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Békéscsaba polgármestere, 
alpolgármesterei  5. oldal

Nemzetközi színtéren
a BRSE  13. oldal

XIX. Amatőr Musical Színpadok 
Fesztiválja  11. oldal

Az elsô napirendi pont ke-
retében a képviselôk meg-
választották a bizottságok 
külsôs (nem képviselô) tag-
jait, valamint a József Attila-
lakótelepi részönkormányzat 
elnökét és tagjait. Az érintet-
tek a voksolás után letették 
esküjüket.

A következôkben a Balas-
si Közalapítvány alapító ok-
iratát módosították, majd a 
közgyûlés hozzájárult ahhoz, 
hogy a polgármester, az al-
polgármesterek és a tanács-
nokok a polgármesteri hivatal 
szolgálati gépjármûveit hiva-
tali célra saját maguk vezet-
hessék bel- és külföldön is. 
Az ülés keretében döntöttek 
a képviselôk a nemzetiségi 
önkormányzatokkal történô 
együttmûködési megállapo-
dásokról. 

Az utolsó napirendi pont a 
város és a Nemzeti Sportköz-
pontok között létrejövô együtt-
mûködési megállapodás el-
fogadásáról szólt, a nôi torna-
csarnok öltözôinek felújítása 
érdekében. Az önkormány-
zat a megvalósításban mint 
együttmûködô partner vesz 
részt, adatok, információk és 
dokumentumok rendelkezés-
re bocsátásával nyújt segít-
séget. A Kórház utca 6. szám 
alatt található ingatlanon, a 
Nemzeti Sportközpontok ál-

tal nyújtott támogatásból az 
elôzetes tervek szerint az öl-
tözôk, az iroda és a bejárati 
elôtér építészeti, gépészeti 
és elektromos szakipari mun-
káit, kisebb átalakításokat, 
az elavult épületszerkezetek 
cseréjét, javítását valósítják 
meg. 

A közgyûlés végén, a beje-
lentések keretében Miklós At-
tila képviselô a polgármestert 
arra kérte, ossza meg a testü-
lettel a Szent István Egyetem 
békéscsabai karának dékán-
jával folytatott megbeszélé-
se lényegi elemeit. Szarvas 
Péter elmondta, a találkozás 
során beszéltek arról, hogy 
a békéscsabai kar a PPP-
konstrukció állandó terhe és a 
jelentôs mûködési veszteség 
miatt új megoldásokra kény-
szerül, segítségre szorul. 

– Mindannyiunk érdeke, 
hogy az egyetemi kar Békés-
csabán megmaradjon, sôt, 
lehetôleg erôsödjön is egy 
megtisztított profillal. A kér-
dés most az, hogy a város 
akar-e, tud-e szerepet vállalni 
ebben. A városvezetés fel-
adata, hogy ezzel az akut 
problémával érdemben fog-
lalkozzon, esetleg már a kö-
vetkezô közgyûlésen – mond-
ta a polgármester a képviselôi 
kérdésre válaszolva.

Gajdács Emese

A diákokat, mun-
káltatókat, szerve-
zeteket a megnyi-
tón Gajda Róbert 
kormánymegbí-
zott, dr. Nagy Ág-
nes, a munkaügyi 
központ igazga-
tója és Szarvas 
Péter köszöntötte. 
A polgármester 
azt mondta a fi-
ataloknak, hogy 
vigyék haza és 

mutassák meg a szüleiknek 
az összegyûjtött prospektu-
sokat, kiadványokat, s hall-
gassanak a családra, a szü-
lôkre, akik mindig jót akarnak 
gyermekeiknek. Ezt követôen 
dr. Czomba Sándor, a Nem-
zetgazdasági Minisztérium 
szakképzésért és munkaerô-
piacért felelôs államtitkára 
nyitotta meg a rendezvényt. 

– Amikor vállalkozókkal, 
befektetôkkel találkozom, 
három alapvetô kérdés me-

rül fel: van-e az adott térség-
ben megfelelô infrastruktúra, 
milyen adópolitikára lehet 
számítani az elkövetkezendô 
években, és megfelelô, szak-
képzett munkaerô áll-e ren-
delkezésre. Csupán a három 
kérdés sorrendje változik: ma 
már elsô helyen a megfele-
lôen képzett munkaerô áll, 
amelynek a gyökere a szak-
képzésben, az oktatásban 
rejlik. Ez lehet a motorja, de a 
gátja is a következô évek gaz-
daságpolitikájának – mondta 
az államtitkár, aki hozzátette, 
hogy egy jó szakma az alapja 
az elhelyezkedésnek, a bol-
dogulásnak. 

A vásáron a megye 30 kö-
zépiskolája, 12 felnôttképzési 
intézménye képviseltette ma-
gát, de ott voltak az egyete-

mek, a munkaadók, a pályavá-
lasztással érintett szervezetek 
is. Romániából az aradi, a bi-
hari és a hargitai munkaügyi 
központok munkatársai jöt-
tek el. Volt „szakma mozi” is, 
amely mintegy 400 szakmát 

vonultatott fel. Az érdeklôdôk 
ingyenes nyelvvizsgatesz-
teket tölthettek ki, valamint 
grafológiai vizsgálaton és 
üzemlátogatásokon is részt 
vehettek. 

Vándor Andrea

A Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
Központja a „Legyen általad több a világ…” 
elnevezésû, hagyományos ôszi pályaválasz-
tási vásárát idén új helyszínen, a Csaba-
Parkban rendezte meg. A vásár november 
6-án és 7-én várta az érdeklôdôket, elsôsor-
ban a pályaválasztás elôtt álló fi atalokat és a 
pályakorrekcióra kényszerülô felnôtteket.

Soron kívüli ülést tartott november elején városunk köz-
gyûlése, melyen egyebek mellett a Lencsési részönkor-
mányzat és a bizottságok külsôs tagjai is letették eskü-
jüket.

Válogathattak a pályaválasztás elôtt 
álló fi atalok 

kétnapos pályaválasztási vásár a CsabaParkban
Dr. Czomba Sándor: Legfontosabb a megfelelôen képzett munkaerô

A külsôs tagokkal lett teljes Békéscsaba közgyûlésének hét bizottsága

Soron kívül ülésezett az új képviselô-testület
Esküt tettek a bizottságok és a részönkormányzat külsôs tagjai

Pénzügyi, gazdasági és vá-
rosfejlesztési bizottság: dr. 
Ferenczi Attila elnök, Kutyej 
Pál, Tímár Ella, Bíró János, dr. 
Kerekes Attila, Miklós Attila 
képviselôk, valamint Labos Ti-
bor, Filadelfi Szabolcs Mátyás, 
Nagy Sándor, dr. Fülöp Zoltán 
Attila, Prókai Zoltán kültagok.
Közmûvelôdési, ifjúsági, 
oktatási és sportbizott-
ság: Bíró Csaba elnök, 
Bíró János, dr. Fábián Ág-
nes, Fülöp Csaba, Takács 
Péter képviselôk, valamint 
Szente Béla, Futaki Sándor, 

Csicsely Tamás, Körömi Já-
nos Géza kültagok.
Szociális és egészségügyi 
bizottság: dr. Kerekes Atti-
la elnök, dr. Fábián Ágnes, 
Herczeg Tamás, Szabóné 
Kocziha Tünde, Kaposi Lász-
ló képviselôk, valamint dr. 
Sonkoly Iván, Cziglédszky 
Gyuláné, Hricsovinyiné Izsó 
Zsuzsanna Irén, dr. Árus Ti-
bor kültagok.
Nemzetiségi, érdekegyez-
tetô, külkapcsolati és egy-
házügyi bizottság:  Kutyej 
Pál elnök, dr. Ferenczi Attila, 

Miklós Attila, Kaposi László 
képviselôk, valamint Petrovszki 
Zoltán, dr. Jároli József, Marti 
Miklós Nándor kültagok.
Jogi, ügyrendi és ellenôr-
zési bizottság: Miklós Attila 
elnök, dr. Csicsely Ilona, Bíró 
Csaba, Kaposi László képvi-
selôk, valamint Bíró Jánosné, 
Takó Beáta Tímea, dr. Tóth 
Enikô kültagok.
Lakásügyi bizottság: dr. 
Csicsely Ilona elnök, dr. 
Kerekes Attila, Bíró János, 
Fülöp Csaba, Takács Péter 
képviselôk, valamint Kelle Mi-

hály, Horváth László, Strifler 
Attila, Majernik László József 
kültagok.
Önkormányzati közbeszer-
zési döntéshozó bizottság: 
Tímár Ella elnök, Herczeg 
Tamás és Fülöp Csaba kép-
viselôk.
József Attila-lakótelepi Te-
lepülésrészi Önkormány-
zat: dr. Ferenczi Attila elnök, 
Tímár Ella, Fülöp Csaba, Mik-
lós Attila, Kaposi László, Ta-
kács Péter képviselôk, vala-
mint Komoróczky József és 
Tolnai Ferenc kültagok.
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Fényképekrôl mûvészi 
képek készítése sokféle 

technikával!

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

E-mail: krajcsovszkitoto@
gmail.com.

Kövesse híreinket, felhívá-
sainkat a Facebookon is!

Brúnó állateledel-
és terménybolt

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

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

Sztator Bt.
Békéscsaba, Pulszky u. 24.

Telefon: 66/446-353
és 70/223-5474

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

2014. november 22-én, 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 • E-mail: savioiskola@gmail.com
Honlap: www.saviokatolikusiskola.hu

SEGÍTÔ KLUBFOGLALKOZÁS 
ÁLLÁSKERESÔKNEK!
Éppen állást keres? Érdekli, hogy mi-
lyen a megfelelô önéletrajz vagy mo-
tivációs levél? Szeretné tudni, hogy 
induljon el a munkaviszony megszer-
zéséhez vezetô úton? 

Amennyiben felkel-
tettük érdeklôdését, 
szeretettel várjuk ál-
láskeresôknek induló 

klubfoglalkozásunkra, 
ahol ilyen és ehhez hasonló, 

számtalan kérdésre választ kaphat, il-
letve tapasztalatokkal, új ismeretekkel 
is gazdagodhat a témában.
A klubfoglalkozásra 2014. október 
30. és 2014. november 27. között 
csütörtökönként 17.00–18.30-ig, ösz-
szesen 5 alkalommal várjuk a kedves 
Érdeklôdôket a LISZI-ben!
A programra regisztrálni lehet a liszi@
korosoknaturpark.hu e-mail címen 
vagy személyesen az LISZI-ben.

CSALÁDI PÉNZTÁRKEZELÉS
– LAKOSSÁGI FÓRUM
A Körösök Völgye Natúrpark Egyesü-
let Családi pénztárkezelés témában 
szervez lakossági fórumot a Lencsési 
Fiókkönyvtárban.

Idôpont: 2014. december 3.,
szerda 17.00.

Helyszín: Lencsési Fiókkönyvtár,
Békéscsaba

A lakossági fórumon a családi pénztár-
kezeléssel kapcsolatos témák kerülnek 
megvitatásra. Különösképpen szó lesz 
a megtakarításokról, az öngondosko-
dásról, valamint a gyermekek részére 
szóló elôtakarékosságról.

A LISZI ingyenes tanácsadásokkal, 
klubfoglalkozásokkal, szabadidôs 
programokkal, lakossági fórumokkal 
és hírlapolvasási lehetôséggel várja 
az érdeklôdôket.

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

További információkért keressen min-
ket a www.liszi.korosoknaturpark.hu. 
oldalon, vagy a 06-66/741-740-es tele-
fonszámon.

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-tôl 18.00 óráig.
Mit jelent az újrapapír? Miért fontos a komposztálás? Létezik-e környezet-
barát takarítás? Mit jelent a tudatos vásárlás? Csökkenthetô-e a háztartási 
hulladék?
Ezekre az aktuális kérdésekre Nálunk megkapod a válaszokat.

Csoportok látogatása esetén elôzetes bejelentkezés szük-
séges a 06-66/ 445-885-ös telefonszámon. A kiállítás meg-
tekintése ingyenes, minden kedves érdeklôdôt szeretettel 
várunk!

LUCA-NAPI SOKADALOM ÉS LIGETI VÁSÁR

A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület 2014. december 13-án Luca Napi So-
kadalom és Ligeti Vásárt szervez a Körösök Völgye Látogatóközpont nagy-
termében.

A program egyik fô eleme:
KARÁCSONYI SÜTEMÉNYEK VERSENYE
Nevezni bármilyen módon elkészített karácsonyi han-
gulatot idézô süteménnyel lehet. Kérjük versenyzôinket, 
hogy a nevezése mellé csatolja a sütemény receptjét is.

Nevezési határidô:
2014. december 13. 11.00 óra.

Nevezés:
• Személyesen kitöltött nevezési lap-

pal a Körösök Völgye Látogatóköz-
pontban

• Telefonon a 06-66/445-885-ös tele-
fonszámon Gérus Tímeánál

• Internetrôl letöltött nevezési 
lappal, melyet a gerus.timea@
korosoknaturpark.hu e-mail címre 
kérünk visszaküldeni.

Részletes program a következô lapszámban!
Addig is kövessenek minket a www.korosoknaturpark.hu

vagy a www.facebook.com/korosokvolgye oldalakon!

szervez lakossági fórumot a Lencsési 

Fogadónapok
a városházán

A polgármester, az alpol-
gármesterek és az aljegyzô 
pénteki napokon tartanak fo-
gadónapot 8 és 12 óra között 
a városházán, a következôk 
szerint: 

November 28-án • Nagy Fe-
renc alpolgármester, beje-
lentkezés a titkárságon, az 
523-802 telefonszámon.
December 5-én • dr. Kiss 
Gyula aljegyzô, bejelentke-
zés a titkárságon, az 523-
802 telefonszámon.
December 12-én • Hanó Mik-
lós alpolgármester – érke-
zési sorrendben.

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

barát takarítás? Mit jelent a tudatos vásárlás? Csökkenthetô-e a háztartási 

Ezekre az aktuális kérdésekre Nálunk megkapod a válaszokat.

Csoportok látogatása esetén elôzetes bejelentkezés szük-
séges a 06-66/ 445-885-ös telefonszámon. A kiállítás meg-
tekintése ingyenes, minden kedves érdeklôdôt szeretettel 

LUCA-NAPI SOKADALOM ÉS LIGETI VÁSÁR
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A megjelenteket elsôként 
Búzás Zoltán, a Békés Me-
gyei Mérnöki Kamara elnöke 
köszöntötte, emlékeztetve 
arra, hogy 2003 óta a Ma-
gyar Tudományos Akadémia 
megalakulásának tisztele-
tére, november 3-án tartjuk 
a tudományok napját. Az 
eseményen Gajda Róbert 
kormánymegbízott elisme-
réssel szólt a mérnökökrôl, 
mint mondta, nagy szükség 
van azokra a szakemberek-
re, akik a jó ötleteket kézzel 
fogható valósággá változtat-
ják, s utalt hazánk Nobel-dí-
jasaira, a maguk tudomány-
ágában kimagaslót alkotó 
feltalálókra.

Szarvas Péter, Békéscsaba 
polgármestere beszédében 
kiemelte: innováció, mérnöki 
munka nélkül nincs fejlôdés, 
elképzelhetetlen egy sikeres 
város. Békéscsabán az utób-
bi években olyan jelentôs 
beruházások valósultak meg, 
mint a szennyvízprojekt, a 
Csabagyöngye, a CsabaPark 
felépítése, a belváros rehabi-
litációja. Ezek megtervezése 
és pontos kivitelezése nem 
jöhetett volna létre a mér-
nökök színvonalas munkája 
nélkül – mondta a városveze-
tô, hozzátéve, hogy ezekkel 
a beruházásokkal nemcsak 
az építkezések idejére, de 
a késôbbiekben is sikerült 

munkahelyeket teremteni. 
A polgármester kijelentet-
te: ezekre az infrastruktúra-
fejlesztésekre tud építeni a 
jelenlegi, menedzser típu-
sú városvezetés, s ebben a 
munkában együttmûködést 
ajánl a mérnöki kamarának 
is.

A következôkben Barsiné 
Pataky Etelka, a Magyar Mér-
nöki Kamara elnöke a szak-
mát érintô aktualitásokról 
szólt röviden, majd a MASAT1, 
magyar fejlesztésû mûholdról 
dr. Gschwindt András projekt-
vezetô tartott elôadást. Ezután 
elismerések átadása követke-
zett. Nagy József Mihály köz-
lekedéstervezô mérnök kapta 
meg a Békés Megyei Mérnöki 
Kamara egyik legrangosabb 
elismerését, a tavaly alapított 
Dr. Cserei Pál-díjat.

Gajdács Emese

Mérnöknapot tartottak Csabán 
Nagy József Mihály kapta a Cserei-díjat

Barsiné Pataky Etelka a szakma aktuális kérdéseirôl szólt

városi ifjúsági Parlament
A diákok a CsaKK-ban találkoztak

vállalkozói fórum
Fókuszban a fi nanszírozás

a második patyolatos fórum
Házaikat, útjaikat féltik a lakók

Az országos fórumsorozat 
novemberi, csabai állomásán 
a szektor finanszírozásáról, az 
uniós pályázatok 2014–2020 
közötti kedvezô hitellehetô-
ségeirôl volt szó a Széchenyi 
Kártya Programhoz kapcso-
lódóan.

Dr. Nagy Ágnes, a mun-
kaügyi központ igazgatója, 
Nagy Mihály László, a VOSZ 
megyei elnöke és Szarvas Pé-
ter, Békéscsaba polgármes-
tere köszöntötte a megje-
lenteket. Csepreghy Nándor, 
a Miniszterelnökség fejlesz-
téspolitikai kommunikációért 
felelôs helyettes államtitkára 
elmondta, hogy a követke-
zô uniós ciklusban – 2014 és 
2020 közt – Magyarország a 

források mintegy 60 száza-
lékát gazdaságfejlesztésre 
fogja felhasználni. Azt is hoz-
zátette, hogy Európát s Ma-
gyarországot sem kerülte el 
a 2008-as gazdasági válság, 
s az unióban a piacképes, 
önmagát fenntartani képes, 
a magas hozzáadott értéket 
képviselô ágazatokat támo-
gatják majd. Békés megye 
kiemelten az élelmiszer-fel-
dolgozó ipar támogatására 
számíthat. Jó példaként emlí-
tette a helyettes államtitkár azt 
a nemrégiben átadott vésztôi 
gyártócsarnokot, amelyben 
az Audi számára állítanak elô 
gépkocsi-szigetelôanyagot 
csalánrostból.

Vándor Andrea

Mint ismeretes, az egykori 
cég területén jelentôs talaj-
szennyezés keletkezett, ezt 
kell megszüntetni egy uniós 
projekt keretében. Az érin-
tett városrészben (a Vand-
háti út–Tünde utca, illetve a 
sportpálya által határolva) a 
Békés Megyei Patyolat Vál-
lalat 1973-tól kezdte meg te-
vékenységét. Az egykori cég 
8000 négyzetméteres ingat-
lanán a ruházati vegytisztítás 
során keletkezett hulladék 
beszennyezte a földet. 

A Körös-vidéki Vízügyi 
Igazgatóság 2006-ban kapta 
meg feladatként a kármente-
sítést, melynek elvégzésére 
sikeres európai uniós pályá-
zaton több mint 3 milliárd 
forintot nyertek el. A munkák 
során mintegy 26 ezer köb-
méter földet termelnek ki és 
szállítanak el, a hét méter mély 

injektáló-furatokból pedig 
nem kevesebb, mint 3500 
készül majd el. 

Tamás Csaba projektmene-
dzser a fórumon tájékoztatást 
adott arról, hogy a szennyezett 
föld egyötödét már elszállítot-
ták. Június végéig elbontották 
a kártalanítással érintett terüle-
ten lévô, egykori raktár és iro-
daépületeket. A munkagödör-
határolás és a szádfal leverése 
a tervezett ütemben, augusz-
tus 22-éig befejezôdött. A föld 
kiszállítása folyamatos. 

A fórumon megjelentek 
egyebek mellett arról érdek-
lôdtek, hogy a munkálatok 
során keletkezô károkat mi-
képpen hozza rendbe a ki-
vitelezô. Elhangzott, hogy a 
bizonyíthatóan a munkálatok-
ból fakadó károkat megtérítik, 
helyrehozzák.

Gajdács E.

A Békéscsabai Diákönkor-
mányzat és a Csabagyöngye 
Patent Diákirodája 1998 óta 
szervez városi szintû érdek-
képviseleti fórumokat, 2006 
óta tavasszal és ôsszel is 
megrendezik a Városi Ifjúsági 
Parlamentet. 

A november 5-ei ôszi VIP-
en a munka 11 szekcióban 
zajlott több mint 170 részt-
vevôvel, akik között volt ál-
talános iskolás is. A város 
iskoláiból érkeztek a diákok. 
A középiskolás korosztályt 
leginkább érintô, érdeklô té-
mák jelentek meg az idei VIP-
en. Többek között önismereti 
kérdésekkel, az iskolai élettel 
kapcsolatos témákkal, a tár-

sas kapcsolatok és a virtuális 
világ viszonyával, a tanár-diák 
konfliktus megoldási lehe-
tôségeivel, kezelésével, a 
fesztiválok veszélyeivel és a 
szexualitás kérdéseivel foglal-
koztak.

Csizmadia Nórától, a Patent 
Diákiroda vezetôjétôl megtud-
tuk, a 11 szekció munkáját 21 
szekcióvezetô segítette, akik 
közül 18-an diákok voltak. To-
vábbi húsz háttérmunkás, zö-
mében dökös fiatal segítette 
a nap sikeres lebonyolítását, 
amelyet Békéscsaba önkor-
mányzata is támogatott.

A következô ifjúsági parla-
ment jövô tavasszal lesz.

V. A.

A vasútállomás épületében a 
peronaluljáró jetelési munká-
latai befejezôdtek. A vágányok 
alatt ütemterv szerint folyik az 
építése, november közepén a 
cölöpösszefogó gerenda is 
elkészült, rövidesen megkez-
dôdhet a föld kitermelése a 
majdani peronaluljáróból. 

A felvételi épület elôtetôjét 
a kivitelezô elbontotta, ezúton 
is szeretnénk megköszönni 
az utasok és minden érintett 
türelmét a bontás során ke-
letkezett rendkívüli zajhatás 
miatt. 

Ami a vágányhálózatot illeti, 
a felelôs konzorciumi tag épí-
ti a 8. vágányt. A peronépítés 
ütemezése szerint a kivitelezô 
a jövôbeni C peron tetejének 
alapozását készíti el. 

A Gyár utcát tehermentesí-
tô szakaszon (4433. jelû út új 
szakasza) minden kisajátítási 
eljárás lezárult november ele-
jére, így a vállalkozó a teljes 
szakaszon az útalap – úgyne-
vezett földmûtükör – kialakítá-
sát végzi. 

Az Orosházi úti felüljáró 
acélszerkezetének betolása 
a 3. vágány után található 
segédjáromig megtörtént. A 
következô tolási fázis várható 
idôpontja november 21-e, így 
az acélszerkezet már az épü-
lô pilonig fog érni, a jaminai 
oldalon pedig elkezdôdött a 
vasbeton hídszerkezet beto-
nozása. 

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. 

Békéscsabán a Nemzeti In-
frastruktúra Fejlesztô Zrt. 
beruházásában megújul a 
vasútállomás és a kapcso-
lódó létesítmények. A Szer-
dahelyi úti aluljáró építése 
során jelenleg a centrum fe-
lôli oldalon részben elkészült 
a földkitermelés, a szerelô-
betonozás. A vasúti síneket 
tartó 1., 2. és 3. hídszerkezet 
próbaterhelése november 
elején sikeresen megtörtént. 
A jaminai oldalon az aluljáró 
réselési munkáit végzi a vál-
lalkozó. Szeged felé novem-
ber 12-e óta ismét folyama-
tos a vasúti közlekedés. 

A hagyományoknak megfelelôen a tudományok napja al-
kalmából tartották idei összejövetelüket a megyei mérnöki 
kamara tagjai. Ezúttal a Garzon Hotelben ünnepeltek no-
vember 4-én, tudományos elôadással, díjazással.

Idén immár második alkalommal tartottak az egykori Pa-
tyolat telephelyének kármentesítésérôl lakossági fóru-
mot november 5-én az Esély Pedagógiai Központ Vand-
háti úti épületében.

November 5-én rendezte meg a városi diákönkormányzat 
és a Csabagyöngye Kulturális Központ Patent Diákirodá-
ja az idei ôszi Városi Ifjúsági Parlamentet. A megjelent 
diákokat és segítôiket Nyárfádi Fanni, a Békéscsabai Di-
ákönkormányzat elnöke köszöntötte. A rangos eseményt 
Kormos Mihály, az idei év „Békéscsaba Ifjúságáért Díj” 
kitüntetettje nyitotta meg.

A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Vállalko-
zók Országos Szövetségének megyei szervezete, vala-
mint a KAVOSZ Zrt. megyénk vállalkozóit látta vendégül 
azon a vállalkozói fórumon, amelyen a kis- és középvál-
lalkozások fi nanszírozása volt a fô téma.

v a S Ú T F E j l E S z T é S
Épül a vágány és a peronaluljáró

A résztvevôket Tamás Csaba tájékoztatta
A Békéscsabai Diákönkormányzat és a Patent Diákiroda 
1998 óta szervez városi érdekképviseleti fórumokat

A fórum elôadói, meghívott vendégei

Nagy József Mihály kapta a Cserei-díjat

Házaikat, útjaikat féltik a lakók



4 Csabai Mérleg

November 22., 9–17 óra: Or-
szágos Diabétesz Találkozó 
a Csabagyöngye Kulturális 
Központban
November 22., 10 órától: IX. 
Digiporáma Fesztivál a Len-
csési Közösségi Házban  
November 22., 19 óra: Slá-
gerkoktél – zenél a Torony 
Band a Csabagyöngye Kul-
turális Központban
November 24., 19 óra: Zo-
rán: „Volt egy tánc” koncert 
a Csabagyöngye Kulturális 
Központban
November 26., 16.30 –18.30 
óra: Adventi készülôdés – 
családi kézmûves-program a 
Jaminai Közösségi Házban
November 29., 9–11 óra: 
Apa és én – családi program 
a Jaminai Közösségi Házban
November 29., 9–14 óra: 
András-napi Kolbászparádé 
a Lencsési Közösségi Ház-
ban
November 29., 16 óra: Me-
gyeri kézmûves-mûhely – 
gyertyakészítés az advent je-
gyében az Arany János Mûve-
lôdési Házban
November 29., 16 óra: Me-
gyeri teaház az Arany János 
Mûvelôdési 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.

November 22., szombat 9–17:
Országos Diabétesz Találkozó 
November 22., szombat 19:
Slágerkoktél – zenél a Torony Band. 
Belépô: 1000 Ft. 
November 24., hétfô 19: Volt egy tánc 
– Zorán-koncert. Vendégek: Kulka Já-
nos és Gerendás Péter 
November 27., csütörtök 17.30: Bé-
késcsaba az évmilliók tükrében – Veres 
Zsolt geológus elôadása. Megismer-
hetjük a földrészek, így kontinensünk 
földtörténeti kialakulását, végigkö-
vetjük a mai Békéscsaba és az alatta 
elhelyezkedô kôzetlemez adott idô-
szakban elfoglalt földrajzi helyzetét és 
végsô földtani kiformálódását, majd a 
mai geológiai réteg szerkezetét. 
A Csabagyöngye földszinti Hun-
garikum Klubjában csütörtökön-
ként 9–13 óra között az Országos 
Fogyasztóvédelmi Egyesület Békés 
Megyei Szervezetének szakemberei 
várják azokat, akik úgy érzik, megká-
rosították ôket. 

KIÁLLÍTÁSOK 

A Partiumi Keresztény Egyetem 
(Nagyvárad) Képzômûvészet Tan-
székének kiállítása november 30-áig 
a Panoráma Teremben. 
Kéri László festômûvész kiállítása 
november 30-áig az Artériumban. 
Görgényi Tamás festômûvész pasz-
tellképeibôl válogatott kiállítás a Bé-
késtáji Galériában.

Jaminai Közösségi Ház 

November 26., szerda 16.30–18.30: 
Adventi Készülôdés – Családi kézmû-
vesprogram
November 27., csütörtök 16.30–
18.30: Ízvadász Fôzô Klub
November 29., szombat 9–11: Apa 
és Én – Családi program (madárete-
tô készítése)

Arany János Mûvelôdési Ház 

November 29., szombat 13: Megye-
ri kézmûvesmûhely – gyertyakészítés 
az advent jegyében
A belépés díjtalan. 
November 29., szombat 16: Me-
gyeri Teaház. Barát István, a Kurultáj 
szertartásvezetôjének elôadása A Pi-
lis-rendszer címmel. Insula Pilis, avagy 
mitôl sziget a Pilis? Az ország szíve, a 
világ közepe? Királyi és szakrális köz-
pont? Mióta lakott a Pilis? Legendák 
és hagyományok, titkok és talányok…
Nógrádi Csilla képzômûvész kiállítá-
sa november 29-éig látható. 

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

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

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

info@csabagyongye.com • www.csabagyongye.com

THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA

November 26-án, szerdán 18 órakor a Nemzetiségi Klubházban
(Békéscsaba, Békési út 15.)
Mûsoron: filmhíradó anno és „a ’70-es évek filmjei” Máthé Ferenc 
ajánlásával. KÍGYÓTOJÁS – Ingmar Bergman filmje – 1977. 
A belépés ingyenes.

KIÁLLÍTÁS

December 1.– 2015. január 6-áig látogatható a Meseház udvarán, a gó-
réban berendezett betlehemi jászol. Megtekintése ingyenes. Elôzetes 
bejelentkezés csoportok számára a 66/326-370 telefonszámon. 

DECEMBERI KÉZMÛVES-AJÁNLÓ

Csoportok számára ajánlott kézmûves-foglalkozásaink:
Rénszarvasos üdvözlôkártya készítése mogyoróból• 
Fehér karácsonyfadísz készítése gyurmából• 
Házikós karácsonyfadísz készítése textilbôl• 
Fûzött szív karácsonyfadísz filcbôl• 
Rénszarvas csutkából, ágból• 
Angyalka készítése termésekbôl• 
Karácsonyi lovacska textilbôl, ágakból• 

Kiállításaink megtekintése: 100 Ft/fô. A kézmûves-foglalkozások 
díja: 200 Ft/fô. Elôzetes bejelentkezés, idôpont- és témaegyeztetés 
a 66/326-370, a 06-30/383-4743 telefonszámon vagy a mesehaz@
mesehaz.hu e-mail címen. Szeretettel ajánljuk figyelmükbe az ad-
vent ideje alatt decemberi kézmûves-foglalkozásaink kiegészítésére 
a Meseház góréjában berendezett betlehemi jászolt.

APÁRÓL FIÚRA családi hagyományôrzô délután
december 6-án 14 órától a Meseházban

Kalendárium: a karácsonyfa története
Mûhelymunka: ajtókoszorú, rénszarvas, Mikulás készítése textilbôl
Nagymama kamrája: diós kosárka.
A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

KIÁLLÍTÁS

November 26., szerda 17 óra – Orestyákné Pintér Györgyi festményeibôl 
összeállított kiállítás megnyitója. Megnyitja: Novák Attila képzômûvész. 
Megtekinthetô december 12-éig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig.

ISMERETTERJESZTÔ ELÔADÁSOK

November 24., hétfô 14.30 óra • Dr. Kertész Jánosné vetítéssel egybekötött 
úti-élménybeszámolója Az Al-Dunánál jártunk címmel a Nyugdíjas klubban.
November 27., csütörtök 10 óra • Az anya és a gyermek kapcsolata kicsit 
másképp. A Baba-mama klub vendége Gazsó István One Brain kineziológia 
oktató. 
December 3., szerda 17 óra • Dr. Andor Ákos táplálkozáskutató, gyógysze-
rész elôadása Iránytû a táplálkozás dzsungelében – paleolit étrend és a funk-
cionális élelmiszerek címmel a Paleolit klub foglalkozásán. 

KIRÁNDULÁS

December 7., vasárnap – a Természetjáró kör látogatása Mezôberénybe. Is-
merkedés a város német hagyományaival, emlékeivel. Indulás: 9.20-kor me-
netrend szerinti autóbusszal. 

IX. BÉKÉSCSABAI DIGIPORÁMA FESZTIVÁL

November 22., szombat 10 óra – Az elektronikus adathordozón beküldött 
maximum 5 perces pályamunkák nyilvános vetítéssel egybekötött zsûrizése és 
díjátadó 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. 
• Baba-mama torna – minden kedden 9.30-tól 10.30-ig egyéves kor fölött és 

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

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

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

órakor. A tornákat dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász vezeti.  
• Alakformáló torna – minden kedden és csütörtökön 18.30-tól 19.30 óráig. 

Vezeti: Kvasz Edit aerobic-oktató 
• Taekbo – minden kedden és csütörtökön 19.45-tôl 20.45-ig. Vezeti: Máté 

Zsolt, a Máté Taekwondo Sportegyesület mestere.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com

Kazár Mihályné (90) Vandlik András (90)

isten éltesse városunk 
szépkorú polgárait! 

A József Attila Lakótelepi Településrészi Önkormányzat
és a Lencsési Közösségi Ház tisztelettel meghívja

Önt és kedves Családját az

András Napi Kolbászparádé
a Lencsésin 

címû rendezvényére
november 29-én, szombaton 10 órai kezdettel. 

A rendezvény helyszíne a Lencsési Közösségi Ház összes 
terme és a Féja Géza téren felállított 150 m2-es fûtött sátor 

asztalokkal, sörpadokkal és pódiummal berendezve. Célja, 
hogy felidézzük az András-napi disznótorok hangulatát.

PROGRAMOK:
10.00–11.30 óra: Hetedik Lencsési kolbászgyúró verseny
 A felkért, a lakótelepen mûködô intézmények és civil 

szervezetek tagjaiból álló 4 fôs csapatok 10 kg húsból 
készítenek kolbászt. A kész terméket zsûri értékeli és az 
elsô három helyezett díjazásban részesül. A versenyzôket 
a Melody Együttes szórakoztatja. A reggeli óráktól és a 
verseny ideje alatt 600 adag székelykáposzta elôkészítése 
és fôzése a sátorban, ahol az érdeklôdôket forró teával és 
pogácsával várják a részönkormányzat képviselôi és a 
közösségi ház munkatársai.

10.00–14.00 óra: A téren felállított sátorban zenét szolgáltat:
 Raffai Szabolcs.
12.00–13.30 óra: Kóstoltatás
 Székelykáposzta és kolbász kínálása az érdeklôdôknek, 

melyre jegyek 9 órától igényelhetôk a helyszínen.

Kiegészítô program:
10.00–12.00 óra:
 Játszóház gyermekeknek (karácsonyi ajtódísz készítése)
10.00–11.30 óra:
 Házi sütemények versenye, zsûrizése, majd kóstoltatása.

A rendezôk nevében
szeretettel várja Önt és kedves Családját

dr. Ferenczi Attila, a részönkormányzat
vezetôje és Takács Péter, a közösségi

ház vezetôje.

Meghívó



Hanó Miklós 1994-tôl vesz 
részt Békéscsaba vezetésé-
ben, és két ciklusban, listás 
képviselôként, a parlament-
ben is igyekezett segíteni a 
várost. A következô öt év-
ben gazdasági, fejlesztési 
ügyekért, a város cégeiért 
felelôs alpolgármesterként, 
valamint a polgármester ál-
talános helyetteseként dol-
gozik tovább a fejlôdésért, 
és ismét ô lett a 9. számú 
választókerület egyéni kép-
viselôje is. 

– A kampányban sokszor 
említette a munkahelyte-
remtés fontosságát. Az ön-
kormányzat nem tud nagy-
mértékben munkahelyeket 
teremteni, mégis hogyan le-
het ezt segíteni?

– Békéscsaba a 2014–
2020-as idôszakra 12,5 mil-
liárdot kaphat a Területfej-
lesztési Operatív Program 
(TOP) keretébôl a regionális 
felzárkóztatás elôsegítésére, 
ebbôl munkahelyteremtésre 
szeretnénk a lehetô legtöbb 
forrást lehívni. Az önkor-
mányzat infrastrukturális és 
intézményi fejlesztésekkel 
tudja elôsegíteni, hogy a vál-
lalatok, vállalkozások új mun-
kahelyeket teremthessenek 
és megôrizzék a meglévôket. 
Folytatni szeretnénk tehát az 
inkubációs fejlesztéseket, de 
a nagyobb cégeknél meg-
fogalmazódott a logisztikai 

fejlesztések igénye is. Sze-
retnénk elmélyíteni a párbe-
szédet az itt mûködô cégek-
kel, vállalkozásokkal, és cél 
az élelmiszer-ipari üzemek, a 
hûtôház újraindítása is. 

– Gazdasági alpolgármes-
terként mit tart még fontosnak 
a következô idôszakban? 

– Szintén  kiemelendô, és a 
TOP keretébôl megvalósítha-
tó az intézmények fejlesztése 
és az energiaracionalizálás. 
Az eddigi fejlesztéseknek kö-
szönhetôen Békéscsabán 
megélénkült a turizmus, a 
befektetôk felfigyeltek a vá-
rosra, így a Körös Hotel ügye 
is megoldódni látszik. Azon 
leszek, hogy ez a folyamat ne 
álljon meg, hogy elkészüljön 
a CsabaPark második üte-
me, folytatódjon a járdaépí-
tési program, további kerék-
párutak épüljenek, fejlôdjön 
a piac, és ott is javuljanak a 
parkolási feltételek. A TOP 

program forrásokat biztosít 
a zöldterületek fejlesztésé-
re, reményeim szerint így a 
Széchenyi liget, az Élôvíz-
csatorna és a közparkok is 
megszépülhetnek. 

– Októberben újraválasz-
tották a kilences választóke-
rületben. Egyéni körzetében 
milyen tervei vannak? 

– Az elôzô ciklus elején 
fórumsorozat keretében mér-
tük fel a lakosság problémáit, 
igényeit. Nagyon fontos szá-
momra, hogy a kéréseket a to-
vábbiakban is beépíthessük 
a város fejlesztési program-
jaiba. A körzetemben például 
a járdák, utak rendbetételé-
re, parkok karbantartására, 
kommunális fejlesztésekre 
van igény, azon leszek, hogy 
ezeknek érvényt szerezzek. 
Engem a továbbiakban is 
mindig megkereshetnek, ha 
tudok, igyekszem segíteni.

Mikóczy Erika

Ahogyan azt a választási 
kampányban is hirdette: a 
gondosság, a szorgalom 
és az alázat jegyében végzi 
munkáját városunk új pol-
gármestere, Szarvas Péter, 
aki munkatársaitól is ugyan-
ezt várja el. 

– Nagyon fontos Békés-
csaba lakosságmegtartó ere-
jének növelése, ehhez pedig 
a gazdasági szereplôk hely-
zetén kell javítani, velük együtt 
munkahelyeket teremteni. A 
befektetôk számára elenged-
hetetlen a megfelelô infra-
struktúra, így nagyon bízunk 
az M44-es, kétszer kétsávos 
út megépülésében. Aktív, 
együttmûködô kapcsolatra 
kell törekedni a városvezetés 
és a cégek menedzsment-
jei között, ennek érdekében 
magam is kezdeményezem a 
találkozókat, egyeztetéseket. 
Célom, hogy az ötéves ciklus 
alatt kevesebb legyen Bé-
késcsabán a munkanélküliek 
száma, ez ugyanis csökkenti 
az elvándorlást, növeli a vá-
sárlóerôt és persze javítja az 
emberek általános hangula-
tát, biztonságérzetét is – hall-
hattuk Szarvas Pétertôl.

A polgármester kiemel-
te: megoldást kell keresni 
a hosszú ideje elhúzódó 
problémák kezelésére, ilyen 
például az egyetemi kar, illet-
ve a Körös Hotel ügye, ahol 
mindkettôben reményre okot 

adó lépések történtek a kö-
zelmúltban. 

– Az alázat számomra azt 
jelenti, hogy minden hozzánk 
forduló ember ügyével a lehe-
tô legnagyobb gondossággal 
foglalkozunk még akkor is, ha 
nem tudunk mindig, mindent 
azonnal megoldani. Az in-
tézkedésekrôl folyamatosan 
tájékoztatni szeretnénk a la-
kosságot, az itt élôk nem ma-
radhatnak korrekt információk 
nélkül az ôket érintô ügyek-
ben, legyen az akár csak egy 
fakivágás, építkezés vagy 
éppen egy nagyberuházás – 
hangsúlyozta Szarvas Péter, 
majd így folytatta:

– Azt szeretném, ha Bé-
késcsabán színes civil élet 
alakulna ki jó közösségekkel. 
Lehetôségeink szerint támo-
gatjuk a verseny- és persze 
a tömegsportot is, a sport-
koncepciót ennek alapján kell 
átdolgozni, s minden pályá-

zati lehetôséget igyekszünk 
megragadni. Javítanunk kell 
a szociális infrastruktúrán, a 
hajléktalanszálló épületén, 
de állatszeretô emberként a 
kutyamenhelyen uralkodó 
állapotokat sem tartom meg-
felelônek, így ezzel is foglal-
koznunk kell – sorolta a tenni-
valókat Szarvas Péter.

A polgármester kiemelte, 
hogy a feladatok utólagos el-
lenôrzésére is nagy figyelmet 
fordítanak majd, nem marad-
hat felelôs nélkül egyetlen 
terület sem. Ugyanakkor a 
hivatalban eljáró ügyfeleknek 
is azt kell érezniük, hogy az 
intézkedések nem maradnak 
el, nincsenek elfekvô akták, 
minden eset egyformán fon-
tos. Ezt a szemléletet pedig 
Szarvas Péter munkatársaitól, 
a hivatal dolgozóitól is elvár-
ja, s úgy véli, legtöbbjükben 
partnerre is talált ebben.

Gajdács Emese

Nagy Ferenc alpolgármes-
ter közgazdász, dolgozott 
a közigazgatásban, de 
szakmai életútja fôként az 
üzleti szférához kötôdik. 
Tizenhat éven át, 1990  és 
2006 között, a pénzügyi és 
költségvetési bizottság kül-
tagjaként segítette a békés-
csabai közgyûlés munkáját 
is. Most Szarvas Péter pol-
gármester a költségvetési 
gazdálkodás és a város-
üzemeltetési feladatok fel-
ügyeletével bízta meg. 

Nagy Ferenc 52 éves, békés-
csabai születésû, feleségével 
és három gyermekével él itt. A 
2-es iskola és a közgazdasági 
szakközépiskola elvégzése 
után Budapesten, a közgaz-
dasági egyetemen pénzügy 
szakon végzett, késôbb mi-
nôségmenedzserként is dip-
lomát szerzett, mérlegképes 
könyvelô, és közigazgatási 
szakvizsgával is rendelkezik.

Kezdôként a megyénél az 
önkormányzati vállalatok ellen-
ôrzésével foglalkozott, ezt kö-
vetôen a Tégla- és Cserépipari 
Vállalatnál volt közgazdász, 
majd osztályvezetô. Több évig 
dolgozott pénzügyi területen, 
tanácsadóként és vezetôként. 
Közben Békéscsabán – a 
Fidesz delegáltjaként – tizen-
hat éven át tevékenykedett 
a pénzügyi és költségvetési 
bizottságban, de a megyei ön-

kormányzat gazdasági bizott-
ságának, tanácsadó testületé-
nek is több évig volt tagja.

2002 után, közel 10 évig is-
mét az üzleti szférában találta 
meg a helyét, magyar, késôbb 
német–osztrák tulajdonban 
lévô élelmiszer-ipari cégeknél 
volt gazdasági és pénzügyi 
igazgató, Törökszentmiklóson 
és Baján. A kormányhivata-
lok létrejöttekor hívták vissza 
Békés megyébe, és 2011-tôl 
a nyugdíjbiztosítási igazgató-
ság vezetôje volt. Mostantól 
Békéscsaba fôállású alpolgár-
mestere, aki a költségvetési 
gazdálkodás felügyeletét és 
a városüzemeltetési feladatok 
felügyeletét látja el. 

– A városüzemeltetés igen 
szerteágazó feladat, errôl 
mindenkinek vannak tapasz-
talatai, észrevételei. Más váro-
sokban is éltem és dolgoztam, 
szerintem Békéscsaba inkább 

a jobban karbantartott, üze-
meltetett városok közé tarto-
zik, de az is igaz, hogy bôven 
van tennivaló, sok olyan apró 
hiányosságot tapasztalha-
tunk, ami nagyobb gondos-
sággal, szorgalommal elke-
rülhetô lenne – mondta Nagy 
Ferenc. Az alpolgármester 
hangsúlyozta: fokozottan sze-
retne odafigyelni arra, hogy a 
lakosság mindennapi életét 
megkeserítô, városüzemel-
tetéssel kapcsolatos problé-
mákat megoldják, ez pedig 
rengeteg feladatot jelent. 

– A jelenlegi városvezetés 
viszonylag jó pénzügyi hely-
zetet örökölt, ami részben az 
elôzô vezetésnek, a jó szak-
embergárdának, részben a 
pályázatoknak, valamint a 
hitelek kormányzati átválla-
lásának köszönhetô. Békés-
csaba 2015. évi költségvetési 
koncepciója a kormányzati 
keretszámok ismeretében de-
cemberben készül el, bízunk 
abban, hogy a forrásaink nem 
lesznek szûkösebbek, mint az 
elôzô években, így az intéz-
mények és a város mûködése 
a továbbiakban is biztosított 
lesz – fogalmazott Nagy Fe-
renc, hozzátéve, biztató, hogy 
a testület egységes ez ügy-
ben, a képviselôk támogatják 
a stabil jövôbeni gazdálkodás 
és a jövôbeni fejlesztések 
szándékát. 

M. E.

Városunk alpolgármestere, 
Kiss Tibor ebben a ciklus-
ban is az oktatási, kulturá-
lis, ifjúsági és sportügye-
kért felelôs, valamint egyéni 
képviselôként a körzetében 
élôk érdekében jár el a leg-
különbözôbb területeken. 

– Igen jó visszajelzéseket 
kaptam a közös képviselôk 
fórumáról, illetve az utcapar-
lamentekrôl, melyeket válasz-
tókörzetemben tartottam az 
elmúlt hónapokban, így ezt 
ebben a ciklusban is folyta-
tom. Remek alkalmak ezek 
a találkozásra a lakossággal, 
s a problémák felvetésére is 
módot adnak. Ugyanakkor 
az internet lehetôségeit is ki-
használva, folyamatosan tájé-
koztatást adok mindarról, ami 
a körzetünkben megvalósult 
fejlesztés – mondta el terveit 
vázolva Kiss Tibor.

Az alpolgármester a követ-
kezô ciklus feladatai közé so-
rolta a közmûvelôdési rende-
let aktualizálását, új kulturális 
és sportstratégia kidolgozá-
sát, az intézmények stabil, 
színvonalas mûködésének 
biztosítását, a helyi érték-
tár, valamint a Fekete Pál-
gyûjtemény bôvítését, a  Mun-
kácsy-kultusz továbbépítését. 
Mint megtudtuk, a tervek kö-
zött szerepel a Jókai színház 
és a Balassi Bálint Magyar 
Mûvészetek Háza komplex 

energetikai korszerûsítése, 
a Munkácsy Mihály Múzeum 
felújítása, a gabonamúzeum 
rekonstrukciója. 

– A programok közül ki-
emelném a Csabai Nyár ese-
ményeit, a 2015-ös és 2018-
as nemzetközi bábfesztivált, 
a 2017-es évet, mely a refor-
máció 500. esztendeje lesz, 
2018-ban pedig Békéscsaba 
újratelepítésének 300. évfor-
dulójára emlékezünk – sorolta 
Kiss Tibor. –  Az oktatás terü-
letén fontos lépés, hogy 2015 
szeptemberétôl hároméves 
kortól kezdôdôen kell az óvo-
dáztatást biztosítani, erôsíteni 
kell a város kapcsolatát a KLIK-
kel, folytatódik az óvodák fej-
lesztése, az általános iskolák-
ban a többcélú mûködtetési 
feltételek biztosítása. 

– Szívügyem a sport is: 
nemzetközi rendezvények, vá-
logatott mérkôzések helyszí-
ne lesz reményeim szerint Bé-

késcsaba, nyaranta folytatjuk 
a sporthétfôket, igyekszünk 
minél több szabadidôs spor-
tolási lehetôséget teremteni. 
Végleges helyet kell találni a 
sporttörténeti gyûjtemény- 
nek, pályázatok segítségével 
fejlesztenénk létesítményein-
ket, az uszodát, a sportcsar-
nokot, melynek környékén 
egy szabadidôs park létreho-
zását is tervezzük. 2015 máju-
sában az I. világháború és a 
sport címmel szeretnénk egy 
országos konferenciát szer-
vezni Békéscsabán, de egyéb 
tanácskozásokra is szívesen 
vendégül látjuk a szakembe-
reket. Mindezek mellett az 
elôttünk álló ciklusban is lehe-
tôségeink szerint támogatjuk 
a sportegyesületeket, hogy 
minél több olimpiai résztvevôt 
tudjunk adni a magyar csa-
patnak – hallhattuk az alpol-
gármestertôl.

G. E.
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Kiss Tibor: Jó fórum az utcaparlament
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E b ö S S z E í r á S  a  já rvá N yO k  E l l E N
A kérdôíveket keressék postaládájukban!

Kitöltési útmutató

Tájékoztató

A napokban olyan kérdôívék-
kel találkozhatunk, melyek a 
békéscsabai polgárok tulaj-
donában lévô kutyák össze-
írását segítik. Az adatgyûjtés 
célja a nyilvántartás és a 
járványok megelôzése. Az 
önkormányzat nem vezet be 
ebadót. Mindnyájunk érdeke, 
hogy tekintettel legyünk házi 
kedvenceink és a környezô 
lakóközösségek igényeire.

Az állatvédelmi törvény 
rendelkezik arról, hogy a tar-
tás helye szerint illetékes te-
lepülési önkormányzatnak 
háromévente legalább egy 
alkalommal ebösszeírást kell 

végeznie, s ez  alapján az 
adatokról helyi elektronikus 
nyilvántartást vezetnek. Ez a 
jogszabályi rendelkezés 2012. 
január 1-jén lépett életbe, így az 
ebösszeírást az önkormány-
zatnak 2014. december 31-éig 
el kell végeznie – mondta el ér-
deklôdésünkre dr. Kiss Gyula 
aljegyzô. Mint megtudtuk, az 
állatvédelmi törvény alapján 
az eb tulajdonosa és tartója az 
ebösszeíráskor köteles a jog-
szabály szerinti adatokat az 
önkormányzat rendelkezésére 
bocsátani. 

A polgármesteri hivatal 
közigazgatási osztálya a na-

pokban minden békéscsabai 
postaládába eljuttatja azt az 
adatlapot, amelyet a Csabai 
Mérlegben is közzéteszünk, 
amelyet letölthetnek a város 
honlapjáról, illetve átvehetnek 
személyesen a polgármesteri 
hivatal közigazgatási osztá-
lyán is. 

Minden kutyára külön ösz-
szeíró lapot kell kitölteni, ezt 
szíveskedjenek 2014. decem-
ber 31-éig eljuttatni Békés-
csaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalának 
Közigazgatási Osztályára, az 
5600 Békéscsaba, Szent Ist-
ván tér 7. szám alatti címre.

Az I. pont esetében az eb 
tulajdonosa lehet ugyanaz, 
mint az ebtartó, de el is tér-
het a két személy. Egyezés 
esetén is kitöltendô mindkét 
rovat. 

A II. pontnál az eb fajtája 
a törzskönyv alapján, vagy 
az eb külleme alapján azo-
nosítható be, de meg nem 
határozható fajtajellegek 
hiányában „keverék” meg-
jelölést kell beírni.

A III. pontnál a transzpon-
deres (mikrochip) jelölést 
végrehajtó állatorvos által 
kibocsátott okmányon fel-
tüntetett mikrochip sorszá-
mát kell beírni, ezen, illetve a 

pecsétlenyomaton szerepel 
a beültetést végzô állatorvos 
neve és a kamarai bélyeg-
zôjének száma is. Ugyanez 
vonatkozik az ivartalanításra 
és a kisállat-útlevél kiállítá-
sára is. 

A IV. pont az állatorvos 
által az eboltási könyvben 
rögzített adatok alapján 
tölthetô ki, amellyel már 
minden ebtartónak rendel-
keznie kell.

Az V. pontban a veszett-
ség szempontjából aggá-
lyos eb megfigyelési státu-
szát kell megjelölni, azaz, 
hogy az eb megfigyelés 
alatt áll-e, vagy sem, illet-

ve az eb veszélyessé lett-e 
minôsítve, vagy nem.

HA ELVESZETT AZ OK-
MÁNY: az okmány száma 
helyett „elveszett” szöveg 
kerüljön beírásra, és töltse 
ki, hogy melyik állatorvos 
(név és székhely) végezte a 
beavatkozást, vagy adta ki 
az okmányt. 

HA NINCS OKMÁNY 
(nincs chip beültetve, nincs 
ivartalanítva az eb, nincs 
kisállatútlevél, nem oltatta, 
az eb még nem érte el a 4 
hónapos kort): a sorszám 
vagy szám helyett „nincs” 
szöveg kerüljön beírásra.

Az ebösszeíró adatlapot 
ebenként kell kitölteni és 
eljuttatni 2014. december 
31. napjáig Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatala (Közigazgatási 
Osztály) részére az alábbi 
módokon:

Békéscsaba Megyei Jogú • 
Város Polgármesteri Hiva-
talában elhelyezett gyûjtô 

ládába (5600 Békéscsa-
ba, Szent István tér 7.)
levélben, postai úton az • 
5600 Békéscsaba, Szent 
István tér 7. szám alatti 
címre

Az állatok védelmérôl és kí-
méletérôl szóló 1998. évi 
XXVIII. törvény alapján az 
eb tulajdonosa és tartója 

az ebösszeíráskor köteles a 
jogszabály szerinti adatokat 
rendelkezésre bocsátani. 
Aki ennek nem tesz eleget, 
állatvédelmi bírságot köteles 
fizetni. Az állatvédelmi bír-
ságról szóló 244/1998. (XII. 
31.) Korm.-rendelet 2. §-a 
és 3. melléklete szerint a ki-
szabható állatvédelmi bírság 
összege 30 000 Ft. 

EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP – 2014.
(ebenként külön kérdôívet kell kitölteni)

I. Tulajdonosra, ebtartóra vonatkozó adatok

Az eb

tulajdonosának neve: tartójának neve:

címe: címe:

telefonszáma: telefonszáma:

e-mail címe: e-mail címe:

II. A tartott ebre vonatkozó általános adatok: 

Az eb

fajtája: színe:

neme*:      SZUKA        KAN hívóneve:

születési ideje: tartási helye: Békéscsaba, 

III. A tartott ebre vonatkozó speciális adatok:

Mikrochippel ellátott 
eb esetén

Ivartalanított eb esetén Kisállat-útlevéllel rendelkezô 
eb esetén

a chip sorszáma: az ivartalanítás idôpontja: útlevél száma:

beültetés idôpontja: útlevél kiállításának idôpontja:

a beültetést végzô állatorvos 
neve és kamarai bélyegzôje 
száma
(bélyegzôlenyomaton található):

az ivartalanítást végzô 
állatorvos neve és kamarai 
bélyegzôje száma
(bélyegzôlenyomaton található):

az útlevelet kiállító állatorvos 
neve és kamarai bélyegzô 
száma
(bélyegzôlenyomaton található):

IV. Az eb oltására vonatkozó adatok

Az eb

oltási könyvének száma: legutóbbi veszettség elleni védôoltásának 
idôpontja:

oltási könyvét kiadó állatorvos neve és kamarai 
bélyegzôje száma (bélyegzôlenyomaton található):

legutóbbi veszettség elleni védôoltása során 
használt oltóanyag neve és gyári száma:

legutóbbi oltását végzô állatorvos neve és ka- 
marai bélyegzôje száma (bélyegzôlenyoma- 
ton található):

V. Egyéb adatok (veszettség, veszélyes eb)

Veszettség szempontjából aggályos eb megfi-
gyelési státusza: megfigyelt – nem megfigyelt *

Az eb veszélyessé minôsítve:   igen – nem*

kezdô idôpontja: veszélyessé minôsítésének idôpontja:

idôtartama:

 
* a megfelelô választ kell megjelölni (bekarikázni, aláhúzni)                                   

Elismert tenyésztô szervezet által törzskönyvezett eb esetén a származási igazolás 
másolatát is kérjük csatolni a kitöltött nyomtatványhoz!

Dátum: Békéscsaba, 2014……………..........................

 …………………….......................… …….....………………..................…
 aláírás (név olvasható módon)

PályázaTi FElhíváS F E l h í v á S
fesztiválszínpad igénybevételére A Magyar Államkincstár 

felhívásaA Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata tulaj-
donában lévô fesztiválszín-
padot pályázat benyújtásá-
val bérletidíj-mentesen lehet 
igénybe venni a Békéscsaba 
közigazgatási területén meg-
tartandó turisztikai, kulturális, 
sport- és egyéb szabadidôs 
rendezvények szervezéséhez, 
félévente összesen legfeljebb 
20 rendezvénynapon.

A pályázóknak a naptári év 
elsô felére vonatkozó, 2015. 
január 1. és június 30. közöt-
ti igényeiket 2014. december 
1-jéig beérkezôen kell a pol-
gármesteri hivatal oktatási, 
közmûvelôdési és sportosz-
tályára írásban eljuttatniuk. A 
döntés várható ideje legké-
sôbb 2014. december 17.

A közmûvelôdési, ifjúsági, 
oktatási és sportbizottság 

kedvezô elbírálása esetén a 
használatbavétel során az 
igénylô a bérleti díj alól men-
tesül; a szállítás, felállítás, 
bontás költsége az igénybe 
vevôt terheli.

A színpadra vonatkozó 
igény az erre a célra rend-
szeresített pályázati ûrlapon 
nyújtható be. Pályázati ûrlap 
személyesen Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatal közmûvelôdési cso-
portjánál igényelhetô (5600 
Békéscsaba, Szent István tér 
7.), illetve letölthetô a www.
bekescsaba.hu honlap Hírek 
menüpontjának Pályázati hí-
rek oldaláról.

További információ kérhetô a 
06/66-452-252/2512-es tele-
fonszámon, illetve a patai@
bekescsaba.hu e-mail címen. 

A Magyar Államkincstár csa-
ládtámogatási szakterüle-
tének feladatellátásához kap-
csolódó telefonos Call-Center 
lakossági ügyfélszolgálatát 
országos szintûre terjesztette 
ki. A rendszerhez a Békés Me-
gyei Igazgatóság Családtá-
mogatási és Szociális Ellátási 
Irodája szeptember elsejétôl 
csatlakozott.

Ezen idôpontot követôen 
családtámogatási és fogya-
tékossági támogatási ügyek-
ben az eddig ismert kincstári 
megyei hívószám helyett a 
kincstár Call-Center szolgálta-

tása az alábbi telefonszámo-
kon és idôszakban hívható:

Hétfôtôl csütörtökig 8 órától 
16.30 óráig, pénteken 8-tól 
14 óráig.

Telefonszámok:
06-20/881-9535• 
06-30/344-0045• 
06-70/460-9005• 
06-1/452-2910• 
06-66/529-950• 

Az elérhetôségek helyi hívás 
tarifával, illetve hálózaton be-
lüli költséggel hívhatók.

www.csabaimerleg.hu

Új helyen néhány 
kórházi osztály

A Dr. Réthy Pál Kórház-Ren- 
delôintézet októberben át- 
adott új épületszárnya meg-
kezdte mûködését – tájékoz-
tatott dr. Becsei László fô- 
igazgató fôorvos.

A kórház közleménye sze-
rint az intenzív osztály átköl-
tözése az új épület második 
emeletére már megtörtént. 

A földszinten az aneszte-
ziológia, a szemészet és az 

ortopédia szakmaterületek 
járóbeteg szakellátói kap-
nak helyet, melyek közül az 
aneszteziológia ambulan-
cia, valamint a szemészet 
szakrendelések november 
14-étôl, az ortopédia szak-
rendelések pedig november 
18-ától az új épületszárny 
földszintjén fogadják bete-
geiket.

G. E.
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Vajon a földek hány százalé-
kát kezelik szerves trágyával? 
(A szint alig éri el az 1 százalé-
kot – derült ki a konferencián.) 
Azt is megtudhattuk, hogy 
a világon a legnépszerûbb 
népélelmezési eszköz, a bur-
gonya az elmúlt 300 évben 
elvesztette a vastartalmának 
közel 90 százalékát. Meglepô 
tény, hogy a termôföld 2,3 
százalékban tartalmaz már 
csak humuszt. 

Andrásfalvy Bertalan nép-
rajzkutató szerint vannak olyan 
elhallgatott tények, amelyek 
felett napjainkig rendszeresen 
átsiklottak a történészek. – So-
kan úgy gondolják, hogy már 
a honfoglalás idején sztyep-
pék vártak itt minket, pedig 
a XIII. században a tatárjárás 
környéki elsô iparosodási hul-
lám következtében alakultak 

ki ezek a síkságok és népte-
lenedtek el a falvak, nem be-
szélve 1767-rôl, amikor Mária 
Terézia úrbéli rendelete az 
alföldi parasztok életét jelen-
tôsen megnehezítette. A mai 
modern kor legnagyobb kér-
dése, hogy milyen hatással 
volt ránk a rendszerváltás és 
az EU-csatlakozás – tette fel a 
kérdést Andrásfalvy, hozzáté-
ve, a külföldi tôke folyamatos 
beáramlása az úgynevezett 
neoliberális szemléletet hozta 
be a magyar földkérdésbe.

– A volt KGST-országok kö-
zül egyedül Magyarországon 
történt meg az, hogy a külföl-

di tôke beáramlása után csak 
a földprivatizálás lehetôsége 
maradt. A helyzet az euró-
pai uniós csatlakozásunkkal 
sem lett jobb, ugyanis mára 
egyértelmû, hogy a keleti 
blokk egyfajta gyarmati sze-
repet tölt be az EU életében. 
Gondoljunk csak a Lisszabo-
ni szerzôdésben lefektetett 
földszabályozási kérdésekre, 
amelyeket az unió a keleti 
régióira nem terjesztett ki, 
ezzel jogsértést követtek el a 
magyar föld ellen, vagyis jog-
talanul minôsítették a földet 
tôkének – vélekedett Tanka 
Endre.

A résztvevôk szerint Ma-
gyarország Európa éléskam-
rája lehetne, a kérdés csu-
pán az, hogy meddig bírja 
a szipolyozást a természet, 
továbbá, hogy kiknek a ke-
zében lesznek a földbirto-
kok, ugyanis a jövôben nem-
zetbiztonsági szempontból 
is stratégiai fontosságú lehet 
egy-egy földterület. A fenn-
tartható fejlôdés és termé-
szeti erôforrások a közeljövô-
ben legalább olyan fontossá 
válhatnak, mint egy-egy had-
sereg – vélekedtek a konfe-
rencia résztvevôi.

Kovács Szilárd

a boldogság
a legfontosabb

– Gyerekkorom óta a zene 
körül forog az életem. Mindig 
is énekelni akartam, és mivel 
a családom kimondottan ze-
nészdinasztiának számít Ku-
bában, ez nem is volt kérdés, 
hogy én is ezen a pályán kötök 
ki – mesélt a kezdetekrôl Elsa 
Valle kubai származású éne-
kesnô, aki véletlenül került ha-
zánkba 1996-ban. – Németor-
szágban koncerteztem, mikor 
szóltak, hogy van Magyaror-
szágon egy fesztivál, amire vé-
gül elmentem. Kíváncsi voltam 
az országra, mert eddig csak 
hallottam róla. Kubában, gye-
rekkoromban tanultuk, hogy 
a szocialista blokkhoz tarto-
zik, de ég és föld a különbség 
Havanna és Budapest között 
minden szempontból.

Elsa késôbb megismer-
kedett Winand Gáborral, aki 
szintén zenész, a barátságból 

pedig szerelem lett. – Csalo-
gattam, hogy éljünk Kubában 
vagy legalább Spanyolor-
szágban, de hajthatatlan volt. 
Ô itt szeretne élni, és én is 
boldog vagyok.

Miközben beszélt, Elsa fo-
lyamatosan mosolygott, szinte 
tapintható, pozitív energiafel-
hô lengte körül. – A különbség 
talán ebben a legszembetû-
nôbb. Egy kubai mindig mo-
solyog, nagyokat nevet. Ilyen 
az élet, a boldogság a legfon-
tosabb. Kutatom, hogy miért 
ennyire komolyak a magya-
rok, de jobban megismerve 
titeket, hatalmasakat lehet ve-
letek bulizni, ahogy ti mondjá-
tok, mulatni. Nagyon mélyen 
és ôszintén lehet beszélgetni, 
remek a magyarok humorér-
zéke, de eleinte távolságtar-
tóak.

Molnár Attila

A kilencvenes évek közepén érkezett Kubából Magyaror-
szágra Elsa Valle. Eredetileg egy fesztivál miatt jött hazánk-
ba, itt vált a honi dzsesszélet színes alakjává, rendszeres 
fellépôje a fôvárosi kluboknak, és nem utolsósorban a sze-
relem is itt talált rá. Szeret a magyarokkal mulatni, de még 
nem jött rá, miért vagyunk kezdetben távolságtartóak.

Lôrinczy kinevezésére egy tár-
sulati ülés keretében került sor, 
amin az Emberi Erôforrások 
Minisztériumát Rétvári Bence 
államtitkár képviselte. Lôrinczy 
György beszédében megosz-
tott a társulattal egy megható, 
személyes történetet, ami a 
színházhoz köti.

– Miután édesapámat ösz-
szeesküvés koholt vádjával 
elvitték Rákosi börtönébe, 
kiszabadulását követôen az 
Operettszínházban kapott 
egy fejgépes pozíciót és 
1957-ben a fejgépes állásban 
egy Csárdáskirálynô elôadás 
eljegyzési jelenete alatt kér-
te meg édesanyám kezét – 
mondta Lôrinczy, aki egykori 
munkáltatóinak és családjá-
nak is megköszönte, hogy az 
Operettszínház igazgatójává 
válhatott. – Ahhoz, hogy az 
ember alkalmasnak érezze 
magát egy ilyen pozícióra, 

ahhoz kell a biztos családi 
háttér – mondta a frissen ki-
nevezett igazgató. – Szeret-
ném megköszönni a gyere-
keimnek, hogy felnôttek, és 
így lehetôséget biztosítanak 
nekem arra, hogy az elkö-
vetkezô években napi 16–18 
órát itt dolgozhassak.

bgy

lôrinczy a gyermekeinek 
is megköszönte

Lôrinczy György vette át Kerényi Miklós Gábortól az Ope-
rettszínház fôigazgatói posztját. A leköszönô direktor 
mûvészeti igazgatóként folytatja munkáját a Nagymezô 
utcai teátrumban.

A Hauszmann terv elôkészíté-
sét a miniszterelnökség kere-
tében L. Simon László parla-
menti államtitkár irányítja.  

– A Nemzeti Hauszmann 
Terv elôkészítéséhez szük-
séges intézkedésekrôl még 
a nyár elején döntött a kor-

mány. A döntés lényege, 
hogy a budai vár – benne a 
palotanegyed és a polgár-
város – megújításának hosz-
szú távú koncepciója olyan 
szakemberek bevonásával 
– építészek, történészek – 
szülessen meg, akik régóta 

és behatóan foglalkoznak a 
témával, tudásukkal, tapasz-
talataikkal a legjobb irányba 
vihetik a döntéseket – reagált 
megkeresésünkre L. Simon 
László. – A Hauszmann Bi-
zottság munkájának ismere-
tében születhet majd döntés 
a végleges koncepcióról, 
annak megvalósítási me-
netrendjérôl és a szükséges 
forrásokról is – tette hozzá az 
államtitkár.

A várnegyed felújításában 
hatalmas elôrelépések történ-
tek az utóbbi években. Meg-

újult a várkertbazár, ezzel pár-
huzamosan a vár és környéke 
közlekedése. Ide kapcsolódik, 
hogy az akadálymentes és 
könnyebb megközelíthetôség 
érdekében a gránitlépcsônél, 
a Murad pasa bástyánál és az 
iskolalépcsônél jövô tavaszig 
liftet építenek. 

A Hauszmann terv része 
lehet többek között a félbe-
hagyott és állami tulajdonba 
átvett Lovas utcai mélyga-
rázs befejezése, a Táncsics 
börtön 1848-as emlékhellyé 
alakítása, illetve az Országos 
Széchenyi Könyvtár elköl-
töztetése, amely sem a táro-
lást, sem az archiválást, sem 
a kiszolgálást nem tudja az 
igényeknek megfelelôen vé-
gezni. Elképzelések szerint a 
Karmelita kolostorba költözne 
a kormányzat, illetve a minisz-
terelnökség egy része. A terv 
egyik leglátványosabb eleme 
a palotaépület eredeti, csodá-
latos neobarokk kupolájának 
és díszes épületrészeinek 
visszaállítása.

Hauszmann Alajos a szá-
zadforduló építésze, egyete-
mi tanár, 1891-ben lett a királyi 
vár építésvezetôje, ekkor bô-
vült ki a palota és épült meg 
a kupola. A II. világháborúban 
megsérült palotaépületet nem 
az eredeti terveknek megfele-
lôen állították helyre, a belsô 
terek díszítését és a kupolát 
leegyszerûsítették.

Brockhauser Edit

ha ezt Murad pasa látná...

A Nemzeti Hauszmann Terv a budai várnegyed tíz évre 
vonatkozó rekonstrukciós terve, amelynek részleteit egy 
szakmai bizottság állítja össze. A Hauszmann Bizottság 
elsô ülését a kormányfô nyitotta meg november 7-én a 
Parlamentben. A várnegyed kormányzati, reprezentációs 
és kulturális szerepének megújítása mellett fejlesztenék a 
polgárvárost is. 

a földkérdés valójában 
nemzetbiztonsági ügy? 

Neves hazai kutatók készí-
tettek tanulmányt a magyar 
föld történetérôl és lehetsé-
ges jövôjérôl. A világszerte 
vészesen romló környezeti 
hatások mellett egy másik, 
legalább ennyire fontos kér-
désre fektettek hangsúlyt: 
a föld politikai erejére. Egy-
behangzó véleményük sze-
rint a földkérdés valójában 
nemzetbiztonsági ügynek 
számít.
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– Azok, akik ellenálltak a 
náciknak, a szovjet megszál-
lást is ugyanolyan tûrhetetlen- 
nek tartották, és az elsô pilla-
nattól szervezkedtek ellene, 
ezért a tényt, hogy a magyar 
nemzet legjobbjai közül sokan 
életük kockáztatásával harcol-
tak vagy szervezkedtek az ide-
gen megszállók ellen, a mar-
xistává parancsolt történetírás 
fél évszázadon át eltagadta. 
Nekünk a saját hôseinkre van 
szükségünk! A hôsök tisztele-
te önmagunk tiszteletére tanít 
minket, mert legjobb arcunk-
ra ismerhetünk belôlük, és 
mert példaképek nélkül nincs 
jövônk – magyarázta Schmidt 
Mária, a Terror Háza Múzeum 
fôigazgatója. – Ne hagyjuk 

veszendôbe menni legjobbja-
ink, legbátrabbjaink példáját, 
áldozatát! Hogy megértessük 
minden polgártársunkkal: a 
nemzettudat és a haza sze-
retete gyôzte le az osztálytu-
datot, döntötte meg a kom-
munizmust és szerezte vissza 
negyedszázaddal ezelôtt 
nemzeti függetlenségünket. 
Ne féljünk kimondani, hogy 
„a haza minden elôtt”, hogy 
a szülôföld érdeke mindennél 
fontosabb, hiszen ahogy azt 
De Gaulle mondta: „aki nem 
szereti jobban a saját anyját az 
összes többi anyánál, a saját 
hazáját, az összes többi ha-
zánál, az nem szereti sem az 
anyját, sem a hazáját.”

 bgy

Az elmúlt napokban több 
idôsebb asszonyt akart meg-
téveszteni egy családtagnak 
– lányának vagy unokájának 
– magát kiadó nô telefonon, 
aki több százezer forintot kért 
kölcsön a hölgyektôl.  A hívó 
minden alkalommal más sze-
mélyt akart maga helyett kül-
deni a pénz átvételére, azon-
ban célja meghiúsult, mert 
a nagymamák felismerték 
a csaló szándékát és meg-
tagadták a kérését, a pénzt 
nem adták át az idegennek.

A rendôrség mindenkit 
arra kér, hogy az áldozattá vá-
lás elkerülése érdekében, ha 

gyanús személy családtag-
ként hívja telefonon sürgôs 
segítséget kérve, tegyen fel 
neki olyan kérdéseket, ami-
re csak ô tudhatja a választ! 
Amennyiben hozzátartozó 
kér kölcsön pénzt telefonon, 
csak személyesen adja át az 
összeget, ha ismeretlen sze-
mélyt küld, tagadja meg az 
átadást! Mindenki ellenôrizze 
le, hívja föl hozzátartozóját, 
hogy tényleg ô telefonált-e! 
Ha bárki arra gyanakszik, 
hogy idegen személy hívta 
csalás szándékával, azonnal 
értesítse a rendôrséget!

Abban az esetben, ha tele-
fonos csalás áldozatává vált, 
illetve környezetében élôk 
körében kér valaki segítsé-
get hasonló bûncselekmény 
miatt, névtelensége megôr-
zése mellett tegyen bejelen-
tést az ingyenesen hívható 
06-80/555-111 „Telefontanú” 
zöld számán (h–cs: 8–16, 
p: 8–13.), a 107 vagy a 112 
központi segélyhívó telefon-
számok valamelyikén.

Hozzátartozóként hívta fel az idôseket és idegen személyt 
küldött a kölcsönkért pénzért egy nô. A rendôrség minden-
kit fokozott elôvigyázatosságra int a trükkös csalók miatt.

Trükkös csalók telefonálnak 
hozzátartozóink nevében

Haza, szeretet címmel tartottak konferenciát a Terror Háza 
Múzeumban, amelynek témája az 1944-es magyar ellenállá-
si mozgalom volt. Az intézmény fôigazgatója, Schmidt Mária 
nyitóbeszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyar 
történetírás sokáig mostohán bánt azokkal a hôsökkel, akik 
szembeszegültek a náci hatalommal, ugyanis ugyanezek a 
személyek a szovjeteknek is ellenálltak.

Schmidt: Szükségünk van 
a saját hôseinkre

– Lech Wałęsa történel-
met írt, pedig „csak” egy 
szakszervezetet akart létre-
hozni. A világtörténelem leg-
nagyobb változásai mögött 
mindig a hétköznapi emberek 
egyszerû igazságai vannak. 
A valódi politika ilyen hétköz-
napi igazságokról szól, nem 
pedig különféle izmusok ne-
vében megfogalmazott el-
vont bölcsességekrôl. Lech 
Wałęsa élete minden, a valódi 
népfelség elvéhez visszatérni 
akaró politikai erô számára 
tanulság – jelentette ki Lázár 
János a Parlament Felsôházi 
Termében tartott díjátadó ün-
nepségen. 

– Az általa alapított és fém-
jelzett Szolidaritás nevében 
azt hirdette, amit a világ összes 
diktatórikus rendszere ki akar 
ölni a polgárok egymás közti 
viszonyaiból. Az összetartás 
erényét és az együttmûködés 
képességét. Az egyéni túlélô 
ösztön helyett a közösségben 
való gondolkodás bátorságát. 
Nevében tehát ezt képviselte 
a Szolidaritás, szellemiségé-
ben pedig éppen azt, amit 

akkor még nem képviselt sen-
ki: a hétköznapok igazságát, 
a csöndes többség akaratát 
a közös ügyek alakításában. 
Ezért minden korban szükség 
van a Lech Wałęsához ha-
sonló „munkásokra” – fogal-
mazott a Miniszterelnökséget 
vezetô miniszter.

– Mi, magyarok jól tudtuk, 
éreztük, hogy Lech Wałęsa a 
mi szabadságunkért is áldoz-
za fel a sajátját. Hogy szimbó-
lummá vált szervezete, a Szo-
lidaritás nemcsak a lengyel 
és a lengyel közötti, hanem 
a szomszédos népek elnyo-
mottjaival való együvé tarto-
zást is kifejezi. Ha ugyanis a 
világ két szélsôség között ket-
tészakad, akkor összeforrasz-
tani csak egy helyen lehet. 
Középen. Nálunk ma elvtelen 
Keletbarátnak bélyegzik azt, 
aki kritizálni meri a Nyugatot, 

és Nyugatbarátnak nevezheti 
magát az, aki nem érti, vagy 
zsigerbôl utálja a Keletet. És 
ebben a szélsôséges értékvá-
lasztásokra kényszerítô vitá-
ban épp az önmeghatározás 
veszik el. A „Kik vagyunk mi, 
és mit akarunk mi?” kérdésre 
adott válasz. Mit akarunk, mire 
vagyunk képesek mi, lengye-
lek és magyarok. És csehek 
és szlovákok. Mi, visegrádiak! 
– vetette fel a ma is aktuális 
kérdéseket Lázár János.

– Lech Wałęsa lezárat-
lanságában is teljes életútja 
tanulsággal szolgál ebben 
is. Ô a Kelettel szembeni fel-
lépés, majd a Nyugattal való 
együttmûködés után eljutott 
oda, hogy Lengyelországban, 
illetve azon túlmutatóan, a vi-
segrádi négyek csoportjában 
meglássa a „középen levés” 
erejét. A híd szerepben rejlô 

lehetôségeket. Lech Wałęsa 
megtanulta és európai állam-
férfiként tanítja, hirdeti: ahhoz, 
hogy ne legyünk újra kiszol-
gáltatva a keleti szélnek, de 
ne váljunk csupán a nyugati 
világ másodlagos piacává 
sem, képesnek kell lennünk a 
saját lábunkra állnunk. Képes-
sé kell tennünk a régiót, Kelet-
Közép-Európát arra, hogy így, 
együtt valódi nagyhatalom 
legyen az EU-ban. Olyan ha-
talmi centrum, amely a most 
kialakuló új világrendben nem 
csupán a polgárai számára 
tudja biztosítani a békét és a 
gyarapodást. De hozzájárul-
hat a Nyugat és Kelet közötti 
új egyensúly megszületésé-
hez, illetve a kifáradni látszó 
Európai Unió felfrissítéséhez, 
versenyképességének javítá-
sához is.

Fodor Erika

Az Antall József Tudásköz-
pont Visegrád Bridge-díjjal 
tüntette ki Lech Wałesát, a 
Lengyel Köztársaság egy-
kori elnökét, a Visegrádi 
Együttmûködés egyik alapí-
tóját. A díjátadó ünnepségen 
dr. Lázár János Miniszterel-
nökséget vezetô miniszter 
köszöntôjében úgy fogalma-
zott: Lech Wałęsa tettének 
kortalan aktualitása van. 

lázár jános: lech Wałęsa példa 
a mai politika számára is

Trócsányi László a lap-
nak elmondta, hogy Frans 
Timmermansszal, az Európai 
Bizottság jogállamiságért és 
alapjogokért is felelôs alel-
nökével találkozva megerô-
sítette: Magyarország az EU 
megbízható partnere. A lap 
a minisztert Kövér Lászlónak 
arról a megjegyzésérôl is 
kérdezte, amely szerint adott 
esetben érdemes lehet az 
EU-ból „szép lassan, óvato-
san, de kihátrálni”. Trócsányi 
kijelentette, nem tartja elkép-
zelhetônek Magyarország ki-
lépését az Európai Unióból. 
A miniszter szerint Magyar-
ország és az EU, illetve az 
USA közötti feszült viszony 
akkor kezdôdött, amikor a 
kormánytöbbség elfogadta 

az új alaptörvényt, amely-
ben olyan elemeket rögzített, 
amelyek a miniszter szerint 
egyeseket megdöbbentet-
tek. Példaként a keresztény-
ségre történô utalást emlí-
tette. Ez szerinte ideológiai 
természetû vita. A miniszter 
kijelentette: annak kimondá-
sa, hogy Magyarország tör-

ténete a kereszténységhez 
kötôdik, nem jelenti egyben 
a vallásgyakorlás szabadsá-
gának korlátozását. Ugyan-
így nem lesz Magyarország 
homofób sem attól, hogy 
az alaptörvény rögzíti: há-
zasság két különbözô nemû 
ember között köttethet, a 
család pedig egy férfi és egy 

nô közösségén alapul. A lap 
kérdésére Trócsányi László 
cáfolta a feltételezést, hogy 
az internetadóval a kormány 
ellenôrzés alá akarta vonni 
az internetet és túlzónak ne-
vezte azokat a véleményeket, 
amelyek szerint veszélyben 
van a magyar média szabad-
sága.

Az Európai Unió megbíz-
ható partnerének nevez-
te Magyarországot a La 
Libre Belgique címû francia 
nyelvû belga napilapban 
megjelent interjújában Tró- 
csányi László igazságügyi 
miniszter. 

Trócsányi: Magyarország 
megbízható partner

F
o

tó
: M

át
é 

K
ri

sz
ti

án

F
o

tó
: M

át
é 

K
ri

sz
ti

án

F
o

tó
: I

llu
sz

tr
ác

ió



– Párszor már láttak szín-
darabban, de olyan is van, 
hogy együtt nézünk meg egy 
elôadást. Én azt vallom, hogy 
a gyerek szórakozni járjon 
a színházba és akkor felnôtt 
korában is visszajár majd. A 
színház akkor is szórakoz-
tató, ha tragédiát mutat be, 
akkor is, ha zenés darabot, 
prózát vagy vígjátékot, kaba-
rét. Mindnek szórakoztatónak 
kell lennie, különben minek? 
Mondhatnak olyan okosat, 
amilyet akarnak, vagy épp 
egy tréfát, ha unatkozom, 
nem figyelek oda. De nem kell 
nagy misztikussággal köríteni 
a témát: úgy jó, ha a gyerek 
a szórakozásra szánt idôt pél-
dául színházra is fordítja – ma-
gyarázta Bodrogi Gyula.

– A színház lényege, hogy 
nem akar tanítani vagy hülyét 
csinálni magából. A színház 
az színház, együtt kell játsza-
ni a színpadi szereplôkkel, és 
amennyit megért belôle a kö-
zönség, azt úgyis elraktároz-
za az agya. A színház körül 
nagyon sokan meg tudnak 
élni abból, hogy megmagya-
rázzák a színházat. Egészsé-

gükre váljék! A színháznak 
nincsenek ilyen vágyai. A 
szerzô valamit el akar mon-
dani, ami megtetszik a szín-
háznak és azt mondja, hogy 
ô is el akarja mondatni mind-
ezt a színészekkel, s ezután a 
közönség azt érzi: hû, de jó, 
hogy ezt hallottam!

Borsos Zsuzsi

– Eddig kevesebb fellépést 
vállaltam, és ameddig csak le-
hetett, a kislányommal, Anná-
val maradtam. Tavaly viszont 
visszatértem, és idén is végig 
dolgozom: a Boeing, Boeing 
után méltó folytatása A hôs-
tenor címû elôadás, amiben 
már rögtön az évad elején 
játszottam. Most már tényleg 
visszatértem a színházba és 
az új zenekarunk, az Éjszakai 
Nesz bossa nova estjével is 
debütáltunk – mesélte Gubás 
Gabi, aki azonban nemcsak 
felnôtteknek játszik, gyermek-
lemezeket is készít.

– Elôfordul, hogy hévégén 
van fellépésünk, és, ha gyere-
kek elôtt koncertezünk, akkor 
Anna és a fiam, Attila is eljön 
velem és a nap többi részét is 
együtt tudjuk tölteni. Egyéb-
ként pedig megosztjuk a 
feladatokat a férjemmel. Sze-
retnénk, ha Attilának minden 
rendben menne az iskolában, 
így számon kérjük a leckét. 
Anna pedig „nagykislány” 
lett, már bölcsibôl óvodába 
jár. Ôt a férjem, a fiamat pedig 
én indítom el reggel.

A színésznô természet-
gyógyász párja tanításait 
igyekszik követni a hétközna-

pokban, azt mondja, az arany 
középút nagyon fontos a gye-
rekek nevelésében is.

– Semmit sem csinálunk el-
vakultan. Így vagyunk például 
a táplálkozással is. Természe-
tesen édesanyaként odafi-
gyelek arra, hogy egészséges 
alapanyagokkal fôzzek, gyak-
ran készítek nekik tízórait, de 
ha az iskolai büfében megkí-
vánnak valamit, legyen szó 
például süteményrôl, ugyan-
úgy megehetik azt is.

B. Zs.

iii Bulvár / Érdekesség

– Nemrég mutatták be 
Schiller Ármány és szerelem 
címû darabját Budaörsön. 
Miben rejlik az ereje ennek 
a több mint 200 éves mûnek, 
amiért a mai napig elôveszik 
az alkotók?

– A romantikában. Nem 
véletlen, hogy számos mûvé- 
szeti ágban megmaradt klasz-
szikus mûfajnak, amelybôl a 
mai napig lehet meríteni.

–  Mit jelent az ön számára 
a romantika?

– Tiszta érzelmeket és a 
tiszta érzelmek nem szégyellt 
hatását.

– Mennyire mûködôképes 
egy tiszta érzelmekkel írt tör-
ténet 2014-ben?

– Legutóbb 2009-ben 
játszották a Nemzetiben 
és hatalmas sikere volt. Én 
Veszprémben már játszottam 
1995-ben, szintén sikerrel. Itt, 
Budaörsön egy meglehetô-
sen puritán színpadon eleve-
nedik meg a történet, ahol a 
fiatal testek érvényesülnek, 
nem túlságosan túlöltözve. 
Remélem, itt is hasonló sike-
re lesz.  Én kétfajta színházat 
ismerek: unalmasat és érde-
keset. 

– Az emberek színházat 
vagy darabot választanak?

– Ez nem olyan, mint egy 
futballcsapat, amelynek min-
den meccsére kimegyek, 
akár jól játszanak, akár nem. 
Kicsi az ország, és hiszem, 

hogy a közönség könnyen 
kiszûri, hogy jó vagy rossz 
az elôadás. Persze kérdés, 
hogy mi a jó, hiszen ez egy 
nagyon általános fogalom. 
Lehet, hogy nem egy szí-
nészt kéne errôl kérdezni, 
bár én jó nézônek tartom 
magam, aki hagyja magát 
megnevettetni vagy megsi-
rattatni.

– Az emberek többnyire 
nem így gondolkodnak, elég 
csak az Új Színház igazgató-
választása körüli botrányra 
gondolni, ahol gyakorlatilag 
az elôadásokat már akkor 
elôre megbélyegezték, ami-
kor még egy bemutató sem 
volt.

– Ott összemosták a politi-
kai és szakmai felhangját és a 
szakma alulmaradt a politiká-
val szemben, sôt, utóbbi túl is 
szaladt egy határon, aminek 
én nem sok értelmét láttam. 
Késôbb ez a politikai luftbal-
lon kidurrant, mert kiderült, 
hogy Dörner György nem fa-
siszta, antiszemita vagy neo-
náci színházat csinál.

– A Hír Tv gyakori vendége-
ként is elmondja véleményét 
politikai kérdésekben. 

– Nem foglalkozom nyil-
vánosan politikával, ám ha 
megkérdezik a véleményem, 
szívesen elmondom, de 
hangsúlyozom: nem vagyok 
politikus alkat. Elmondom, 
mit tartok számomra fontos-

nak a politikában és mit nem. 
Persze ne legyünk álszentek, 
mert a politika mindenkire 
valamilyen hatással van. Én 
nem csinálok ügyet abból, 
ha egyszer-kétszer meghív-
nak a Hír Tv-be. Ha az ATV-be 
meghívnának, ott is szívesen 

elmondanám a véleménye-
met. Utóbbi televíziónál jó-
magam is vezettem kulturális 
mûsort néhány évvel ezelôtt. 
Teljesen mindegy, mert nem 
politikailag foglalok állást, 
hanem civilként. 

KSZ

Az énekesnô három nyelven 
megszólaló lemezén magya-
rul, románul, illetve angolul is 
elhangzanak dalok. A több- 
nyelvûséget leginkább szülei 
miatt tartja fontosnak, egyfajta 
tisztelgés irányukba. Szerel-
mével, Kállai Saunders And-
rással a krétai nyaralásukon fo-
galmazódtak meg az új lemez 
legfôbb gondolatai, ugyanis 
reggelente a szerelmesek né-
hány órát külön töltöttek.  

– Bármit is csináltunk este, 
valahogy reggel nyolckor ki-

pattant a szemem és lemen-
tem egyedül a partra, míg 
Andris délig aludt. Egyedül 
ültem a tengerparton és átad-
tam magam a természet ma-
gányának, ez elég inspiráló 
volt számomra, hogy megfo-
galmazódjon bennem egy-
egy dal mondanivalója – me-
sélte Reni. – A párom sokat 
segített nekem. Ô volt az elsô, 
akinek mindig kikértem a vé-
leményét. Voltak olyan dalok, 
amikre azt mondta, hogy „ezt 
nem kéne, mert annyira nem 
jó”, és meg is fogadtam a ta-
nácsait – mondta az énekes-
nô. 

A lemez borítóján egy ki-
forrott díva köszön vissza 
Reni személyében. Mint ki-
derült, a koncepció része 
volt, hogy ne használjanak 
erôs színeket, inkább a le-
tisztult földszínek hangulatát 
akarták visszaadni. A képek 
megjelenésével a rengeteg 
pozitív komment mellett pá-
ran nyomdafestéket nem 
tûrô szavakkal jellemezték 
az énekesnô megjelenését. 

Reni meglepô ôszinteséggel 
saját maga reagált az ôt ért 
sérelmekre.

– Letisztult képeket akar-
tunk. Nem akartunk erôs, szí-
nes sminkeket, inkább letisztult 

földszíneket. Valakinek ez nem 
így jött át. Sokan kritizálták a 
retust. Ha a kommentelô len-
ne egy lemezborítón, nem azt 
szeretné, hogy a legjobb for-
májában jelenjen meg rajta?

Tolvai reni románul is énekel
Tolvai Reni kirobbanó for-
mában jelent meg leg-
újabb lemeze borítóján. 
Mint ahogy a lemez címe 
(DO – angolul csinálni) is 
sugallja, rengeteg mindent 
tett Reni azért, hogy az al-
bum kívül-belül megteljen 
tartalommal. Nyaralásán is 
dolgozott, egészségesebb 
életmódra váltott, de vannak 
olyan rosszindulatú netes 
kommentelôk, akik ezt a 
változást a photoshopnak 
tulajdonítják.

A romantikának minden korban van ereje

Trokán: Nem vagyok politikus alkat
Az Ármány és szerelem budaörsi bemutatója kapcsán, a 
Von Waltert játszó Trokán Péterrel többek között a roman-
tikáról, annak aktualitásáról, valamint a színház és a foci 
különbségérôl beszélgettünk. A színész azt is elárulta 
lapunknak, hogy bár nem tartja magát politikus alkatnak, 
magánemberként mégis megfogalmazza a politikai ese-
ményekkel kapcsolatos véleményét – ha megkérdezik.

Egyik bemutató éri a másikat – mondja Gubás Gabi, aki im-
már folyamatosan próbál és játszik a színházban. Kétgyer-
mekes édesanyaként azonban mindig az arany középútra 
törekszik.
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Gubás Gabi most már 
tényleg visszatért

bodrogi: Szórakozni 
járjon a gyerek színházba!

Bodrogi Gyula ritkán találkozik unokáival, ám amikor 
együtt vannak, maximálisan kihasználják az idôt. Játszó-
házba a nagymamával, Voith Ágival járnak a gyerekek, 
a Nemzet Színésze pedig vadászni vagy épp színházi 
elôadásokra viszi ôket.
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A Bernarda Alba házát, Fe-
derico García Lorca klasszi-
kus drámáját jövô év elején, 
január 30-án mutatja be a 
Békéscsabai Jókai Színház. 
November 12-én megtartot-
ták az elsô olvasópróbát, 
de már két hónapja izgal-
mas mûhelymunka, kemény 
edzés zajlik: fl amencózni 
tanítja a szereplôket Bajnay 
Beáta koreográfus.

A jellegzetes spanyol kultú-
ra szenvedélyes mozgás- és 
érzésvilágából kaptunk is 
rögtön egy kis ízelítôt, csak 
elôtte Fekete Péter igazgató 
köszöntötte a készülô produk-
ció alkotóit, közremûködôit. 
Majd kérésére kipenderültek 
a színészklub közepére a tán-
cosok: a fiúk tiszta feketében, 
a lányok bô szoknyája piros 
fodrokkal díszítve. Oravecz 
Péter spanyolgitárjára már 
ropták is a flamencót, a gi-
tárhoz „hangszerként” szólt 
az ütemes lábdobogás. A 
hangulatteremtô bemelegítés 
után Béres László rendezô 
azzal kezdte beszédét, hogy 
amit láttunk, azt nemcsak a 
táncosok, hanem a színészek 
is tudják, „a társulat már el-
kezdett flamencóban gondol-
kodni”. 

Az Andalúziában játszódó 
drámáról a rendezô elmond-
ta: a helyszínre jellemzô, hogy 
ott, akárcsak Székelyföldön, 
ahonnan származik, rendkí-

vül erôsek a társadalmi ha-
gyományok. Ilyen környezet-
ben különösen nehéz feladat 
hárul Bernarda Albára férje 
halála után; nyolc év gyászt 
hirdet, és ottmarad öt lányá-
val, akik közül csak a legidô-
sebb mehet férjhez, neki van 
ugyanis egyedül vagyona. A 
történet az emberi szabad-
ságvágyról szól, illetve arról, 
melyik lány hogyan viszonyul 
ehhez a fontos dologhoz, mit 
kezd vele, lemond róla vagy 
harcol érte. 

A címszerepet Kovács Edit 
játssza, anyja, María Josefa 
alakját Nagy Erika. Pepe, aki 
az elôadásban nem jelenik 
meg, de érte áhítozik az ösz-
szes nô, Vadász Gábor lesz. 
Angustias, a legidôsebb 
lány alakját Komáromi Anett 
kelti életre, Magdalenát Fe-
hér Tímea, Ameliát Tatár Bi-
anka. Liszi Melinda formálja 
Martiriót, a legfiatalabb lány, 
Adel szerepében Tarsoly 
Krisztinát láthatja a közönség. 

Székely László Kossuth-
díjas díszlettervezô a szín-
padkép makettjével a ke-
zében elmondta: a belsô 
szörnyûségek ábrázolásá-
hoz egy halálkatlant terve-
zett, úgy vélte, a furcsa, rideg 
világhoz, ahol a visszafojtott 
vágyak elôbb-utóbb kitör-
nek, egy fehér, zárt doboz 
felel meg leginkább. Székely 
László egykori tanítványa, 
Bodnár Enikô jelmeztervezô 
az andalúz parasztvilág ter-
mészetes anyagait vonultatja 
fel, a szereplôket fekete-fe-
hérbe és szürkébe öltözteti, 
mindössze egyetlen lány kap 
zöld ruhát. 

Fehér halálkatlan fekete 
figurákkal, flamenco, lábdo-
bogás, sirató kórus, gyászo-
ló falusiak. Az elôkészületek 
nagyon izgalmas elôadást 
ígérnek; erre erôsített rá a 
mûhelytitkokba szóló be-
avatás után még egy kis gi-
tármuzsika búcsúzóul. 

Niedzielsky Katalin

A Munkácsy Mihály Mú-
zeum Adományok, aján-
dékok, szerzemények – új 
mûtárgyaink címmel nem-
régiben új sorozatot indí-
tott útjára azzal a céllal, 
hogy idôrôl idôre bemu-
tassa a nagyközönségnek 
a gyûjteményét gyarapító 
különleges mûtárgyakat.

Szeptemberben pályázat és 
ajándékozás nyomán gazda-
godott a múzeum anyaga. Az 
intézmény képzômûvészeti 
gyûjteménye – a Nemzeti Kul-
turális Alap mûtárgyvásárlásra 
elnyert egymillió forintos pá-
lyázati támogatásának kö-
szönhetôen – most újabb öt 
mûalkotással gyarapodott. 
Ezek között két Tevan Mar-
git ötvösmûvészeti alkotás 
(doboz, 1960-as évek, tál-
ka, 1940-es évek) és három 
Kolozsváry-Stupler Éva kor-
társ képzômûvészeti munka 

szerepel (Darwin kisállata, 
2004; Kalifornia gótika, 1993; 
az Ôrangyal F-100, 1983). A 
mûtárgyakat tájékoztató ke-
retében mutatta be Medgyesi 
Pál, a múzeum igazgatóhe-
lyettese és Ván Hajnalka mûvé-
szettörténész november 14-
én a Jankay–Kolozsváry–Te-
van Gyûjteményben. 

Az újonnan szerzett mûvek 
a múzeum Jankay–Kolozs-

váry–Tevan Gyûjteményének 
elôterében leltek otthonra, 
az alkotásokat a látogatók 
és az érdeklôdôk egy éven 
át ingyenesen tekinthetik 
meg.

Érdekessége továbbá a 
nyertes pályázatnak – valószí-
nûleg ezért is támogatták 
ilyen jelentôs mértékben a 
beszerzést –, hogy a békés-
csabai születésû Tevan Mar-
gittól ötvösmûvészeti remek 
eddig még nem gazdagította 
a Munkácsy Mihály Múzeum 
gyûjteményét. Kolozsváry-
Stupler Éva munkái pedig 
azért tarthatnak nagy érdek-
lôdésre számot, mert tôle 
eddig csupán egy alkotás, 
a H

3O címû szerepelt az ál-
landó kiállítás anyagában, 
amely a sajátos, szürrealiz-
musban gyökerezô mûfajt, 
az assemblage-t képviseli – 
tudtuk meg Ván Hajnalkától. 

Vándor Andrea

Medgyesi Pál és Ván Hajnalka

Két új Tevan Margit-alkotás is látható a tárlaton 

iVBulvár / Érdekesség

Angelina Jolie rendszeresen 
jótékonykodik, nyíltan harcol 
a szegénység ellen és több-
ször felemelte hangját a gyer-
mekvédelem mellett is. Nem 
meglepô, hogy a Vanity Fair 
decemberi számában kifejtet-
te, miért szeretne politikai pá-
lyára lépni. A II. Erzsébet által 
is kitüntetett színésznô szám-

talan háború sújtotta országot 
látogatott meg az ENSZ Me-
nekültügyi Fôbiztosságának 
különmegbízottjaként. Célja, 
hogy az emberek érdekeit 
képviselje politikusként is, 
szerinte a változás eléréséhez 
ugyanis vállalni kell ezt a fele-
lôsséget. 

BZS

Politikus lesz
angelina jolie?

– Túl van a nagy mûtéten?
– Most már egész jól va-

gyok, ha nem is vagyok 100 
százalékos állapotban, de már 
90 felett, és lesz ez még jobb 
is. Életemben a legfontosabb 
dolgok 19 éves koromig történ-
tek, ezeket megírtam Lékiratok 
címû könyvemben. Nagyon 
nehéz, küzdelmes idôszak 
volt, a társadalmi körülmények 
nem kedveztek pályám indu-
lásának. Aztán fordult a koc-
ka, késôbb sok jó ember vett 
körül. Ezt tapasztaltam meg a 
mûtétem és a kórházi lét alatt 
is. Megható volt, ahogyan az 
orvosok, az ápolók végezték a 
munkájukat. Lelkiismeretesen, 
szeretettel tették a dolgukat. Ez 
is egy küzdelem volt, elviselni, 
elfogadni ezt a kiszolgáltatott 
élethelyzetet, de ebben is a 
számomra mottóként tekintett 
Madách-mondat köszönt visz-
sza: Szerelem és küzdés nél-
kül mit ér a lét?  

– Írt egy 180 oldalas tanul-
mányt a vizuális nevelésrôl. 

– Az az igazság, hogy fel-
bosszantott a NAT, a Nemzeti 
Alaptanterv. Van egy szó, amit 
gyûlölök, ez a kompetencia. 
Az anyanyelvnek láttató ereje 
van. Ha hallok egy magyar 
szót, megjelenik bennem egy 
kép is.  Idegen fogalom ese-
tében ez nem történik meg. A 
kompetencia szó körülbelül 
százszor szerepel a szöveg-
ben, legtöbbször kép/esség 
jelentésben. A képesség 
ráadásul a kép/zéssel, kép/
esítéssel társítható. A másik 
„kedvencem” az attitûd, ezt is 
kiveséztem. A vizuális neve-
lést egészen kisgyermekkor-
ban el kell kezdeni. Nálunk 
alsóban négy évig fordítanak 
figyelmet a gyerek vizuális 
nevelésére, aztán 5. osztály-
tól már csak a bal féltekét 
dolgoztatják. Fontos lenne 
ezen a gyakorlaton változtat-
ni. Nagyon leegyszerûsítve a 
dolgot, arról van szó, hogy az 
agy bal féltekéje a tartalom, 
a jobb pedig a forma helye. 

A nyugati civilizációban az 
utóbbi mûködtetése egyre 
jobban el van hanyagolva, 
miközben a mindennapok-
ban egyre nagyobb szerepet 
kap a kép. Amíg egy kínai 
vagy japán gyereknek 2-3 
ezer képjelet kell megtanul-
nia az íráshoz, amelyet aztán 
egész életében alkalmaz, s 
amihez a jobb féltekéjét kell 
használnia, nálunk szinte 
csak a tartalmi oldalt töltik, 
pedig a világ megértéséhez a 
képes információk fölfejtése 
és alkalmazása is nélkülöz-
hetetlen. A keleti népek több 
figyelmet fordítanak erre, 
azért ilyen jók.

– Min dolgozik most, és mit 
csinálna szívesen?

– Lázár Ervin Magyar mon-
dáit illusztráltam. A könyvhét-
re a bibliás filmtervem nyo-
mán megjelenik egy Képes 
Biblia, amely a teremtéstôl a 
királyságig, Saul fölkenéséig 
mutatja be a történetet. Erre 
10 évem ment rá. Most meg-
jelenik hozzá két DVD is, az 
egyik egy 22 perces film Noé-
ig, a másikon pedig egy négy-
perces elôzetes szerepel Jó-
zsef és történetérôl. Elkészült 
egy III. Béla királyról szóló 
televíziós rajzfilmem elsô ré-
sze, gyártásban van egy má-
sik rövid, egyedi rajzfilmem, 
amelynek Arcmás (Imago) a 
címe. Mostanában egyébként 
leginkább írni van kedvem.

Fodor Erika

Jankovics Marcell Budapesten született, itt indult szerte-
ágazó, gazdag mûvészi pályája, amelyen belül jelenleg a 
Magyar Mûvészeti Akadémia alelnökeként is tevékenyke-
dik, többek között a vizuális nevelés közoktatásban törté-
nô megreformálása érdekében. A 73 éves Kossuth-díjas 
rajzfi lmrendezô-grafi kussal, könyvillusztrátorral, mûve-
lôdéstörténésszel, szabadgondolkodású mûvésszel az 
MMA közgyûlésén beszélgettünk a Pesti Vigadóban.

A vizuális nevelésrôl írt tanulmányt Jankovics Marcell

„Csupa jó ember vesz körül!”
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Már fl amencóban gondolkodnak
Január végén premier: Bernarda Alba háza

Új szerzemények a múzeumban
Újabb öt mûtárggyal gyarapodott a gyûjtemény

„Csupa jó ember vesz körül!”



A holokauszt-emlékév ese-
ményeihez csatlakozott a 
békéscsabai Körösparti Vas-
utas Koncert Fúvószenekar 
november 10-ei koncertjével. 
A legmagasabb, koncertminô-
sítéssel rendelkezô együttes 
szándékosan nem a magyar-
országi áldozatok emléknap-
ján, április 16-án, vagy a varsói 
gettólázadás csúcspontját je-
lentô április 19-én emlékezett. 

Maczkó István, az együttes ve-
zetôje azt mondta: az év azon 
szakára idôzítették koncert-
jüket, amikor egyébként már 
nem volna intenzív az emléke-
zés. Többek között Offenbach- 
és Gershwin-darabokat is 
bemutattak, és egyik zenekari 
tagjuk, Nagy Gerda Fantázia 
zsidó dallamokra címû darab-
jának ôsbemutatójával is ked-
veskedtek a közönségnek.

Jantyik Tibor, békéscsa-
bai természetfotós a kö-
zelmúltban újabb sikert 
aratott képeivel. Ezúttal  a 
GDF SUEZ – Az Év Termé-
szetfotósa 2014 pályázatán 
kapott díjat, illetve dicsére-
tet.

A beérkezett csaknem négy-
ezer pályamû minden koráb-
binál magasabb színvonala 
ezúttal is igazolja, hogy a 
magyar természetfotózás 
nem véletlenül tartozik a vi-
lág élvonalába. A díjakat a 
Magyar Természettudományi 
Múzeumban adták át, ahol 
egyben megnyitották a leg-
jobb képeikbôl rendezett ki-
állítást is. A zsûri döntése ér-
telmében 2014 gyôztese, Az 
Év Természetfotósa Daróczi 
Csaba lett. Eredményesen 
szerepelt a pályázaton a bé-
késcsabai Jantyik Tibor is,  

„A természet féktelen ener-
giái, zabolátlan erôk” kate-

góriában egy képe harmadik 
díjat ért el, másik alkotása 

pedig a „Tájak” kategóriában 
dicséretben részesült. 
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Köszöntôt mondott Fekete Pé-
ter igazgató, a kötetet bemu-
tatta és a szerzôvel beszélge-
tett dr. Erdész Ádám, a Magyar 
Nemzeti Levéltár Békés Me-
gyei Levéltárának igazgatója.

Niedzielsky Katalin újság-
író, publicista, színikritikus 
1953. november 7-én szüle-
tett Gyulán, ott járt általános 
iskolába, Baján német nyelvû 
gimnáziumban érettségizett.

A Lipcsei Egyetem (NDK) 
germanisztika karán iroda-
lomtudomány-nyelvészet, az 
alkalmazott és elméleti nyelv-
tudományok karon ameri-
kai–angol szakon szerzett 
bölcsész diplomát. 1978-tól 
dolgozott a Békés Megyei Hír-
lapnál, illetve jogelôdjénél tör-
delô-, majd olvasószerkesz-
tôként. 1980-ban a MÚOSZ 

Újságíró Iskoláján, tördelô- és 
képszerkesztô szakon szerez-
te harmadik diplomáját. 1991-
tôl a lap felelôs szerkesztôje, 
illetve fôszerkesztô-helyette-
se volt 2010-ig. Újságíró, pub-
licista, színikritikus. A Szent 
István Egyetem békéscsabai 
karán médiaismeretet, sajtó-
tárgyakat oktat.

A Hallgatásért díszsírhely 
– Az újságíró naplójából címû 
könyve 2014 nyarán jelent 
meg a Typografika Kiadónál. 
A kötet válogatás az újság-
író legutóbbi években veze-
tett naplójából, személyes 
vallomás és publicisztikai 
gyûjtemény életpályájáról, 
sorsáról, de fontos kordoku-
mentum is, amelyben a szer-
zô véleménye elválaszthatat-
lan a tényektôl.

hallgatásért díszsírhely
Niedzielsky Katalin 

könyvbemutatója

a békéscsabai fotós újabb sikere
Jantyik Tibor képei a legjobbak között Budapesten

holokauszt-emlékkoncert a Csakk-ban
A Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar

Az idén az elôzsûrizés után 
nyolc produkció került a kö-
zönség elé, és szombaton 
délelôtt a Csabai Színistúdió 
Bohóciskola címû mûsora 
versenyen kívül szerepelt a 
SCHERZO kínálatában. 

A háromnapos országos 
megmérettetés a zenés szín-
házak világában elismert, ma-
gas szakmai színvonalat kép-
viselô mûvészeket hívott meg 
a SCHERZO zsûrijébe. Az el-
nök Szente Vajk színész, ren-
dezô, televíziós mûsorvezetô 
volt, aki diákszínjátszóként 
már az elsô SCHERZO-n is 
jelen volt. Munkáját Polyák 
Lilla, a Madách Színház és 
az Operettszínház mûvésze, 
énekesnôje, Túri Lajos Péter, 
egy táncos tehetségkutató 
döntôse és zenés produkciók 
koreográfusa, valamint kétfôs 
diák zsûri is segítette Sarkadi 

Rebeka (Fitness Center) és 
Molnár Vivien (Duma Színház) 
személyében. 

A versenyprogram két, szín-
háztechnikailag egyformán 
felszerelt teremben zajlott hét 
együttes bemutatkozásával. 
Pénteken este az elsô pro-
dukció az Otthon Theátrumtól 
Presser–Sztevanovity–Hor-
váth: A Padlás címû, nép-
szerû musicalje volt. Ebbôl a 
produkcióból Nagy Anita, a fi-
úknál pedig Öllér Roland kap-
ta a diák zsûri Nagyme-NÔ 
különdíját. A szombat délelôtti, 

versenyen kívüli hazai produk-
ció mellett, vasárnap délelôtt 
a budapesti Mágnes Színház 
Pinokkió címû darabját láthat-
ták a családok. 

A vasárnap esti gálamûsor 
után hirdették ki az eredmé-
nyeket. Musicalek, rockope-
rák: 1.: Valahol Európában 
(Parlando színház, Göd), 2.: 
Dó-ré-mi (Angyalföldi Zenés 
Diákszínpad és Tanoda, Bu-
dapest), 3.: Farkas kontra 
Piroska (Gézengúzok, Göd). 
Musical- és dalösszeállítások: 
1.: Mesélô Musicalek (Dal a 

felnôttekhez) – 4-Dance Club 
Táncstúdió és Ifjúsági Egye-
sület, Miskolc, 2.:  Újraírt törté-
nelem – Miskolci Musical- és 
Dalszínház Egyesület. Diák 
zsûri – Musicalek, rockope-
rák: 1.: Dó-ré-mi (Angyalföldi 
Zenés Diákszínpad és Tano-
da, Budapest). Diák zsûri – 
Musical- és dalösszeállítások: 
1.:  Újraírt történelem – Mis-
kolci Musical- és Dalszínház 
Egyesület. A zsûri 17 külön-
díjat is kiadott, a technikusok 
munkáját is elismerve.

Vándor Andrea

XiX. amatôr Musical Színpadok Fesztiválja
Kétévente Békéscsabán találkozhatunk a színjátszókkal

Idén ismét a Csabagyöngye 
Kulturális Központ rendezte 
meg az Amatôr Musical Szín-
padok Fesztiválját. A SCHER-
ZO Békéscsabán indult, az 
esemény páratlan években 
Pápán, páros esztendôkben 
városunkban látható. Most 
november 7-e és 9-e között 
amatôr fi atalok léphettek fel 
azokra a bizonyos világot je-
lentô deszkákra. 

Niedzielsky Katalin Hallgatásért díszsírhely – Az újságíró 
naplójából címû könyvének bemutatóját tartották a közel-
múltban a Békéscsabai Jókai Színház Szalonjában.

A könyv szerzôje, Niedzielsky Katalin a bemutatón

A díjazott kép, az Elemek ereje Jantyik Tibortól, a háttérben Békéscsabával

Az elsô produkció az Otthon Theátrumtól A Padlás címû népszerû musical volt
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Egyre több helyen egyre több 
szervezet igyekszik adakozás-
ra buzdítani az embereket. A 
szolidaritás szép, nemes do-
log, minden egészséges lélek 
együtt érez, szánalmat érez 
a betegekkel, elesettekkel, 
gyengébbekkel, s ha csak 
tud, valamilyen formában se-
gíteni igyekszik.

Ki ne hallott volna már 
olyan történeteket, amikor az 
utca kövén kolduló, szakadt 
ruhás figura felháborodva 
utasította vissza a neki szánt 
élelmiszert, mondván: ô in-
kább pénzt kér. Kiábrándító és 
egyben szomorú felismerés, 
hogy nem tudunk „jól” segíte-
ni. Ha készpénzt nyomunk a 
kéregetô kezébe, az jó esély-
lyel hamar egy felessé válto-
zik egy közeli kocsmában, 
ami nem javít emberünk hely-
zetén. Ha nem adunk semmit, 
talán bánt a lelkiismeret, ezért  
sokan saját megnyugtatásuk 
érdekében tesznek némi ap-
rót a kalapba, bár tudják, mit 
sem ér a segítség.

Ugyancsak elgondolkod-
tat, amikor a belváros forgata-
gában viszonylag jól öltözött 
fiatalemberek, hónuk alatt 
mappával és arcukon behí-
zelgô mosollyal szólítanak 
le. Az elsô néhány mondat 
után kiderül, hogy vak, süket, 

béna, vagy éppen rákos gye-
rekeknek, árva kutyáknak, 
éhezô idôseknek, természeti 
katasztrófák károsultjainak 
gyûjtenek, és ha azonnal 
adok néhány ezer forintot, ak-
kor ôk feljegyzik az adataimat 
és majd várhatom a megle-
petést. No, még csak az kel-
lene! Abból a meglepetésbôl 
inkább nem kérek.

Senkit nem beszélnék le 
az adakozásról, a jótékony-
ságról, de saját érdekünk-
ben azért legyünk óvatosak, 
és gondolkozzunk, mielôtt a 
csalókat, a mások nyomo-
rával, betegségével vissza-
élôket gazdagítanánk. És 
ne feledjük, a hiszékenység 
vámszedôi rendkívül megnye-
rôek, kedvesek tudnak lenni, 
beszédstílusuk lehengerlô, és 
sajnos, bárhol és bármikor fel-
bukkanhatnak!

Gajdács Emese

Jótékonyság vagy naivitás?

Jegyzet
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Mondják, ha az embert va-
lami nagy trauma vagy be-
tegség éri, akkor átértékeli 
az életét. Jobban odafigyel 
arra, mi az, ami igazán fon-
tos. Valahogy így történt ez 
a csabai Bugyinszki csa-
ládnál is: Tamás és Ildikó a 
férj betegsége óta, a csabai 
és határon túli rászorulók 
segítése mellett, egy aradi 
gyermekotthon megnyitá-
sán fáradozik.  

Bugyinszki Tamás és felesé-
ge, Ildikó már tíz éve igyekszik 
segíteni a nehéz sorsú gyer-
mekeken Békéscsabán és a 
határ túloldalán. Jó kapcsola-
tot ápolnak Böjte Csaba test-
vérrel, két saját gyermekük 
mellett hét keresztgyerme-
kük van a Dévai Szent Ferenc 
Alapítvány gyermekotthona-
iból, és számtalanszor vit-
tek adományt oda, ahol a 
legnagyobb volt a szükség. 
Közben dolgoztak és komoly 
szerepet vállaltak a csabai 
polgárôrségben is. 

Aztán egy vírus olyany-
nyira ledöntötte a lábáról az 
életerôs férjet, hogy három 
hétig válságos volt az állapota. 
Felesége mellette volt, ápolta, 
biztatta, hogy küzdjön és so-
kat imádkozott érte. Miután 
magához tért, Tamásnak újra 
kellett tanulnia járni, beszélni, 
de csodával határos módon – 
hitük szerint Isten segítségé-
vel – hetek alatt szinte teljesen 

rendbe jött. Ekkor elhatároz-
ták, hogy  igyekeznek annak 
élni, ami mindkettejüket élteti, 
ez pedig a rászorulók, az árva 
gyerekek istápolása. 

Ismeretségi körük, támo-
gatóik révén továbbra is segí-
tik Békéscsabán a rászoruló 
családokat, emellett most 
önkéntesként, szinte minden 
szabad idejükben a Böjte Csa-
ba vezette Dévai Szent Ferenc 
Alapítvány aradi, Szent Gizel-
la gyermekotthonának meg-
nyitásáért dolgoznak. Sándor 
Tivadar atya közbenjárásával 
megvan az épület, a gyerekek 
fogadásához viszont fel kell 
újítani és be kell rendezni azt. 

Nem kértek semmit, de mint 
megtudtam, van egy lista ar-
ról, mire lenne szükség a gyer-
mekotthon megnyitásához és 
mûködtetéséhez, mi az, ami-
nek örülnének adományként: 
külsô és belsô falfesték; fehér 
zománcfesték; csempe, pad-

lólap, fugázó, ragasztó; kültéri 
burkoló; automata mosógép; 
gáztûzhely; mikrohullámú 
sütô; ruhanemû gyermekek-
nek 2 éves kortól; játékok; 
konyhabútor felsô rész; búto-
rok, íróasztal, székek; tartós 
élelmiszerek; tisztasági fel-
szerelés; háztartási eszközök 
(szennyestartó, szemetes, ru-
haszárító), és persze az anya-
gi támogatásnak is lenne he-
lye. További információ errôl 
Bugyinszki Tamásnétól kér-
hetô a 30/645-2167 telefon-
számon vagy a szentgizella.
gyermekotthon@gmail.com 
címen.

Ahogy hittek Tamás fel-
épülésében, most hisznek 
abban, hogy Istennek és a 
segítô szándékú emberek-
nek köszönhetôen március-
ban megnyithat a csabaiak 
keze nyomát viselô, általuk  is 
mûködtetett otthon Aradon. 

Mikóczy E.

Lassan újra ünnepi díszbe 
öltözik a város. A fôtéren 
megnyit a korcsolyapálya, 
készül az ünnepi díszkivilágí-
tás, napokon belül felállítják 
a faházakat, és remélhetôleg 
idén is olyan gyönyörû kará-
csonyfát csodálhatunk majd 
a városháza elôtt, mint ami-
lyen a tavalyi volt. November 
30-án, advent elsô vasárnap-
ján megnyitja kapuit a csabai 
karácsonyi vásár is. Mint azt 
a szervezô iroda vezetôjétôl, 
Frankó Attilától megtudtuk, a 
tavalyihoz hasonló ünnepi ki-
rakodóvásár lesz a Szent Ist-
ván téren. Lehet majd ajándé-
kokat, könyveket, kézmûves 
termékeket, kozmetikai cik-

keket, ékszereket, ruhákat, fa- 
és bôrtermékeket vásárolni, 
de lesz kürtôs kalács, forralt 
bor, kenyérlángos, gofri, szá-
razkolbász és sült kolbász is. 

Ezúttal a korcsolyapálya 
mellett állítják fel a mini vidám-
parkot a kisvasúttal, a mini 
„óriáskerékkel”, a gyermek- 
körhintával és egy szimuláci-
ós berendezéssel. A vidám-
parkot – ahogy a korcsolya-
pályát is – a csabai óvodák, 
iskolák csoportjai, elôzetes 
bejelentkezés alapján, 9 és 
14 óra között térítésmentesen 
vehetik majd igénybe. Szín-
padhangosítás ebben az év-
ben nem lesz, az ott lakók 
nyugalma érdekében csen-

desebb programokat tervez-
nek, viszont a véradás most 
sem marad el. December 
5-én, pénteken 13.30 órától 
17.30-ig várják a véradókat a 
Justh Gyula utca sarkán álló 
épületben. 

Az ünnepre való  ráhango-
lódást segítik majd a Biblia-
olvasások, az ünnepi fények, 
a város karácsonyfája, a 
betlehemi jászol. A vásárnak 
karácsonykor még nem lesz 
vége, szilveszterkor utcabált 
és tûzijátékot terveznek. A fô-
tér tehát idén sem alszik téli 
álmot, decemberben meghitt 
hangulattal várja majd a csa-
baiakat és az ideérkezôket. 

Mikóczy Erika

Az adventi programnak ko-
moly hagyománya van már, 
az erzsébethelyi plébániához 
kötôdô csoport sokadik alka-
lommal szervez ünnepváró 
sorozatot. Teszik ezt azért, 
mert jól tudják, hogy az ün-
nep igazi értelme a szárnya-
lás: kirepülni a hétköznapok 
szürkeségébôl, és arra fi-
gyelni, ami igazán fontos. A 
négy adventi vasárnapon is-
mét színes forgatag népesíti 
be a Kolozsvári utcai temp-
lom környékét. A gyerekek 
kézmûves-foglalkozásokon 
készíthetnek ajándékot, de 
játszóház is várja ôket, a me-
seíró pályázaton pedig kép-
zeletük szárnyalhat, csakúgy, 

mint a karácsonyfa-díszítô 
versenyen. Paulik Laci bácsi 
gyerekmûsorral, a Mikulás 
pedig apró ajándékokkal re-
pül Jaminába. 

A zene szárnyán is utaz-
hatnak az ünnepváró csaba-
iak: a református gyülekezet 
kórusa, a Páduai Szent Antal 
Kórus, valamint Hajtmann Ildi-
kó és Sallay Gergely is énekel. 
Minden vasárnap délutánt az 
adventi gyertyák meggyúj-
tása és szentmise foglalja 
keretbe. A programsorozat 
egyik csúcspontja idén is 
minden bizonnyal az lesz, 
amikor egészen Betlehemig 
repülhetnek a csabaiak: ad-
vent negyedik vasárnapján a 

templom elôtti, szalmabálák-
kal bélelt, fûtött sátorban élô 
állatok közremûködésével 
elevenedik meg az elsô ka-
rácsony, Jézus születésének 
története.

Az egy hónapos „utazás”  
szenteste az éjféli misén ér vé-
get. A Zenebarát Felebarátok 
ugyanis vallják, a karácsony 
üzenete ez: felismerni, hogy 
kétezer éve egy gyermek ké-
pében leszállt a mennybôl a 
Megváltó minden ember üd-
vösségére.

Várnak hát mindenkit nyi-
tott szívvel az ünnepváró 
utazásra. Cserébe ôk sem 
kérnek mást, csak befogadó 
lelkületet. A részletes prog-
ram megtalálható a facebook.
com/zenebaratfelebaratok és 
a www.zenebaratfelebaratok.
hu címeken. 

László Jenô Csaba

határon innen és túl is segítenek
Aradi gyermekotthonért dolgoznak Bugyinszkiék

karácsonyi vásár
Advent és szilveszter a csabai fôtéren

adventi szárnyalás
Karácsonyvárás Jaminában

Böjte Csaba, Bugyinszki Tamásné és Bugyinszki Tamás

A polgármester és az óvodavezetô az ovisok gyûrûjében

Rövidesen ismét felállítják a faházakat a fôtéren

A Jézus Szíve templomhoz idén is mindenkit szeretettel várnak

Ilyenkor év vége felé vesz-
szük csak észre igazán, 
milyen gyorsan lepergett 
egy esztendô. Még élénken 
emlékszünk a tavalyi kará-
csonyra, a város fényeire, 
és máris újból itt állunk ad-
vent küszöbén. Rövidesen 
Békéscsaba fôterén ismét 
családias, az ünnepi lelki rá-
hangolódást segítô karácso-
nyi vásárt készít számunkra 
együttmûködô partnereivel 
a Frankó Produkciós Iroda. 
Az események sora a kará-
csonnyal azonban nem ér 
véget, szilveszterre utcabál-
lal és tûzijátékkal készülnek.

Cipôsdoboz- 
akció

A Békés Megyei Család, 
Esélyteremtési és Önkéntes 
Ház, valamint az Egyensúly 
AE Egyesület elindította ha-
gyományos karácsonyi ci- 
pôsdoboz-akcióját. Hogy 
az ünnepen a nehéz sorsú 
gyermekeknek is kerüljön 
ajándék a fa alá, szeretettel 
várják a felajánlásokat, a jó 
állapotú játékokat, ruhákat. 
Az adományokat eljuttatják 
a hátrányos helyzetû csalá-
dokhoz, gyermekekhez, ez-
zel is megteremtve számukra 
egy boldog(abb) karácsony 
esélyét.

A felajánlott tárgyakat de-
cember 10-éig az alábbi gyûj- 
tôpontokon lehet leadni:

Békéscsaba bölcsôdéi-• 
ben, óvodáiban, általános 
és középiskoláiban;
az Egyensúly AE Egyesü-• 
let székhelyén (Békéscsa-
ba, Kolozsvári u. 62.);
a Csabagyöngye Kulturális • 
Központ portáján (Békés-
csaba, Széchenyi u. 4.)
a Békés Megyei Család, • 
Esélyteremtési és Önkén-
tes Háznál (Békéscsaba, 
Széchenyi u. 4. IV. em. 
411.);
a Krokodil cipôboltban • 
(Békéscsaba, Andrássy 
út 37–43., Csaba Center I. 
emelet)
a Körösök Völgye Látoga-• 
tóközpontban (Békéscsa-
ba, Széchenyi liget ).

A  k a r á c s o n y i  v á s á r  p r o g r a m j á t  a  1 6 .  o l d a l o n  t e k i n t h e t i k  m e g .

Négy héten át tartó utazásra invitálnak a jaminai Zeneba-
rát Felebarátok. A „felszállás” advent elsô vasárnapján 
lesz a Jézus Szíve templom „fedélzetén”, de karácsonyig 
bárki csatlakozhat.

A Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda háziünnepséget tartott 
november 12-én abból az alkalomból, hogy biztonságos 
és szép tetôborítás került az épületre, s új udvari játékkal 
is gazdagodott az intézmény. Az ünnepségre ellátoga-
tott Szarvas Péter polgármester, a körzet önkormányzati 
képviselôje is.

Megújult az óvoda teteje
Új játékkal gazdagodott az udvar

A nagycsoportosok köszöntô-
je után Nagyné Kerekes Anikó 
óvodavezetô elmondta, hogy 
önkormányzati finanszírozás-
ból újult meg a tetô burkolata. 
A cserepeket a Tondach Ma-
gyarország Zrt. biztosította. 
Az önkormányzat 2 millió 246 
ezer forinttal támogatta a fej-
lesztéseket. További képvise-
lôi támogatásból az udvarra 
kerülhetett a csúszdával és 
mászókával is rendelkezô 
„kishajó”, amelyet a gyerekek 
boldogan vettek birtokukba. 
A nyáron zárhatóvá tették az 
udvari játéktárolót. Az elôzô 

önkormányzati képviselô, dr. 
Kerekes Attila jóvoltából nyolc 
ablakra kerülhetett redôny a 
sötétítôfüggönyök helyett, így 
a délutáni csendes pihenôt 
kellemesebben tölthetik a 
gyerekek.

Szarvas Péter elmondta, 
hogy a gyermekei, sôt, a hat-
vanas évek második felében 
ô maga is ebbe az oviba járt. 
A közelgô ünnepekre való te-
kintettel a polgármester ötven-
ezer forintot ajánlott fel az óvo-
dának a játékok felújítására, 
illetve új játékok beszerzésére. 

Vándor Andrea



Mint az sokan tudják, a csa-
bai születésû Palotai Károly 
1950-tôl a másodosztályú Bé-
késcsabai Elôre, majd a Gyôr 
labdarúgója volt. 1956-ban 
az NSZK-ba ment, a Freiburg 
csapatában játszott. 1958-ban 
jött haza, 1959-tôl szerepelhe-
tett újra a gyôri együttesben, 
ahol 1967-ig volt a csapat tag-
ja. A korát meghazudtolóan 
fiatalos, 79 éves Karcsi bácsi a 
városházán úgy mesélt labda-
rúgói és játékvezetôi emlékei-
rôl, mintha azok a napokban 
és nem évtizedekkel ezelôtt 
történtek volna. Elmondta azt 

is, hogy amikor a tokiói olim-
piai döntô meccs elôtt meg-
sérült, rábízták, végig tudja-e 
játszani. Mivel akkoriban még 
cserelehetôség nem volt, úgy 
döntött, hogy átadja a játékle-
hetôséget másnak, hisz ha ki 
kell állnia, a csapatnak tíz em-
berrel kellett volna befejeznie 
a mérkôzést. 

Palotai Károly egyedi a világ 
legjobb bírói között. A mai na-
pig emlegetik a teljesítményét, 
amelyet az Argentína–Brazília 
mérkôzésen nyújtott 1978-
ban. Ô az egyetlen, aki játé-
kosként és játékvezetôként is 

részt vett a BL-ben, illetve an-
nak elôdjében, a Bajnokcsa-
patok Európa Kupájában.

– Mindent megkaptam a 
játékvezetéstôl, amit csak le-
hetett, de sosem felejtem el, 
hogy Békéscsabáról indul-
tam. Itt volt a szülôi házunk a 
Szerdahelyi utcán, itt jártam 
iskolába, itt kaptam meg az 
alapokat. Jó érzés látni, hogy 
ma megint felívelô pályán 
van a csabai labdarúgás, 
örülök a csabaiak sikereinek 
– mondta Palotai Károly, akit 
idén Príma Primissima Díjra 
is jelöltek Polgár Judittal és 
a Regôczy Krisztina–Sallay 
András kettôssel együtt.  

Szarvas Péter a beszélge-
tés végén emléklappal és csa-
bai finomságokkal  lepte meg 
városunk egyik büszkeségét, 
Palotai Károlyt, és megaján-
dékozta dr. Jakabházyné 
Mezô Máriát is. 

Mikóczy Erika

Földes László, Hobo novem-
ber 11-én este a Munkácsy 
Mihály Múzeum Jankay Ter-
mében Hármasoltár címû, 
mesterei tiszteletére összeállí-
tott önálló estjével várta az ér-
deklôdôket. Az est Vlagyimir 
Viszockij, színész, énekes, 
költô, a ’60-as, ’70-es évek 
orosz bálványa, Jim Morrison, 
a legendás The Doors éneke-
se és dalszövegírója, valamint 
József Attila költészete elôtti 
tisztelgés volt. Hobo valóban 
„beáldozta” a hármasoltáron 

mindazt, amit számára ez a 
három ember jelent. Mestere-
inek tekinti ôket a lassan a he-
tedik ikszet is túllépô mûvész, 
aki Magyarországon megho-
nosította a blues és költészet 
házasságát, több generációt 
megfertôzve a versek szere-
tetével is. A fináléban A hete-
dik te magad légy címû vers 
(József Attila) megzenésített 
változata is elhangzott, amely 
Hobo számára immár ars po-
eticává vált.

Vándor A.

Szépen indult a Linamar – 
Békéscsabai Röplabda SE 
nemzetközi szereplése a 
Challenge Kupában, hiszen 
november 12-én, a városi 
sportcsarnokban gyôzel-
met arattak az idei idényben 
veretlen Gödöllô ellen.

A nagy érdeklôdésre számot 
tartó mérkôzés elôtt, a város-
háza Mokos Termében saj-
tótájékoztatót tartottak, ahol 
Szarvas Péter, Békéscsaba 
polgármestere igen elismerô-
en szólt a röplabdás lányok-
ról. 

– A csabai lányok gyôzni 
indultak, és így is küzdöttek. 
Sikerült megszerezni az arany-
érmet a bajnokságban, ami 

Békéscsaba sportéletében 
kuriózum, ennek is köszönhe-
tô, hogy a BRSE megítélése 
egyre jobb a városban, szur-
kolótáboruk egyre nagyobb 
és egyre lelkesebb – hallhat-
tuk a polgármestertôl. Szarvas 
Péter emlékeztetett arra, hogy, 
a városvezetés korábban is 
segítette a röplabdát, s ez így 
marad a jövôben is. Szarvas 
Péter köszönetet mondott 
mindazoknak, akik a BRSE ed-
digi sikereihez hozzájárultak, s 
újra gyôzelemre buzdította a 
lányokat. A polgármestert egy 
mezzel ajándékozták meg, s 
egyben tiszteletbeli csapattag-
gá avatták a BRSE játékosai, 
akik a bajnoki mérkôzésen 
használt labdát pedig a városi 

sportrelikviák gyûjteményének 
ajánlották fel.

– Idônként elég göröngyös 
út vezetett idáig, de a kitartás, 
a hit, az együttmûködés és a 
sok munka segített. A siker 
értékét növeli, hogy akkor lett 
bajnok a BRSE, amikor épp 
27 éve, hogy a nôi röplabda 
kvalifikálta magát – mondta 
Baran Ádám, a BRSE elnöke.

Ugyancsak elismerôen 
beszélt a csapatról és veze-
tôirôl Poór Csaba, a Magyar 
Röplabda Szövetség elnöke, 
aki hozzátette: a csabai egye-
sület elismertségét jelzi, hogy 
kiemelt támogatásra számít-
hatnak a következô idôszak-
ban is.

Gajdács Emese

Nemzetközi színtéren a brSE 
Gyôztek a békéscsabai lányok a Gödöllô

csapata ellen

ötven éve lett olimpiai 
bajnok a csabai Palotai károly

Kiss Tibor, dr. Jakabházyné Mezô Mária, Palotai Károly és Szarvas Péter

November 12-én gyôzött a BRSE az idényben eddig veretlen Gödöllô ellen

Középiskolások rajzoltak ôsi módszerekkel a múzeumban          

Viszockijt, Morrisont és József Attilát idézte meg Hobo A Dürgô együttes különleges hangszereken játszott  

Nagy (barlang)rajzolás a Munkácsyban
Befejezôdött a Múzeumok Ôszi Fesztiválja

A Múzeumok Ôszi Fesztivál-
ja országos programsorozat 
keretében számos érdekes 
rendezvény helyszíne volt az 
utóbbi hetekben a Munkácsy 
Mihály Múzeum. Emlékeze-
tes volt például a kerékpáros 
kurgán túra, melyen környe-
zetünkkel ismerkedhettek a 
vállalkozó kedvû bringások 
Nagy Dániel régész vezeté-
sével. A jégkorszak kiállítás-
hoz kapcsolódóan paleonto-
lógusok tartottak izgalmas 
elôadásokat, az Utazó mú-
zeum program keretében 

pedig az intézmény munka-
társai az Erzsébethelyi Álta-
lános Iskola diákjai számára 
tartottak rendhagyó órákat.

November 7-én délelôtt 
középiskolásokat láttak ven-
dégül a múzeumban, ahol 
elôször dr. Gulyás Sándor 
elôadását hallgathatták meg 
mitológiai témában, majd 
a Jégkorszak kiállítás kap-
csán ôsi módszerekkel, így 
például szénnel alkothattak 
a közös „barlangrajzolás” so-
rán. 

Gajdács E.

állt a bál az emlékházban
Jelmezben a padlástól a pincéig

A Munkácsy Mihály Emlékházban a Múzeumok Ôszi Fesz-
tiválja utolsó rendezvényeként Áll a bál címmel rendeztek 
jelmezes estet november 7-én. 

A régi illemszabályokkal is 
megismerkedhettek a lá-
togatók, akik bepillantást 
nyerhettek a korabeli sza-
lonok elegáns világába, s 
az akkori divatos táncokat 
is kipróbálhatták Lukoviczki 
Katalin betanításában. Igazi 
csemege volt az ötórai teák 
hangulatát feleleveníteni a 
lassan szürkületbe forduló 
estében. 

Mészáros Zsuzsától, a 
Munkácsy Mihály Emlékház 
mûvészeti vezetôjétôl meg-
tudtuk, a Múzeumok Ôszi 
Éjszakája ezúttal az ifjabb 
korosztályt és a családokat 

várta: 16 +, azaz diákok a 
buli elôtt elnevezésû prog-
ramjukkal a fiatalokat csá-
bították be az emlékházba, 
akiket a Dürgô együttes is 
szórakozatott. Az október 
eleje óta felállt csapatban 
Lengyel Balázs, Horváth Vik-
tor, Balogh Péter muzsikált, 
megadva az alaphangulatát 
a zenés-táncos estének.

A Munkácsy Mihály Em-
lékház utolsó ôszi rendez-
vénye volt ez, november 10-
étôl az intézmény zárva tart, 
kezdôdnek ugyanis a belsô 
festési munkálatok.

Vándor Andrea

hobo hármasoltára a múzeumban
A blues és költészet házassága az önálló esten
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Ötven esztendeje annak, hogy a csapat tagjaként, az 1964-
es tokiói olimpián olimpiai bajnoki címet nyert Palotai Károly, 
csabai születésû labdarúgó, késôbb világhírû játékvezetô. 
Ez alkalomból november 12-én a városházán köszöntötte 
Szarvas Péter polgármester és Kiss Tibor alpolgármester. 
A baráti beszélgetésre meghívták dr. Jakabházyné Mezô 
Máriát, a Magyar Olimpiai Akadémia fôtitkárát is, aki „Az I. 
világháború és a sport” címû, jövô májusban, Csabán rende-
zendô országos konferencia és kiállítás egyik elôkészítôje.

bajnok a csabai Palotai károly
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Virágh József az egykori háborús menekültekrôl is beszélt

Fôhajtás a Kazinczy utcai emléktáblánál

PályázaTi FElhíváS lengyel nap a lencsésin
Legyünk büszkék, hogy segíthettünk

Megemlékezés ’56 hôseirôl
Tisztelgés az áldozatok elôtt

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat 
tulajdonában lévô bérlakásokban történô elhelyezésre

Leszkó Malgorzata, a lengyel önkormányzat elnöke a 
Békéscsabai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat és a 
Magyar–Lengyel Baráti Kulturális Egyesület nevében kö-
szöntötte november 8-án a Lencsési Közösségi Házban a 
14. Lengyel nap résztvevôit.

Mány Erzsébet és Farkas Mihály kivégzésének helyén,
a Kazinczy utcai emléktáblánál november 4-én emlékez-
tünk az ’56-os hôsökre. 

Pályázható bérlakások:
Békéscsaba, Dózsa György • 
út 7. fszt. 5., fszt. 10., I. em. 
16., I. em. 23., I. em. 24. 
szám alatti ifjúsági garzon-
lakások. A Dózsa György 
úti ifjúsági garzonház két-
szintes, a pályázható gar-
zonlakás alapterülete 30 
m2, összkomfortos, amely 
a következô helyiségekbôl 
áll: egy szoba, konyha, für-
dôszoba (WC-vel). A bérle-
ti díj összege: bruttó 5342 
Ft/hó.
Békéscsaba, Fövenyes • 
utca 1/2. I. em. 8., III. em. 
19., IV. em. 26. szám alat-
ti ifjúsági garzonlakások. 
A Fövenyes utcai ifjúsági 
garzonház hatszintes épü-
letében (földszint + négy 
emelet + tetôtér) a gar-
zonlakások átlagos alap-
területe 40 m2. A lakások 
a következô helyiségekbôl 
állnak: nappali, hálószoba, 
fürdôszoba, konyha, kam-
ra, WC. A bérleti díj össze-
ge: bruttó 5342 Ft/hó.
Békéscsaba, Erzsébet la-• 
kópark 21. és 52. szám 
alatti költségelvû laká-
sok. A lakóházak 60 m2 
alapterületû, összkomfor-
tos, egyedi fogyasztásmé-
rôkkel felszerelt lakóegysé-
gek, amelyek a következô 
helyiségekbôl állnak: kettô 

szoba, elôszoba, nappali 
étkezôvel, konyha, kamra, 
fürdôszoba, WC, valamint 
fedett tornác. A lakóházat 
– kerítéssel határolt – kert 
övezi. A bérleti díj összege: 
bruttó 28 020 Ft/hó.
Békéscsaba, Andrássy út • 
55–57. IV. em. 37. szám 
alatti szolgálati lakás. A la-
kás egyszobás, összkom-
fortos, 24 m2 alapterületû, 
a bérleti díj összege: brut-
tó 7368 Ft/hó.

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2014. december 
5. 12 óra. (A határidôn túl 
benyújtott pályázat érvény-
telen.)

A pályázat benyújtásának 
helye: Polgármesteri hivatal 
szociálpolitikai osztály, Bé-
késcsaba, Szabadság tér 
11–17. II. 26-os irodában.

A pályázat benyújtásához 
szükséges formanyomtat-
vány a polgármesteri hivatal 
szociálpolitikai osztályán igé-
nyelhetô és letölthetô a www.
bekescsaba.hu honlapjáról.

Bôvebb felvilágosítás a pol-
gármesteri hivatal szociál-
politikai osztályán kérhetô. 
Telefonszám: 452-252/4002-
es mellék.

– 1939. szeptember else-
jén megkezdôdött a II. világ-
háború. Ezután mintegy 100 
ezer, egyes becslések szerint 
140 ezer lengyel menekült 
érkezett Magyarországra. A 
magyar kormány 1939. szep-
tember 18-án megnyitotta a 
magyar határt elôttük. A be-
fogadó ország két gesztust is 
tett irányukba: egyrészt nem 
engedte át a német seregeket 
Lengyelország felé, másrészt 
a lengyel menekültügyet el-
rejtette a németek elôl: a bel-
ügyminisztérium szegényügyi 
osztályához sorolta a mene-
kültügyet. Ennek az osztály-
nak akkor id. Antall József, a 
késôbbi miniszterelnök édes-
apja volt a vezetôje – mondta 

Virágh József, a Budapesti 
Lengyel Múzeum és Levéltár 
igazgatója, aki a balatonbog-
lári lengyel iskola történetébôl 
rendezett kiállítás kapcsán fel-
idézte annak az intézménynek 
a történetét, amely akkoriban 
Európa egyetlen lengyel okta-
tási nyelvû gimnáziuma volt. 
Sokan szereztek itt érettségi 
bizonyítványt is, köztük a 101 
éves, jelenleg Varsóban élô 
Jan Stolarski, aki, a Magyar–
Lengyel Baráti Társaság elnö-
ke Lengyelországban.  

Az érdeklôdôk megtekint-
hették „A Magyar szív” címû, 
Grzegorz Łubczyk, volt len-
gyel nagykövet által készített 
dokumentumfilmet is.

Vándor Andrea

Seregi Zoltán, a Jókai színház 
rendezôje történelmi áttekin-
tést adott a vörös terror XX. 
századi történetérôl – 1919-
tôl napjainkig. Mint mond-
ta, a Tanácsköztársaság 
„dicsôséges” 133 napja óta 
még mindig folyik a történe-
lemhamisítás. A rendszervál-
toztatás sem hozhatta meg az 
igazságtételt, hisz az 1947-es 
kékcédulás választás elcsa-
lói, s az 1956-os forradalom 
leverésében részt vevô pri-
békek még mindig köztünk 
élnek – emlékezett a szónok, 
aki Lukács György népbiztos, 
késôbb a szocializmusban 
elismert, Kossuth-díjjal kitün-
tetett filozófus „munkássá-
gát” hozta fel példának, de 
beszélt Biszku Béla egykori 
belügyminiszterrôl is. Lukács 

György nyolc embert lövetett 
fôbe Poroszlón, a Rákosi-re-
zsim alatt országgyûlési kép-
viselô volt, és 1967 óta tagja 
az MSZMP-nek.

A 20 éves Mány Erzsébet 
és a 26 éves Farkas Mihály 
a gyulavári hídnál állt ôrt. 
Dr. Mátyás Miklós hadbíró 
ítélte ôket halálra, ám kivég-
zésük elôtt félholtra verték 
ôket. Állni már nem tudtak, 
ezért két oszlophoz kötöt-
ték ki ôket. A karhatalmis-
ták sortüze végzett velük a 
Kazinczy utcai laktanyánál. 
Mány Erzsébet 14 éves hú-
gát is kényszerítették, hogy 
nôvére ellen valljon. Dr. Má-
tyás Miklós vezérôrnagy 
pedig kiemelt nyugdíjat kap 
– mondta Seregi Zoltán.

V. A.

G y E r E  k ö z é N k  N y O M d á S z N a k !
Országos szakember-utánpótlás Békéscsabáról

Aki az oktatásba fektet energiát, az a jövôben hisz – 
vallják Békéscsabán a Marzek Kner Packaging Kft.-nél! 
Sok helyrôl hallani manapság, hogy problémák vannak 
a megfelelô képzettségû, korszerû tudással rendelke-
zô szakemberekbôl. A fókusz általában a húzó ipar-
ágakra vetôdik, pedig a gépiparon, az építôiparon és a 
mezôgazdaságon túl van még több olyan iparág, amely 
már hosszú ideje jelen van az ország életében, és ma-
napság is jelentôs fejlôdési potenciállal rendelkezik.

A nyomdászat – beleértve hagyományosan vett nyom-
daipari tevékenységeket, például a könyvgyártást, a rek-
lámanyagok készítését és a modern csomagolóanyagok 
gyártását is – közel 10 000 embernek ad munkát ma ha-
zánkban. A folyamatos fejlôdés generálta munkavállalók 
iránti igényt és a nemzetközi karriert választó nyomdászok 
kivándorlása miatt keletkezô ûrt számítva, évente közel 
500 új szakemberre van ma Magyarországon szükség. 
Ezzel szemben ma hazánkban kevés helyen indul csak 
képzés, évente néhány fônyi osztállyal. Égetô szükség 
van egy olyan országos középfokú nyomdaipari oktatási 
centrum kialakítására, amely akár más tájakról érkezô di-
ákokat is fogadva, megteremti az iparág továbbélésének 
egyik legfontosabb zálogát – a jó szakembert. Békéscsa-
bán már az 1960-as évektôl folyt nyomdászképzés és az 
iskola a mai napig erôs szakmai bástya maradt. Sajnos, az 
utóbbi években ez az intézmény is a túlélésért küzd, híján 
az iskola iránt érdeklôdô diákoknak. Felmerül azonban a 
kérdés, hogy ilyen csekély számú érdeklôdés mögött mi-
lyen valós okok húzódhatnak meg. Feltehetôen az iparág 
résztvevôi sem ismerték fel az iskolai képzés valódi érté-
két, a kész szakembert, ezért kevés energiát fektettek az 
utánpótlás biztosításába. Az átképzett, más szakmákból ér-
kezô munkavállalóknak hiányoznak a szakmai alapjai, más 
a látásmód, csak felületesen ismerik a szakmát, annak is 
csak egy-egy kisebb szegmensét. Egyszerûbb, könnyebb 
és hatékonyabb felvenni nyomdaipari ismeretekkel ren-
delkezô kollégákat, ezzel megtakarítva a betanulási idô 
többletköltségeit, a hatékonyság romlását és a minôség 
ingadozását. 

Gyere közénk nyomdásznak! – ez a hívószava az új mo-
dellnek, amellyel a szakmai képzés fenntartásáért száll harc-
ba Békéscsaba! Elsô lépésként a Marzek Kner Packaging 
Kft. kezdeményezésében 2006 óta a Szent-Györgyi Albert 
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium fôállású, lelki-
ismeretes oktatói mellett aktív nyomdamérnökök is részt 
vesznek a diákok tanításában. Ezzel megteremtették a 

hagyományos tanrendi követelmények és modern piaci el-
várások közötti összhangot. Ebben az évben pedig széles 
körû kampány indul az általános iskolai tanulók körében 
abból a célból, hogy megismerjék, mit is nyújt a nyomda-
ipar, mivel foglalkozik korunk nyomdásza, milyen munka-
körülményeket biztosítanak számukra. Több mint 300 diák 
tesz látogatást a Kner Nyomdában és 10 iskola pályavá-
lasztási szülôi értekezletére látogat el a nyomda vezetése, 
meggyôzni a szülôket, van alternatíva a munkanélküliség-
gel szemben a felnövekvô generáció számára is – foglal-
ta össze a programot Kása István Zoltán, a Kner Nyomda 
ügyvezetô igazgatója. 

Az új modell másik fontos pillére az oktatók megtar-
tása és megnyerése. Ennek érdekében a Békés Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamarával együttmûködve pénzügyi 
fórumot hoztak létre, melynek révén – a tervek szerint – a 
nyomdák és Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormány-
zata is anyagi hozzájárulással segíti a nyomdászoktatókat 
– szervezett, szabályozott formában. 

Harmadik oszlopként tervek születtek egy korszerû, 
minden technológiát magába foglaló gyakorlati oktatóhely 
kialakítására is. Ennek az üzemnek az lenne a célja, hogy 
a duális képzésnek megfelelve a környezô nyomdák leg-
jobb, aktív szakemberei tartanák a gyakorlati órákat, ezzel 
tehermentesítve a termelô cégeket, átadva az elvárt szem-
léletet és korszerû tudást. Fentiek eredményeképpen né-
hány éven belül Békéscsaba országos középfokú nyom- 
dász-képzôhellyé válhat ismét.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

Marzek Kner Packaging Kft.
www.kner.hu• 
packaging@kner.hu• 

Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola 
és Kollégium

http://szentgyorgyi.info/• 
szentgyorgyibcsaba@gmail.com• 

Kása István Zoltán: A Kner sikerének egyik alappillére 
a kiváló szakember
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 A P R Ó H I R D E T É S

A Békéscsabai Városvédô és 
Városszépítô Egyesület és 
az Országos Szlovák Önkor-
mányzat Kutatóintézetének 
közös szervezésében „A tu-
domány szemszögébôl – Z 
pohl’adu vedy” ismeretterjesz-
tô sorozat idei második állo-
másán a résztvevôk a nyelvjá-
rások gazdagságát és a helyi, 
békéscsabai tájnyelv sajátos-
ságait ismerhették meg szak-
emberek tolmácsolásában. 

Az egyesület nevében So-
mogyi Józsefné, az intézet ré-
szérôl pedig dr. Tuska Tünde 
tudományos titkár köszöntöt-
ték a megjelenteket, majd a 
hallgatóság megismerkedhe-
tett a kutatóintézet munkájá-
val, kiadványaival, történeté-
vel. „Kis szlovákismeretbôl”, 
a nyelvjárások és a csabai 

tájnyelv jellegzetességeirôl, 
szépségeirôl Hornokné dr. 
Uhrin Erzsébet, az intézet tudo-
mányos fômunkatársa beszélt, 
aki megismertette a fiatalokat 
Békéscsaba szlovákok általi 
újratelepítésének történetével 
és a dél-alföldi, valamint a csa-
bai szlovák intézményekkel is.

Uhrin Erzsébet 2002 és 
2010 között az igazgatója is 
volt a magyarországi szlová-
kok kutatóintézetének. Nevé-
hez fûzôdik a Z pohl’adu vedy 
sorozat elindítása is. Az elsô 
összejövetelt még 2002-ben 
rendezték, s a most november 
12-ei már a 92. alkalom volt. 
Az elôadások között a Szlo-
vák Gimnázium, Általános 
Iskola, Óvoda és Kollégium 
tanulói mûködtek közre, cso-
korba gyûjtve a csabai ver-

seket, népdalokat, amelyeket 
citerakísérettel Ocsovszki Ildi-
kó és növendékei adtak elô. 
Felkészítô tanáraik Gombár 
Mónika és Varga Edit voltak.

Vándor Andrea

Spolok ochranárov a na pod-
poru skrášľovania mesta v 
Békešskej Čabe v spolupráci 
s Výskumným ústavom Ce-
loštátnej slovenskej samo-
správy v Maďarsku usporia-

dal druhú prezentáciu tohto 
roku v sérii vedecko-populár-
nych prednášok s názvom „Z 
pohľadu vedy”. Účastníkom 
pestrosť slovenských dialek-
tov a svojráznosti miestneho, 
čabianskeho nárečia priblížili 
odborníci.

V mene spolku prítomných 
pozdravila Helena Somogy-
iová, zo strany ústavu zase 
jeho vedecká tajomníčka, Dr. 
Tünde Tušková, ktorá hovorila 
o doterajšej činnosti a práci, 
ako aj o publikáciách ústavu. 
O dejinách slovenčiny, o svoj-
ráznostiach a krásach jednot-
livých nárečí, o.i. aj čabian-
skeho dialektu prednášala 
hlavná vedecká pracovníčka 
ústavu Dr. Alžbeta Hornoková 
Uhrinová. V jej podaní mladí 
sa zoznámili s dejinami zno-

vuosídlenia mesta Slovákmi, 
ako aj činnosťou dolnozem-
ských, ako aj čabianskych 
slovenských inštitúcií.

K menu Alžbety Uhrinovej 
Hornokovej, ktorá stála na 
čele ústavu, ako jeho riadi-
teľka v rokoch 2002–2010 sa 
viaže aj organizovanie série 
prednášok „Z pohľadu vedy“. 
Prvú usporiadali ešte v roku 
2002, 12. novembra tohto roku 
sa konala už 92. krát. Odbor-
né prednášky spestrila pre-
zentácia čabianskych básní 
a piesní za sprievodu citary v 
podaní žiakov Ildiky Očovskej 
zo Slovenského gymnázia, zá-
kladnej školy, materskej školy 
a kolégia. Program nacvičili 
učiteľky Monika Gombárová a 
Edita Vargová.

Andrea Vándorová 

a tudomány szemszögébôl z pohl’adu vedy

INGATLAN

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

Tulajdonostól eladó Békéscsabán, 
a Szerdahelyi utcán elsô emeleti, 60 
m2-es, háromszobás, erkélyes, köz-
ponti fûtéses, napkollektoros panel-
lakás. Érd.: 30/354-2563.

Békéscsabán, Jaminában 1987-ben 
épült 125 m2-es, tetôteres, parko-
sított ház eladó. Irányár: 13,5 M Ft. 
Tel.: 30/999-6544.

SZOLGÁLTATÁS

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

Iroda, lépcsôház takarítását válla-
lom 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 ké-
szítése, javítása részletfizetéssel is. 
Nyílászárók javítása.
Tel.: 454-171, 70/212-6776.

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

Otthon végezhetô! Csomagolási 
munkák, egyebek. 06-90/603-607 
(a hívás díja 635 Ft/perc, http://
mediafonebt-hu82.webnode.hu,
06-20/910-4517, 06-12/228-397)

Hideg-meleg burkolást vállalok.
Tel.: 06-30/273-3191.

OKTATÁS

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

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

Angoltanítás általános iskolások-
nak. Tel.: 20/238-1620.

EGYÉB

November 11-én, kedden 16 órától 
a VÁR-JÁTÉK 15 éves szülinapi 
ünnepsége a Univerzál Áruház elôt-
ti 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 Csaba-
gyöngyében a VÁR-JÁTÉK játékai-
val.

www.csabacenter.hu

     2014. november 20–26.
Rio 2 (szinkr. amerikai animáció) 3D!• 
Így neveld a sárkányodat 2. (szinkr. am. családi anim.) 3D!• 
Az éhezôk viadala: A kiválasztott I. rész (szinkr. amerikai kaland) • 
VILÁGPREMIER!
Az éhezôk viadala: A kiválasztott I. rész (feliratos amerikai kaland) • 
VILÁGPREMIER!
John Wick (szinkr. amerikai akcióthriller) • 
Éjjeli féreg (szinkr. amerikai krimi-dráma) • 
Káprázatos holdvilág (am. rom. vígjáték)• 
Csillagok között (szinkr. amerikai–angol sci-fi)• 
Délibáb (magyar film) ART!• 
A zéró elmélet (angol–román–amerikai sci-fi) ART!• 
Gibraltár (francia–kanadai thriller)  PREMIER! ART!• 

     2014. november 27.–december 3.
A Madagaszkár pingvinjei (szinkr. am. családi anim.) 3D! • 
VILÁGPREMIER!
Förtelmes fônökök 2 (szinkr. amerikai vígjáték) VILÁGPREMIER!• 
Az éhezôk viadala: A kiválasztott I. rész (szinkr. amerikai kaland) • 
John Wick (szinkr. amerikai akcióthriller) • 
Csillagok között (szinkr. amerikai–angol sci-fi )• 
Drága Elza! (magyar dráma)• 
Válólevél (izraeli–francia–német filmdráma)• 

Legendák a Csabagyöngye színpadán

ránki & klukon

Ránki Dezsô, Klukon Edit és Ránki Fülöp zongoraestje
2014. december 1., hétfô 19.30

Csabagyöngye Kulturális Központ – Hangversenyterem
Mûsoron: J. S. Bach, Liszt Ferenc és C. Debussy mûvei

Jegyek válthatók a Filharmónia irodájában
(Békéscsaba, Andrássy út 24–28.) és a 
www.jegymester.hu oldalon, valamint 
elôadás elôtt a helyszínen.
www. filharmonia.hu

kolbászhúsakció és disznótor
a CsabaParkban!

Vágóhidunk húsboltjában a

friss kolbászhús kilója

nagy súlyú sertésbôl

990 Ft a készlet erejéig,

melybôl, ha kéri, kolbászüzemünkben 
elkészítjük az ízlésének megfelelô csabai 

kolbászt és ezt végig is nézheti.

Baráti társaságoknak, cégeknek igény 
szerint hagyományos disznótort rende-

zünk, ahol akár perzselhet, gyúrhat
és tölthet.

Szeretettel várjuk csabai ízekkel az 
éttermünkben, friss tôkehússal és házias 
füstölt termékekkel húsboltunkban akár 

hétvégén is!



16 Csabai Mérleg

A régi Csabán, az 1740-es 
évektôl tartózkodott itt kato-
naság. Eleinte a kis létszámú 
katonaságot magánházak-
ban helyezték el. Az elsô ka-
tonai épület – a „kvártélyház” 
a mai Pefôfi–Gábor Áron 
utcák közötti területen épült 
meg 1747-ben, és ezredesek 
vagy alezredesek lakhelyéül 
szolgált. 

Ez a terület volt a Katona-
város, ahol több „Lak”-ház 
épült magasabb rangú kato-
nák számára, de a többieket 
továbbra is magánházaknál 
szállásolták el. Létesültek ki-
sebb létszámú kaszárnyák is 
az Andrássy úti Krátki, Molnár-
Pauló és Rudolf gimnázium 
melletti Tafler-féle házakban. 
A Katonaváros épületeit az 
1880-as években bontották el.

Az 1880-as évek végén, 
nagyobb létszámú katonaság 
elhelyezésére, egy új lakta-
nya építése vált szükségessé. 
Az építkezést 1891 nyarán, a 
bécsi császári és királyi had-
ügyminisztérium hagyta jóvá. 
A vegyészeti intézet, a község 
által laktanya céljára kijelölt, 
vasút elôtti téren lévô telket 
azonban az ásott kutak vize 
miatt, csak artézi vizû kút léte-
sítése után engedélyezte. (A 
második csabai artézi Angya-
los kút 1892-ben készült el.)

Az 1892. április 10-ei, rend-
kívüli megyegyûlés úgy dön-
tött, hogy a laktanyát Csaba 
község építi fel. Az építési ter-

vet Jiraszek Lajos aradi épí-
tész készítette. A meghirde-
tett építési árajánlatra több 
város és a csabai vállalkozók 
is küldtek ajánlatot. Ifj. Molnár 
János és társai, Hrabovszky 
János és Michnay Sándor 
csabai vállalkozók árajánlatát 
fogadták el, akikkel a szerzô-
dést 179 222 Ft 53 kr. erejéig 
kötötték meg. A csabai állo-
máshoz közeli 25 770 négy-
zetméteres telken, egy méter 
magasságú feltöltés után, két 
évig épült a laktanya.

A végül félmillió pengôbe 
került kaszárnyában legény-
ségi épület, emeletes tiszti 
lakrész, konyha, kantin, istál-
ló, színépület és fürdô kapott 
helyet, amelybe az Angyalos 
artézi kútból vezették a vizet. 
A második emeleti rész a ké-
sôbbiekben épült ki teljesen.

1894. április 29-én, vasár-
nap szentelték fel a békéscsa-
bai 101-es gyalogezred lakta-

nyáját. Ez alkalomból Csaba 
község elöljárósága fényes 
lakomát rendezett, melyen 
részt vett: Tallián Béla fôispán, 
dr. Fábry Sándor alispánhe-
lyettes, Haviár Lajos kir. mér-
nök, Sztraka György fôszol-
gabíró, a 101. gyalogezred 
tisztikara, a községi elöljá-
róság és az építô bizottság. 
Az ünnepség után a laktanya 
legénységét is megvendégel-
ték.

A százados korú, monu-
mentális épület Nagy Sándor 
József laktanya néven bevé-
gezte honvédelmi szolgálatát. 
A laktanyaépület új homlok-
zattal, fôbejárattal Kraszkó 
Pál és Vukovich Miklós építé-
szek és építômunkások ter-
vei által, látványos színfolttal 
gazdagították a város fôútját. 
S egyben húsz éve ott talált új 
otthont az akkori Rózsa, a mai 
Andrássy Gyula Gimnázium.

Gécs Béla

békéscsaba anno
Százhúsz éve épült – száz évig szolgált a kaszárnya

A békéscsabai 101-es gyalogezred kaszárnyája egy 
1905-ben kiadott képeslapon


