint azt a két aranyérem-
mel hazatért versenyzôtôl 
megtudtuk, szeptember 9-én 
indultak el Budapestrôl és 
összesen két hetet töltöttek 
Belgiumban. A verseny kere-
tében különbözô kategóriák-
ban mérethették meg magu-
kat a játékosok, a csabai fiúk 
pedig a legerôsebben indul-
tak egyéniben is és párosban 
is. Remek szereplésüknek 
köszönhetôen mindkettôben 
elsô helyezettek, aranyérme-
sek lettek.

– A páros döntôt szep-
tember 16-án játszottuk 
Antwerpenben az oroszok 
ellen. Ezt megelôzôen a né-
metekkel, azerbajdzsánokkal, 
belgákkal, románokkal, tö-
rökökkel, görögökkel szem-

ben is megnyertünk minden 
meccset. Vizsnyai Dávid 
egyéniben szeptember 18-án 
játszotta a döntôt a lengyelek 
ellen – elevenítette fel lapunk-
nak a versengés részleteit 
Gulykás János.

A békéscsabai óvodape-
dagógustól azt is megtudtuk, 
hogy heti két-három alkalom-
mal jártak edzésekre, illetve 
Budapesten, egy edzôtábor-
ban is részt vettek Vizsnyai 
Dáviddal együtt. Arra a kér-
désre, vajon minek köszön-
hetô a siker, ezt a választ kap-
tuk:

– Talán a sok gyakor-
lásnak, felkészülésnek lett 
eredménye a gyôzelmünk. 
Köszönetet szeretnénk mon-
dani mindazoknak, akik 
edzettek velünk, hittek ben-
nünk és mindvégig biztattak. 
Külön köszönet illeti a Vand-
háti DSE vezetôjét, Mihályi 
Istvánt. Talán az is segített, 
hogy a verseny során folya-
matosan próbáltuk magunk-
ba szuggerálni, hogy igenis 
megálljuk a helyünket ezen 
a neves megmérettetésen – 
sorolta Gulykás János, majd 
így folytatta:

– Megható volt tapasztalni, 
hogy barátok, családtagok 
és ismerôsök mennyire szo-
rítanak nekünk és mindvégig 
biztatnak. A mai napig megál-
lítanak minket az utcán és gra-
tulálnak az eredményhez, ami 
nagyon jó érzés mindkettônk 
számára.

Mint megtudtuk, a két bé-
késcsabai fiatalember már az 
újabb küzdelmekre készül. 
Jövô nyáron (júliusban) indul-
nak az Egyesült Államokba, 
Los Angelesbe, az olimpiára, 
most éppen arra készülnek. 
Mint elmondták, nagyon sokat 
kell edzeniük és tovább fejlôd-
niük. Addig persze még bôven 
van idô, de arra is vigyázniuk 
kell, nehogy sérülés vagy 
bármi más hátráltassa ôket a 
felkészülésben. Az olimpiáig 
számos országos megméret-
tetésen vesznek majd részt. A 
két elismerést érdemlô, csabai 
fiú abban is reménykedik, hogy 
lesznek majd támogatóik, akik 
hozzájárulnak szakmai fejlô-
désükhöz, és segítenek, hogy 
méltóképpen képviselhessék 
hazánkat a 2015-ös Los Ange-
les-i Speciális Olimpián.

Gajdács Emese

csabai fi úk a dobogó tetején
Bajnok lett Vizsnyai Dávid és Gulykás János párosa

tornaünnep Békéscsabán 
Makra Noémi most is remekelt

Ando György igazgató a száz-
éves múzeum épületérôl el-
mondta, hogy azt 1914. már-
cius 29-én adták át, ám nem 
sokáig tehetett eleget eredeti 
funkciójának, mert pár hónap 
múlva – 1914. július 28-án – ki-
tört az elsô világháború. 

Kiss Tibor az elsô nagy 
világégés kitörésének elôz-
ményeirôl, körülményeirôl, a 
nagyhatalmak eltúlzott po-
litikai és gazdasági céljairól 
beszélt. 

– El kell mesélnünk a fiata-
loknak, de az idôsebbeknek 
is a 100 évvel ezelôtt történ-
teket, hogy soha többé ne 
történhessen ilyen tragédia. 
Miért kellett a magyarnak 51 
hónapon át szinte a fél világ-
gal hadban állnia egy értel-
metlen háborúban? Nos, ez 

az, amire keressük a választ 
a centenáriumi év során – 
emelte ki az alpolgármester.

A kiállítást Szenográdi Pé-
ter történész, történelemta-
nár nyitotta meg, ismertetve 
a kiállítás tematikus felépíté-
sét. A tárlat gerincét három 
fô tematikus egység adja: a 
hátország, a 101-es gyalog-
ezred az elsô világháború-
ban, és a háború költôje, 
Gyóni Géza élete, munkás-
sága. A kiállítás látvány-

elemekben is bôvelkedik: 
vesszôfonattal megerôsített 
lövészárok, géppuskafészek, 
hadifoglyok barakkja fogadja 
a látogatót. 

A kurátor Kocsor János 
történész volt, akinek a cen-
tenárium alkalmából megje-
lent Elôüzent Ferenc Jóska 
– Tallózás elsô világháborús 
emlékek között címû kötetét 
a szerkesztô, Martyin Emília 
osztályvezetô mutatta be. 

 Vándor Andrea

lövészárok a múzeumban
„Küzdöttek itthon, harcoltak a fronton” kiállítás
Toborzó zene invitálta a lá-
togatókat október 22-én a 
múzeum I. világháború kitö-
résének centenáriuma alkal-
mából rendezett, Küzdöttek 
itthon, harcoltak a fronton 
címû kiállítására, amely 
2015. január 11-éig látható a 
Múzsák termében.

A csabai páros sorra gyôzte le az ellenfeleket
A polgármester gratulált Makra Noéminek

Berki Krisztián sérülése miatt most csak 
díjakat adott át a legjobbaknak

A kiállítás bôvelkedik látványelemekben

Hideg ôsz lett, és persze pont 
a kolbászfesztivál vendég-
várós napjaira. Gondoltam, 
sütök valami almásat, meleg 
lesz tôle és olyan karácso-
nyiasan jó illat. Nem a meg-
szokott pitével, hanem valami 
újdonsággal szerettem volna 
meglepni a családomat és a 
vendégeket, találtam is egy jó 
receptet az interneten. A süte-
ményrecept alatt hozzászólá-
sok sorakoztak, beleolvastam 
– nem kellett volna. 

Már rögtön az elején ócsár-
ló jelzôkkel illették egymást a 
hozzászólók, amiért az egyik 
ennyi, a másik meg annyi fa-
héjjal és cukorral látta jónak el-
készíteni a süteményt. A nyol-
cadik, kilencedik hozzászólás 
pedig már a receptfeltöltô és 
egyik másik hozzászóló sze-
mélyét illette nyomdafestéket 
nem tûrô módon. Tessék? 
Emberek, ez csak egy süte-
ményrecept! Miért kell isme-
retlenül, arctalanul bántani a 
másikat? Miért kell a verbális 
brutalitás színterévé tenni egy 
virtuális receptkönyvet? 

Szóval kikapcsoltam a 
gépet, aznap nem újítottam. 

Megsütöttem a mama re-
ceptje szerinti, békebeli al-
máspitét, olyan szeretettel, 
ahogy csak tôlem telt. Aztán 
pár nap múlva – persze hogy 
az interneten – megláttam 
Böjte Csaba üzenetét: „Ami 
elgondolkoztat, az az, hogy 
az ítélkezô, mindent leszóló, 
nyafogó vírus feltartóztat-
hatatlanul ott burjánzik a kö-
zösségeinkben, mondhatni, 
szívesen látott vendég lett! A 
büntetés nélkül társait elítélô, 
megszóló, kigúnyoló ember 
a társadalmunk ebolája, mely 
biztosan szétrágja, megöli kö-
zösségeinket, ha nem véde-
kezünk ellene…”

Mikóczy Erika

A sütitôl a „nyafogó vírusig”

JegyzetHatártalan 
régészet

A Békés és Arad megyei régé-
szeti kutatások legújabb ered-
ményeirôl számoltak be októ-
ber 22-én magyar és román 
szakemberek a Munkácsy 
Mihály Múzeumban. 

Mint azt Medgyesi Pál 
igazgatóhelyettestôl megtud-
tuk, az utóbbi években egyre 
fontosabbá vált a romániai in-
tézményekkel, elsôsorban az 
aradi és a nagyváradi múzeu-
mokkal való kapcsolattartás. 
Az elmúlt években a régészek 
közös ásatásokon vettek részt 
Nagyváradon, a néprajzosok 
pedig több magyarországi és 
romániai településen végez-
tek adatgyûjtést, az interet-
nikus kapcsolatokra, a nem-
zetiségek együttélésének 
vizsgálatára fókuszálva. Elké-
szült és 2010-ben kétnyelvû 
kötetben megjelent a térség 
négy múzeuma történetének 
feldolgozása is. Most többek 
közt az avarkori fülkesíros 
temetkezésekkel, az Árpád-
kori csatornarendszerekkel, 
valamint az eltérô  régészeti 
ásatási módszerekkel ismer-
kedtek a résztvevôk.

V. A.

„Küzdöttek itthon, harcoltak a fronton” kiállítás

Berki Krisztián sérülése miatt most csak 
díjakat adott át a legjobbaknak
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NetBarát – társ a szórakoztató
és biztonságosabb netezésben

tudatosan a weben
a NetBaráttal

Az Invitel amellett, hogy minôségi szol-
gáltatásokat kínál a családok számára 
a kényelmes otthoni felöltôdéshez, fele-
lôs szolgáltatóként fontosnak tartja azt 
is, hogy ügyfelei körében elômozdítsa a 
tudatos mindennapi internethasználatot. 
A vállalat ezért a közelmúltban elindította 

NetBarát oldalát, amelynek célja, hogy se-
gítse a szülôket és gyermekeiket az inter-
net minél biztonságosabb használatának 
elsajátításában. A portál úgy a felnôttek, 
mint a fiatalok számára hasznos informá-
ciókkal, tanácsokkal és érdekes hírekkel 
szolgál a világháló lehetôségeinek felfe-
dezésével és az online veszélyek elleni 
védekezéssel kapcsolatban. Az Invitel a 
NetBarát kezdeményezéssel hosszú tá-

von kíván hozzájárulni a biztonságosabb 
internetezési szokások kialakításához és 
a tudatos médiahasználat elterjedésé-
hez. Az oldalról ingyenesen letölthetô és 
díjmentesen használható magyar nyelvû 
szûrôszoftver is ezt a célt támogatja, és 
további eszközt biztosít a szülôk számá-
ra, hogy megóvják gyermekeiket a káros-
nak ítélt tartalmaktól, valamint figyelem-
mel kövessék online tevékenységüket. 

a program partnerei

A NetBarát portál folyamatosan meg-
újuló tartalmának összeállításában 
több partnerszervezet mûködik együtt 
az Invitellel, köztük a digitális technoló-
giák társadalmi hatásainak kutatásával 
foglalkozó ITHAKA Nonprofit Kft. vagy 
a fiatalkorúak által hívható segélyvo-
nalakat üzemeltetô Kék Vonal Gyer-
mekkrízis Alapítvány. A közremûködô 
szervezetek, illetve programok sorát 
gyarapítja a kábeltelevíziós szakma tá-
mogatásával született Tévézz okosan! 
weboldal, a Nemzeti Média- és Hírközlé-
si Hatóság által létrehozott Bûvösvölgy 
Médiaértés-oktató Központ, valamint 
a Hatóság Internet Hotline weboldala, 
ahol bárki bejelentheti az interneten ta-
lált jogellenes, illetve a kiskorúak szá-
mára káros tartalmakat.

Az Y és Z generáció tagjai gyakorla-
tilag „beleszülettek” az online világba: 
rutinosan használják a különféle kom-
munikációs eszközöket. Európai uniós 
felmérés szerint Magyarországon és a 
hasonló szociális és gazdasági hely-
zetben lévô országokban a gyermekek 
72 százaléka rendelkezik otthonában 
interneteléréssel. Ezek a kiskorúak át-
lagosan 9 évesen elkezdenek önállóan 
netezni, és naponta mintegy 84 per-
cet töltenek online, de nem ritkán már 
óvodás korú gyermekeket is találunk a 
képernyôk elôtt. Az internet óriási se-
gítséget jelent az életben, támasz le-
het a világ dolgainak megismerésében, 
és a szerteágazó tudás megszerzésé-
hez is hozzájárulhat, ha megfelelôen 
tudunk élni lehetôségeivel. 

November 4-étôl váro-
sunk új rendôrkapitánya 
dr. Bede Sándor. A 40 
éves alezredes már két 
hónapja a csabai kapi-
tányságon dolgozik, így 
nem jelent majd gon-
dot számára az átadás-
átvetél sem.

– Hajdú-Bihar megyei 
vagyok, 1994-ben szerel-
tem fel a határôrségnél, 
Biharkeresztesen voltam 
tiszthelyettes. A Rendôr-
tiszti Fôiskola határrendé-
szeti szakának befejezése 
után, 2002-ben az Oroshá-
zi Határôr Igazgatósághoz 
kerültem fôelôadói, osz-
tályvezetô-helyettesi, majd 
osztályvezetôi beosztásba. 
2006-ban végeztem el a jogi 
egyetemet, 2007-ben a ren-
dészetivezetô-képzôt, 2014-
ben pedig rendészeti mes-
tervezetô-képzô tanfolyamot. 
2008 januárjától a Békés Me-
gyei Rendôr-fôkapitányság 
Határrendészeti Szolgála-
tához kerültem, 2009-tôl az 
ellenôrzési szolgálat vezetô-
je, 2011 júliusától a mezôko-
vácsházi kapitányság vezetô-
je voltam – vázolta fel eddigi 
szakmai pályafutását Bede 
alezredes.

Mint megtudtuk, szep-
tember 1-jével a fôkapitány 
bevezényelte a békéscsabai 

kapitányságra, így már két 
hónapja alkalma volt felmérni, 
milyen feladatok várnak rá itt, 
s elôdje, dr. Hajdú Antal segít-
ségével folyamatában tudták 
elvégezni az átadás-átvétellel 
járó tennivalókat.

– Az elmúlt hetekben al-
kalmam volt találkozni a ka-
pitányság illetékességi terü-
letéhez tartozó települések 
vezetôivel és önkormány-
zati képviselôivel, akik igen 
elismerôen nyilatkoztak az itt 
szolgálatot teljesítôk munká-
járól. Meggyôzôdhettem róla, 
hogy az önkormányzatok és 
a lakosság is elfogadja és 
segíteni igyekszik rendôrein-
ket. A jó véleményhez bizo-

nyára azok a statisztikai 
mutatók is hozzájárulnak, 
melyek Békéscsabát évek 
óta a bûnügyileg legke-
vésbé fertôzött megye-
székhelyek közé sorolják. 
De számunka még ennél 
is fontosabb a lakosság 
közbiztonságérzete – hall-
hattuk az új csabai kapi-
tánytól, aki hozzátette: 
a meglévô eredmények 
megtartása mellett arra 
törekszik majd, hogy a lét-
számhelyzet javítása után 
minél több rendôrrel talál-
kozhassanak a csabaiak 
az utcákon.

– Egészen más típusú 
vezetôi munka vár rám itt, 

mint Mezôkovácsházán. Ott 
18 település biztonságáért 
voltunk felelôsek, a területi 
szétaprózottság, a rendôri 
erôk mozgatása egészen 
más megoldásokat kívánt, 
mint a 10 települést magá-
ban foglaló, megyeszékhelyi 
kapitányság irányítása. Gon-
doljunk csak a nagy tömeget 
mozgató rendezvények bizto-
sítására – mondta el dr. Bede 
Sándor, aki érdeklôdésünkre 
azt is elárulta, július óta már 
ô is Békéscsabán lakik fele-
ségével együtt. Ha szabad 
ideje adódik, szívesen túrá-
zik, horgászik, hiszen szereti 
a természetet.

Gajdács E.

Nem csak kollégáinak, 
de sok civil „együttmû-
ködônek” is hiányozni fog 
dr. Hajdú Antal remek hu-
morral megáldott, egye-
nes és minden helyzetben 
a jó megoldást keresô 
és segítô személyisége. 
Az ezredes Békéscsa-
ba rendôrkapitányaként 
megy nyugdíjba. 

Dr. Hajdú Antal rendôri 
szolgálatát 1978-ban kezd-
te meg a Békés Megyei 
Rendôr-fôkapitányságon, 
elôadóként. Elsô és egy-
ben utolsó munkahelye 
volt a rendôrség, ahol dol-
gozott vizsgálóként, kapi-
tányságvezetôként, bûnügyi 
igazgatóként, fôkapitány-he-
lyettesként, egy ideig meg-
bízott fôkapitányként és jog-
tanácsosként is. Két alka-
lommal volt a megyeszék-
helyi kapitányság vezetôje, 
legutóbb 2007 decembere 
óta, s most november 4-ével, 
nyugállományba vonulásával 
ez a korszak is lezárul. Nehéz 
lenne felsorolni a több mint 
három évtizedes rendôri pá-
lya minden állomását, ezért 
inkább arra kértük, mondja 
el, miért is választotta ezt a 
hivatást. 

– Tulajdonképpen újság-
író szerettem volna lenni, 
ezért jelentkeztem rögtön 

érettségi után egyetemre, 
ahol jogot tanultam. Késôbb 
úgy döntöttem, mégis más 
pályát választok, s mivel 
„pörgôs”, izgalmas munkára 
vágytam, gondoltam, a rend-
ôrségen megtalálom ezt. 
Majdnem végig a bûnügyi te-
rületen dolgoztam, elég ha-
mar lettem vezetô, igyekez-
tem mindig emberközpontú, 
megértô, de következetes 
lenni munkatársaimmal, és 
persze hitem szerint a sze-
mélyes példamutatás is 
elengedhetetlen – vallott 
szakmai elveirôl Békéscsa-
ba leköszönô kapitánya, aki 
közel hatvan hivatalos elis-
merése és fôtanácsosi címe 

mellett azokat az emlék-
tárgyakat is büszkén mu-
tatta meg nekünk, melye-
ket kollégáitól kapott az 
évek során.

Mikor arról faggattuk, 
milyen ügyekre, felderíté-
sekre emlékszik legszíve-
sebben, a kapitány nem 
kívánt egyet kiválasztani a 
temérdek eset közül. Mint 
mondta, a sikeres nyomo-
zások mellett a megoldat-
lan ügyekre is sokat gon-
dol, de a rendszerváltozást 
követô, rendôrségen belüli 
demokratikus átalakítás 
idôszakára szívesen em-
lékszik.

Dr. Hajdú Antal szerint 
a jó rendôr jól és sokat kom-
munikál, élô kapcsolata van 
a lakossággal, munkájával 
kivívja az emberek megbe-
csülését, így segítségükre is 
számíthat, sok esetben pedig 
a humor az a „fegyver”, mely 
átsegíthet a nehéz helyzete-
ken. A nyugdíjba vonult csa-
bai kapitány aktívan folytatja 
mindennapjait, mint mondta, 
sokat szeretne olvasni, pél-
dául jogirodalmat, segíteni 
otthon a feleségének, aki az 
évek során gyakran átvállalta 
a teendôket, és hobbijára, a 
vadászatra, valamint kedvenc 
kutyájának nevelésére is pró-
bál majd több idôt szakítani. 

Gajdács Emese

Dr. Bede sándor Békéscsaba 
új rendôrkapitánya

Dr. Hajdú antal, aki a humor 
„fegyverét” is jól használta

Dr. Hajdú Antal Dr. Bede Sándor
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A Mokry sátor legeredményesebb kolbászgyúrói

Centerben a hölgyek legjobb tudása szerinti Csabai kolbász Hanó Miklós csapata a vendégek gyûrûjében

Szíjjártó Péter kisfiával és Gajda Róberttel gyúrt

Szarvas Péter kolbásztortával lepte meg Hégely Sándort

Széles volt a zenei kínálat – képünkön Fenyô Miklós Nemcsak kolbász, töltött káposzta is készült a fesztiválon

Mindenki velünk töltötte a hosszú hétvégén
A versenyszámokban összesen több mint ezer csapat vett részt

Október 23. és 26. között Békéscsabán, a Csabai Kolbász-
fesztiválon minden a gasztronómiáról, a város és vidék 
értékeirôl, a kulturált szórakozásról szólt. Kolbászkészítô 
versenyek, disznóvágás-bemutatók, fellépôk szinte min-
den mûfajból, családi és gyerekprogramok várták az ér-
deklôdôket reggeltôl estig.

Az eleinte kissé zord idôjá-
rás szerencsére nem vett 
vissza sem a versenyzôk 
lelkesedésébôl, sem a látoga-
tók kíváncsiságából. A feszti-
válon összesen hat különbö- 
zô kolbászkészítô és töltött- 
káposzta-fôzô versenyszám-
ban több mint ezer csapat 
vett részt, és a szorgos kezek 
alatt finomabbnál finomabb 
kolbászok születtek. A szom-
bati nagy gyúráson a zsûri és 
a gyúrócsapatok tagjai között 
ott volt például Buday Péter 
mesterszakács, Fásy Ádám, 
Pelczné dr. Gáll Ildikó, Gianni 
Annoni és Olaszországból ér-
kezett barátai, Bodrogi Gyula, 
a Nemzet Színésze, Debre-
czeni Dezsô magyar kick-box 
világbajnok, Szörényi Le-
vente zeneszerzô, Lázár Vil-
mos fogathajtó világbajnok, 
Radulovics Bojána válogatott 
kézilabdázó, Szijjártó Péter 
külügyminiszter, dr. Budai 
Gyula miniszteri biztos, Erdôs 
Norbert európai parlamen-
ti képviselô, Vantara Gyula 

országgyûlési képviselô, 
Szarvas Péter polgármester, 
Hanó Miklós alpolgármester 
és több csabai képviselô is. 
Eljöttek Békéscsaba testvér-
városának delegációi, és jött 
sok-sok vendég a megyébôl, 
határon innen és túlról szá-
mos településrôl, és Európa 
számos országából.

Erôs volt a zenei felhoza-
tal is, itt volt többek között 
Lovasi András és a Csík ze-
nekar, a Neoton Família, az 
Irie Maffia, a Punnany Massif, 
Korda György és Balázs Klári, 
Fenyô Miklós, a Tankcsapda, 
a Bikini, a Parno Graszt, Var-
ga Viktor, de Emílió és Bangó 
Margit is. 

A fesztivál mintegy száz-
ezer vendége hírét viszi a kol-
bászfesztiválnak, a Csabai 
kolbásznak, és annak, hogy 
2015. október 22. és 25. kö-
zött 19. alkalommal jön a 
Csabai Kolbászfesztivál!

(Fotók: Csabai Kolbászfeszti-
vál és Ujházi György)

f e l H í V Á s
a Békéscsaba Díszpolgára kitüntetés adományozására 

vonatkozó javaslattételre

Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzat Közgyûlé- 
sének a helyi kitüntetésekrôl 
szóló 20/2005. (VII. 14.) önk. 
rendelete értelmében a Bé-
késcsaba Díszpolgára kitünte-
tés átadására március 15-én, a 
városi ünnepségen kerül sor.

A Békéscsaba Díszpolgá-
ra kitüntetés a legmagasabb 
helyi elismerési forma. An-
nak a magyar vagy külföldi 
állampolgárnak adható, aki 
Békéscsabáért maradandót 
alkotott, illetve kiemelkedô te-
vékenységet végzett. Évente 
legfeljebb egy kitüntetés ado-
mányozható.
A kitüntetés adományozá-
sára javaslatot tehetnek:

Békéscsaba város önkor-• 
mányzati képviselôi,
a nemzetiségi önkormány-• 
zatok,
a közgyûlés bizottságai,• 
a városban mûködô egyhá-• 
zak, pártok, társadalmi szer-
vezetek, önszervezôdések, 
egyesületek, közösségek.

A javaslatnak tartalmaznia 
kell:

az ajánlott személy pontos • 
adatait,
az adományozás alapjául • 
szolgáló tevékenység vagy 
alkotás részletes ismerteté-
sét, méltatását.

Az elismerés odaítélésére a 
közgyûlés jogosult, amelyrôl 
minôsített többségû határo-
zattal dönt. A javaslatok érté-
kelését a külön e célra létre-
hozott munkacsoport végzi.

A javaslatokat 2014. de-
cember 1-jéig kell megkül-
deni a polgármesteri hivatal 
titkársági osztály jogi, önkor-
mányzat és szervezési cso-
portjának (5600 Békéscsaba, 
Szent István tér 7. I. emelet 
117. iroda).

Bôvebb információ kérhe-
tô a laszloj@bekescsaba.hu 
e-mail címen vagy a 452-252-
es telefonszámon (1181-es 
mellék).

f e l H í V Á s
a Békéscsabáért kitüntetés adományozására 

vonatkozó javaslattételre

Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzat Közgyûlé- 
sének a helyi kitüntetésekrôl 
szóló 20/2005. (VII. 14.) önkor-
mányzati rendelete értelmé-
ben a Békéscsabáért kitünte-
tés átadására március 15-én, a 
városi ünnepségen kerül sor.

Évente legfeljebb egy kitün-
tetés adományozható annak a 
magánszemélynek vagy kö-
zösségnek, aki/amely Békés-
csabáért maradandót alkotott, 
illetve kiemelkedô tevékeny-
séget végzett. A kitüntetés a 
második legmagasabb helyi 
elismerési forma.
A kitüntetés adományozá-
sára javaslatot tehetnek:

Békéscsaba város önkor-• 
mányzati képviselôi,
a nemzetiségi önkormány-• 
zatok,
a közgyûlés bizottságai,• 
a városban mûködô egy-• 
házak, pártok, társadalmi 
szervezetek, önszervezô-
dések, egyesületek, közös-
ségek.

A javaslatnak tartalmaznia 
kell:

az ajánlott személy vagy • 
közösség pontos adatait,
az adományozás alapjául • 
szolgáló tevékenység vagy 
alkotás részletes ismerteté-
sét, méltatását.

Az elismerés odaítélésére a 
közgyûlés jogosult, amelyrôl 
minôsített többségû határo-
zattal dönt. A javaslatok érté-
kelését a külön e célra létre-
hozott munkacsoport végzi.

A javaslatokat 2014. de-
cember 1-jéig kell megkül-
deni a polgármesteri hivatal 
titkársági osztály jogi, önkor-
mányzat és szervezési cso-
portjának (5600 Békéscsaba, 
Szent István tér 7. I. emelet 
117. iroda).

Bôvebb információ kérhe-
tô a laszloj@bekescsaba.hu 
e-mail címen vagy a 452-252-
es telefonszámon (1181-es 
mellék).

Jól összefért az ipari terület a mûvészettel

Malomart
Tárlat az István malomban

Közel tíz éve zárt be az István 
malom, a kolbászfesztivál ide-
jén azonban részleges újjá-
születésének lehettünk tanúi. 
Az ipari mûemlék épület kiál-
lítóhelyként mutatkozott be, a 
fesztivál végéig Püski Sándor 
nagyméretû grafikáit láthatták 
ott az érdeklôdôk. 

Mint azt Szente Bélától 
megtudtuk, Hégely Sándor 
a Csabagyöngye Kulturális 
Központot kérte fel, segítse-
nek megvalósítani egy régi 
álmát, hogy Püski Sándornak 
az István malomban rendez-
hessenek kiállítást. Az álom 
valóra vált, sôt, bízhatunk a 

folytatásban, ugyanis ha min-
den a tervek szerint alakul, 
a MalomArt sorozat további 
rendezvényekkel folytatódik. 

– Olyan ez, mint egy szere-
lem, egyszerûen odavagyok 
a helyért! A kiállítást pedig 
szívembôl-lelkembôl Sanci 
fiamnak ajánlom, aki a képek 
elkészítésére inspirált. Sanci 
karambolozott és mindkét 
szemére elveszítette a látását, 
de óriási energia és erô van 
benne! Bízunk abban, hogy 
újra, vizuálisan is köztünk 
lesz – mondta Püski Sándor a 
megnyitón. 

Mikóczy E.
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A produkció 20 Illés-nótát tar-
talmaz élô zenekar elôadásá-
ban, a dobok mögött Szörényi 
Örssel és a mûfaj jelentôs, fi-
atal színész-énekeseinek köz-
remûködésével. A szerepek-
ben Vastag Tamás, Gubik 
Petra, Nagy Sándor, Feke Pál, 
Serbán Attila, Csomós Lajos, 
Gulyás Attila és Szabó Lajos. 
Helyet kap a darabban a spon-

taneitás is, méghozzá a közön-
séggel való interakció során, 
ami különleges részét képezi 
az elôadásnak. A történet négy 
jó barátról szól, akik össze-
gyûlnek egyikük lakásavató 
buliján. Szente Vajk egy olyan 
retró színházi bulit rendezett 
meg, amelyben a közönség 
nem csupán nézô, hanem sok 
tekintetben résztvevô is.

Bár a legendás zenekar 
repertoárját teljesen bemu-
tatni lehetetlen, de aki szereti 
a dalaikat, annak a …Tied a 
világ! mindenképp kihagy-
hatatlan program. Már csak 
azért is, mert a vége meg-
lepetést is tartogat a nézôk 
számára. Az elsô két elôadá-
son Bródy János, szombaton 
pedig Szörényi Szabolcs je-
lenléte teszi igazán egyedivé 
a zenés társasjátékot.

Ez az év annak a jegyé-
ben telik, hogy ötven évvel 
ezelôtt megalakult ez a le-
gendás zenekar. Aki részese 
szeretne lenni az élménynek, 
most megteheti: „Illés-rajon-
góknak kötelezô!”

Csabán egy évszázada ször-
nyû mértékben szedte áldoza-
tát, fôleg a szegény népréteg 
körében a tüdôvész. A Gyulai 
József kir. herceg Szanatóri-
um Egylet csabai fiókjában 
Seiler Elek és dr. Remenár 
Elek fôorvos évek óta szor-
galmazta tüdôbeteg-gondozó 
szanatórium létesítését. Küz-
delmük sikerrel járt, a Szana-
tórium Egylet megszavazta 
a csabai szanatórium létesí-
tését. A csabai fiók megvá-
sárolta az Alsó-Körös soron, 
majdnem a ligettel szemben 
lévô, Mázor-féle házat, melyet 
berendezett szanatórium cél-

jára. Az ünnepélyes átadás 
1913. június 22-én a József kir. 
herceg Szanatórium Egylet évi 
díszközgyûlése keretében volt. 
A megnyitóra eljött dr. Lukács 
György elnök és Pakots Jó-
zsef titkár a József fôherceg 
szanatórium képviseletében, 
a díszközgyûlést a városhá-
zán Kiss László fôszolgabíró 
nyitotta meg, majd Beliczey 
Géza, az egylet csabai fiókjá-
nak elnöke szólt a népes so-
kasághoz. Dr. Remenár Elek 
fôorvos ismertette az alapítás 
körülményeit és történetét, 
majd Sailer Eleknek átadta az 
egylet Auguszta-díját.

A Fiumében zajlott dísz-
ebéd után dr. Tomor Ernô 
vetített képekkel illusztrált elô-
adást tartott a tüdôbetegség 
gyógyításának tudományos 
eredményeirôl. Utána a meg-
hívott közönség megtekintet-
te a Körös-parti szanatórium 
épületét és helyiségeit. A 
tüdôbetegek gyógyítására 
létrehozott intézményben a 
rendeléseket dr. Vas Vilmos 
tüdô szakorvos szerdán, 
szombaton, hetipiacok napján 
tartotta. A szanatórium a II. 
világháború után még évekig 
mûködött.

Gécs Béla

Békéscsaba anno
Tüdôbeteg-gondozó a Körös soron

A szanatóriumépület most, egy évszázad múltával lakóház

tied a világ a színházban
Illés-rajongóknak kötelezô!

Szente Vajk könnyed hangvételû sztorigyûjteményt fogalmazott a színpadra

A Békéscsabai Jókai Színház, a budapesti Játékszín és 
a Zikkurat Színpadi Ügynökség koprodukciójában láthat-
ja a közönség november 13-án, 14-én, valamint 15-én a 
...Tied a világ! címû  produkciót, mely az idén 50 éves Illés 
zenekar 2014-es Beatünnep címû rendezvénysorozatá-
nak része. A  jubileumi Illés-évfordulóra Szente Vajk köny-
nyed hangvételû, az Illés-legenda részét képezô sztori-
gyûjteményt fogalmazott 90 percben a színpadra.

Ötvenhat hôsei visszaszerezték
a magyar nép tekintélyét

Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc hôseire, már-
tírjaira emlékeztünk október 
23-án délelôtt a Phaedra 
Rendezvényközpontban, 
majd a Nagy Imre téren. 
A központi ünnepségen 
Szarvas Péter polgármester 
mondott ünnepi beszédet, a 
mûsort a Békéscsabai Jókai 
Színház mûvészeitôl láthat-
tuk a Színitanház növendé-
keinek közremûködésével. 

Szarvas Péter beszélt arról, 
hogy október 23-a törvényileg 
nemzeti ünnep, ám hatósági-
lag nem lehet nemzeti ünne-
pet elrendelni, az az emberek 
szívében él. A hétköznapi csa-
bai emberek – munkások, vas-
utasok, pedagógusok, rendô-
rök, színészek, földmûvesek 
– fogtak össze 1956-ban 
Békéscsabán is, példát adva 
a nemzeti összetartozásból. 
Megalakították a forradalmi 
tanácsokat, kimondták az 

igazságot, vissza akarták sze-
rezni a szabadságjogokat, az 
önrendelkezést, Magyaror-
szág függetlenségét, szabad 
választásokat és független, 
szabad sajtót követelve. Kö-
zös volt a cél, nem volt érde-

kes, hogy ki honnan érkezett 
– emlékezett a polgármester, 
majd Féja Géza 1956. október 
31-én a csabai Szabadság 
Rádióban elhangzott rádió-
szózatát idézte: „Tudatom 
Békés megye népével, hogy 
a Duna völgyében csoda tör-
tént: nemzet született! Hálát 
adok az egyetlen és igazságot 
osztó Istennek, hogy megér-
hettem ezt a napot...” 

Szarvas Péter a december 
hatodikai budapesti esemé-
nyeket is felidézte, amikor a 
csabaiak néma tüntetéssel 
vállaltak szolidaritást a fôváro-
si harcosokkal. A Fiume elôtt 
ládában pénzt, illetve csabai 
kolbászt, befôtteket, savanyú-

ságot gyûjtöttek a forradalmá-
roknak – írta Fekete Pál egyik 
könyvében.  

– Ötvenhat hôsei vissza-
szerezték a magyar nép te-
kintélyét, tettük példaértékû a 
mai ember számára is – zárta 
ünnepi gondolatait a polgár-
mester.

A megemlékezést megtisz-
telte jelenlétével Vantara Gyu-
la országgyûlési képviselô és 
Fekete Pál, Békéscsaba dísz-
polgára, a megyei forradalmi 
tanács ’56-os elnöke. Az ün-
nepség koszorúzással, közös 
mécsesgyújtással ért véget 
Nagy Imre mártír miniszterel-
nökünk mellszobránál. 

Vándor Andrea

Az esôs idô miatt az ünnepi mûsor a Phaedra Rendezvényközpontban volt

Koszorúzás a Szabadság téri emlékmûnél

Illés-rajongóknak kötelezô!

berendezett szanatórium cél-

a magyar mártírok 
emléke elôtt tisztelegtünk 

A magyar hôsökre és mártírokra emlékeztünk október 
31-én a II. világháborús emlékmûnél a Szabadság téren. 
A megemlékezésen Zahorán György nyugalmazott rend-
ôr ezredes, a Fegyveres Erôk és Testületek Nyugállomá-
nyúak Klubjának elnöke elevenítette fel a magyar törté-
nelem tragikus sorsfordulóit.

Szent Istvántól kezdve a török 
ellen vívott csatákon keresztül 
a XX. század két nagy világ-
égéséig, az 1956-os forrada-
lomban és szabadságharcban 
elesett magyar katonákig és 
civilekig az áldozatok emlékét 
elevenítette fel a szónok.

Zahorán György azt is fel-
idézte, hogy városunkban 
1995 óta emlékezünk október 
utolsó munkanapján hôse-
inkre, mártírjainkra, hisz az 
elmúlt évszázad bôvelkedett 
küzdelmekben, tragédiákban, 
de a magyar népnek mindig 
volt ereje felállni, újrakezdeni. 
A hôsök áldozata nem volt hi-
ábavaló, s emlékük ápolása 

kötelességünk, az ifjúság tör-
ténelmi szemléletváltásában 
is jelentôs szerepe van a még 
élô hozzátartozóknak.

Marti Miklós Nándor refor-
mátus, Kutyej Pál evangéli-
kus lelkész és Szigeti Antal 
katolikus plébános ökumeni-
kus áldása után koszorúzás-
sal és mécsesgyújtással ért 
véget az ünnepség, amelyen 
Rónai Gábor, a Bartók Béla 
zeneiskola növendéke trom-
bitán mûködött közre. A meg-
emlékezôk megkoszorúzták 
Kovács Zoltán alezredes és 
Harmati Imre alhadnagy em-
léktábláját is.

V. A.



Petróczki Zoltán Gábor, a me-
gyei kormányhivatal fôigaz-
gatója megnyitóbeszédében 
kiemelte a segítô szolgálatok, 
civil szervezetek hiánypótló 
munkáját, hisz a világban ma 
a becslések szerint mintegy 
hatvanhétmillióan élnek au-
tizmussal, hazánkban pedig 
százezerre tehetô a számuk. 

Lasetzky Frigyes, a Bu-
dapest Bank mûveleti köz-
pontjának elnöke elmondta, 
másfél éve döntöttek a civil 
szféra támogatása mellett a 

Budapest Bank Békéscsa-
báért Program létrehozásá-
val. Eddig 27 civil szerve-
zetet támogattak, köztük az 
Aut-Pontot is.

A programban a Harruc-
kern János Közoktatási In-
tézmény, az Esély Pedagó-
giai Központ és az Aut-Pont 
Alapítvány gyermekeinek a 
mûsora következett, majd a 
Nyulambulam zenekar és a 
Kossuth-díjas Gryllus Vilmos 
adott nagy sikerû mûsort, de 
ott volt Pasenkó bohóc is.

A hagyományokhoz híven 
21 tortát osztottak szét a gye-
rekek között. Az édességeket 
csabai és környékbeli cukrá-

szok ajánlották fel. A rendez-
vényt megtisztelte jelenlétével 
Szarvas Péter polgármester is.

V. A.
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 A P R Ó H I R D E T É S

A Szlovák Kultúra Házánál 
benépesült október 24-én az 
udvaron felállított sátor, ahol 
tizenhárom csapat gyúrta a 
finom kolbászt. A megjelen-
teket Lászik Mihály, a szlovák 
nemzetiségi önkormányzat 
elnöke köszöntötte, jó gyú-
rást kívánva a csapatoknak.

A csabaiak mellett gyúr-
tak eperjesiek, nagylakiak, 
kétsopronyiak, tótkomlósiak, 
szarvasiak, pilisiek, és az 
írók, költôk is, hiszen dél-
elôtt író-olvasó találkozót  
rendeztek a könyvtárban. Az 
irodalmárok azt is bebizo-
nyították, hogy nemcsak az 
irodalom, a kultúra, hanem a 
gasztrokultúra, a kolbászké-
szítés szakavatott mûvelôi is.

A Szlovák Kultúra Házában, 
a tollforgatók csapatában Fuhl 

Imre, Kormos Sándor, Hrivnák 
Mihály és Hattinger Gábor vett 
részt a kolbászkészítésben. 
A Tuska János fôszakács ál-
tal vezetett, Lászik Mihály, 
Winkler Jánosné és Süve-
ges Hajnalka alkotta zsûrinek 
nem volt könnyû dolga. Végül 
az alábbi eredmények szü-
lettek: harmadik helyezést 
ért el a 12. számú csapat 
Eperjesrôl, második lett a 9. 
számú, írókból, költôkbôl, 
kormánytisztviselôkbôl álló 
fôvárosi, illetve pilisi csapat, 
amelyben Paulik Antal, az 
EMMI fôosztályvezetôje és 
Kraszlán István fôtanácsadó is 
gyúrt. Az elsô helyen az 5. szá-
mú csapat, Nyemcsok László 
(Békés Megyei Hírlap) és csa-
ládja végzett. A zsûri számos 
különdíjat is kiadott. A legfi-

atalabb versenyzô a szintén 
békéscsabai, hétesztendôs 
Göblyös Sándor Robin volt. 

A Csabáról elszármazottak 
a városháza dísztermében ta-
lálkoztak.

Vándor Andrea

Na dvore Domu slovenskej 
kultúry bolo 24. októbra ruš-
no, v stane miesili chutnú 
klobásu v rámci 13 skupín. 
Účastníkov pozdravil predse-
da slovenskej národnostnej 
samosprávy, Michal Lásik, 

ktorý zároveň poprial úspeš-
né miesenie.

Okrem Čabänov prezen-
tovali sa aj skupiny z Prešova, 
Nadľaku, Kétšoproňu, Slo-
venského Komlóša, Sarvaša, 
Pilíša, ale aj básnici a spiso-
vatelia, veď v doobedňajších 
hodinách bolo organizované 
v knižnici literárne stretnutie. 
Literáti dokázali, že sa nevy-
znajú iba v literatúre a kultúre, 
ale aj v gastronómii, že krea-
tívne tvoria aj v oblasti miese-
nia klobásy.

V popoludní v skupine li-
terátov sa  vo výrobe klobásy 
zúčastnili Imrich Fuhl, Alexan-
der Kormoš, Michal Hrivnák 
a Gabriel Hattinger. Porota, 
predsedom ktorej bol šéfku-
chár Ján Tuska a pracovala v 
zložení M. Lásik, pani Win-

klerová a Hajnalka Süveges, 
nemala ľahkú úlohu. Nakoniec 
sa zrodili nasledovné pekné 
výsledky: tretie miesto obsadi-
la skupina č. 12 z Prešova, na 
druhom mieste skončili literáti 
z hlavného mesta a z Pilíša so 
skupinou č. 9., v tejto skupine 
sa angažovali o.i. aj generál-
ny riaditeľ odboru Ministerstva 
ľudských zdrojov MR Anton 
Paulik, ako aj hlavný radca 
Štefan Kraslán. Prvú cenu zís-
kala skupina č. 5., v ktorej sú-
ťažil László Nyemcsok (Békés 
Megyei Hírlap) so svojou rodi-
nou. Porota udelila aj početné 
osobitné ceny. Najmaldším 
účastníkom stretnutia bol Sán-
dor Robin Göblyös, ktorý je tiež 
Čabänom. 

Stretli sa aj rodáci Čaby.
Andrea Vándorová 

szlovák kolbászparádé
Találkoztak a Csabáról elszármazottak is

slovenská paráda klobás
Stretli sa aj rodáci Čaby

INGATLAN

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

Tulajdonostól eladó Békéscsa-
bán, a Szerdahelyi utcán elsô 
emeleti, 60 m2-es, háromszobás, 
erkélyes, központi fûtéses, napkol-
lektoros panellakás.
Érd.: 30/354-2563.

SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

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

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

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

OKTATÁS

Matematikából korrepetálást vál-
lalok középiskolásoknak.
Tel.: 20/230-3336.

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

Angoltanítás minden szinten.
Tel.: 70/450-3228.

Matematikából korrepetálás álta-
lános iskolásoknak.
Tel.: 20/238-1620

EGYÉB

November 11én, kedden 16 órától 
a VÁRJÁTÉK 15 éves szülinapi ün
nepsége a Univerzál Áruház elôtti 
sétálóutcán, ahol lesz mesélés, 
zene, gyermek- és felnôtt játékos 
programok, nyeremények, forró 
tea és forralt bor, tûzgyújtás, torta.

Családoknak, baráti köröknek: 
november 15-én, szombaton 
15–22 óra között Társasjátéknap a 
Csabagyöngyében, a VÁR-JÁTÉK 
játékaival.

www.csabacenter.hu

     2014. november 6–12.
Doboztrollok (szinkr. amerikai–angol animáció) 3D!• 
Csillagok között (szinkr. amerikai–angol sci-fi ) VILÁGPREMIER!• 
Északiak: A viking saga (szinkr. svájci–német–dél–afrikai akció) • 
PREMIER!
Piszkos pénz (amerikai thriller)• 
Sírok között (szinkr. amerikai dráma)• 
Az ismeretlen Drakula (szinkr. amerikai akció)• 
Harag (szinkr. amerikai akció) • 
Tiltott táncok (angol–francia–ír dráma) PREMIER! ART!• 
VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan (magyar vígjáték) • 
ART!

     2014. november 13–19.
John Wick (szinkr. amerikai thriller) PREMIER!• 
Éjjeli féreg (szinkr. amerikai krimi-dráma) VILÁGPREMIER!• 
Káprázatos holdvilág (szinkr. amerikai krimi-dráma) PREMIER!• 
Csillagok között (szinkr. amerikai–angol sci-fi )• 
Északiak: A viking saga (szinkr. svájci–német–dél-afrikai akció)• 
Délibáb (magyar film) PREMIER! ART!• 
Ítélet Magyarországon (portugál–magyar–német dokumentum) • 
ART!

az öröm a legszebb ajándék
Autizmus napi rendezvény a centerben 

A gyerekek is felléptek a mûsorban

Tizenegyedik alkalommal rendezte meg az Aut-Pont Ala-
pítvány az önkormányzat és több szponzor támogatásá-
val a Csaba Centerben az autizmus napi programját. A 
gyerekek és fi atalok mûsora, a munkáikból összeállított 
kiállítás, valamint a fellépô mûvészek gondoskodtak ar-
ról, hogy felejthetetlen maradjon ez a nap. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 
tisztelettel meghívja Önt és hozzátartozóit

2014. november 16án, (vasárnap) 15.00 órakor
az I. világháborús centenárium alkalmából az

„ÉGBE NYÚLÓ HEGYEK ORMÁN...”

I. Világháborús Katonadal Fesztiválra
a Csabagyöngye Kulturális Központba.

PROGRAM:

15.00 Köszöntô
A fesztivált megnyitja
dr. Jósa Iván helytörténeti 
kutató
Közös ének

Kórusok bemutatkozása
Trefort Fiúkórus, Orgován 
Népdalkör, Nefelejcs Nép-
dalkör, Kádár Ferenc Nép-
dalkör, Čabianska Ružička 
– Csabai Rózsák Népdal-
kör, Békéscsabai Evangéli-
kus Gimnázium Fiúkórusa 

– „BEG Legények”, Békési 
Hagyományôrzô Dalkör, 
Bartók Béla Vegyeskar

Az „Életképek” címû I. 
világháborús fotópályázat 
eredményhirdetése

Az I. Világháborús 
Katonadal Fesztivál 
eredményhirdetése

Közremûködik a Békés 
Banda.
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