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A városházán Kiss Tibor alpol-
gármester, Szeverényi György, 
az Alföldvíz Zrt. mûszaki igaz-
gatója és Tóthné Svecz Valéria, 
a Békéscsabai Városfejlesz-
tési Kft. ügyvezetôje tartott 
tájékoztatót nemrégiben a 
belváros felújításának máso-
dik ütemérôl. 

– Folyik a munka a Korzó 
téren, a kivitelezô láthatóan 
nagy gondossággal dolgozik, 
nincs sár, nyugodtan lehet 
arra közlekedni. A követke-
zô, bô fél év során több mint 
húszezer négyzetméternyi 
területet újítanak fel a belvá-
rosban, a beruházás a tervek 
szerint 2015 júniusának végé-
re fejezôdik be – közölte Kiss 
Tibor.  

A felújítás együtt jár a köz-
mûvek rekonstrukciójával. 
Mint azt Szeverényi Györgytôl 
megtudtuk, idén februárban 
indult a közép-békési ivó-
vízminôség-javító program, 
amely kapcsolódik a belváros 
felújításához is. 

– A program keretében 
Békéscsabán összesen 2200 
bekötôvezetéket és 13 kilo-
méternyi vezetékhálózatot 

cserélünk ki. A belváros-reha-
bilitáció második ütemében is 
vannak cserére szoruló veze-
tékek, itt a munkát a felújítások 
elôtt végezzük el. Az András-
sy úton 170 méter, a Knézich 
utcán 180 méter, a Csaba 
utcán 140 méternyi vezetéket 
váltunk ki az ivóvízminôség-ja-
vító program keretében. Ezen 
túlmenôen a Nagy Imre téren 
40 méternyi szennyvízcsa-
tornát cserélünk ki, az And-
rássy úton pedig pontszerû 
javításokat végzünk a háló-
zaton. Az egészséges ivóvíz 
népszerûsítéséért a Korzó tér-
re telepítünk majd egy hasonló 
kutat, mint amilyen a Szent Ist-
ván téren is van – mondta el az 
Alföldvíz mûszaki igazgatója. 

Tóthné Svecz Valéria arról 
számolt be, hogy a belváros-

rehabilitáció öt programele-
mének megvalósítása mi-
lyen ütemezés szerint halad. 
A legszembetûnôbb most a 
Korzó téren zajló munka, ahol 
a közmûvezetékek feltárása, 
cseréje folyik. Az Andrássy 
úton elsôként vízvezetékcse-
re következik, késôbb új for-
galmi rend alakul ki: a Gyóni 
Géza utca irányából a Jókai 
utca felé az Andrássy utat 
egyirányúsítják, az átépülô 
jelzôlámpával errôl az útsza-
kaszról a csomópont minden 
irányába ki lehet majd hajta-
ni. A Knézich utcában, a bel-
város egyetlen, szilárd bur-
kolat nélküli, sáros utcájában 
aszfaltburkolatot építenek és 
a járdát is felújítják. A Csaba 
utcán az ivóvízvezeték-csere 
és a közmûvezeték-építés – 

az idôjárás függvényében – 
várhatóan január-februárban 
zajlik le, utána következhet-
nek a további munkák, a tér 
felújítása és a gyalogos-, ke-
rékpáros-közlekedési felüle-
tek kialakítása. A Szabadság 
tér 11–17. számú irodaháznál 
a felújításhoz a fél udvart 
már lezárták, most csak az 
ügyfelek parkolhatnak ott, a 
hivatali dolgozók a Belvárosi 
Parkolóházban helyezhetik el 
az autóikat. 

A belváros felújításához 
kötôdôen elkészültek az ide-
iglenes forgalomtechnikai 
tervek, amelyrôl lapzártánk 
után, december 3-án  tartot-
tak lakossági fórumot. A fó-
rumról következô lapunkban 
számolunk be. 

Mikóczy Erika 

Szarvas Péter Goethe gondo-
lataival kezdte ünnepi beszé-
dét: „Aki letöröl egy könnyet,/ 
Aki látta mások mosolyát,/ 
Aki hozzájárul ahhoz,/ Hogy 
egyszer majd szerte a föl-
dön/ Boldogság lesz em-
bernek lenni,/ Az már nem 
élt hiába.” A polgármester 
köszönetet mondott azért az 
önfeláldozó munkáért, szol-
gálatért, szeretetszolgálatért, 
amelynek a középpontjában 
mindig az ember áll. Kiemel-

te a szociális munka fizikai és 
lelki nehézségeit, köszönetet 
mondva azért a kinyújtott ké-
zért, nyitott szívért, amelyet 
az idôs, elesett emberek nap 
mint nap tapasztalhatnak. 

A Kiváló Szociális Munká-
ért kitüntetést Suchné Szabó 
Ilona klubvezetô, Szabó Ildikó 
klubvezetô-helyettes, Móra 
Éva, Kitka Pálné, Hajdúné 
Sajben Ilona gondozónôk 
és Barra Éva terápiás mun-
katárs, azaz a Békéscsa-

bai Kistérségi Egyesített 
Szociális Központ Kossuth 
Utcai Idôsek Klubja kollektí-
vája vette át Szarvas Péter 
polgármestertôl és Her-
czeg Tamás tanácsnoktól. 
A mezômegyeri klubban hét 
szakember dolgozik mintegy 
száz nyugdíjas, idôs embe-
rért.  

Az ünnepségen a Tabán 
Néptáncegyüttes adott ferge-
teges mûsort, alaposan meg-
tapsoltatva a közönséget, 
majd Herczeg Tamás tanács-
nok mondott pohárköszöntôt, 
a kiváló szociális munka 
képviselôire emelve poharát. 
Az ünnepség állófogadással 
zárult.

Vándor Andrea

A Kiváló Szociális Munkáért kitüntetést az idén a Békés-
csabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ Kossuth 
Utcai Idôsek Klubja dolgozóinak adományozta a város 
képviselô-testülete. Ebbôl az alkalomból köszöntötték no-
vember 24-én a Csabagyöngye Kulturális Központ Pano-
ráma termében a mezômegyeri intézmény kollektíváját. 

Szeretettel meghívja Önt és kedves családját  Békés-
csaba Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében 
Szarvas Péter polgármester és a családsegítô és 
gyermekjóléti szolgálat a karácsonyi ünnepségre!

Idôpontja: 2014. december 17., szerda 16 órától
Helyszíne: Szent István tér, a városháza elôtt

Program:
Szarvas Péter • polgármester köszöntôje
a Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola • 
diákjainak elôadása
a betlehemi láng fogadása után kakaóval, teával és • 
kaláccsal vendégeljük meg a megjelenteket
a gyermekeknek egy kis szaloncukorral is kedveske-• 
dünk

A Korzó téren, a szökôkút 
környékén járók tapasztalhat-
ják, hogy bontanak, fúrnak,
építkeznek: folytatódik a bel-
város felújítása. A szakembe-
rek szerint advent és kará-
csony környékén nem okoz 
nagy felfordulást a munka, 
de bontással és közmû-
építéssel a következô napok-
ban, hetekben több helyen is 
találkozhatunk majd. 

Szarvas Péter polgármester Suchné Szabó Ilona klubvezetônek adja át a kitüntetést

A szociális munka napján a segítôk munkáját ismerték el
Átadták a kitüntetést a mezômegyeri idôsek klubja munkatársainak

A felújítási munkák ellenére zavartalan a közlekedés a Korzó téren és környékén

Folyik a belváros felújítása 
A kivitelezôk az ütemezés szerint haladnak

MINDANNYIUNK 
KARÁCSONYA

Hirdessen a

Csabai  Mérlegben!
Kéthetente 28 000 háztartásba juttatjuk el üzenetét.

Átadták a kitüntetést a mezômegyeri idôsek klubja munkatársainak



Az 578 intézményt felmérô 
kutatásban egyebek mellett 
a matematika és szövegértés 
kompetencia-vizsgálatokat és 
az érettségi eredményeket 
vették számításba. A büszke-
ségre okot adó helyezésrôl a 
Széchenyi István Két Tanítási 
Nyelvû Szakközépiskola és 
Kollégium igazgatója kéré-
sünkre így nyilatkozott:

– A siker egyértelmûen ki-
váló pedagógusainknak és a 
tehetséges, igyekvô diákok-
nak köszönhetô. Örömmel 
mondhatom, hogy tanulóink 
közül tavaly több mint húszan 
jutottak be valamilyen rangos 
tanulmányi verseny döntôjé-

be. Az Országos Középiskolai 
Tanulmányi Versenyen mate-
matikából, a Szakmai Érett-
ségi Tantárgyak Versenyén 
turizmus tantárgyból végzett 
az elsô helyen közgés diák. 
Emellett 235 tanuló tett kö-
zép- és felsôfokú nyelvvizsgát 
angol, német vagy spanyol 
nyelvbôl – hallhattuk Laduver 
Ferenctôl.

A nagy múltú intézmény 
vezetôje arra is utalt, hogy a 
Közgébôl jó eséllyel felvételiz-
nek a fiatalok a felsôoktatásba, 
sok diákjuk tanul tovább a 
legrangosabb hazai egyete-
meken, fôiskolákon.

Gajdács Emese

2 Csabai Mérleg

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

Békéscsabán
a jelzôlámpás forgalomirányí-
tó készülékek üzemeltetését a 

„FORG-TECH” Kft.
végzi.

Címünk:
Békéscsaba, Berényi út 144/1. 
Észrevételeikkel kapcsolatos 

bejelentéseiket a
06-66/528-150-es 
telefon/fax számon

tehetik meg.

A szakközépiskolák közül hatodik a Közgé

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

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

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.

Helyszín: Körösök Völgye Látogatóközpont,
 Széchenyi liget, Békéscsaba
Idôpont: 2014. december 13., szombat 9.00-tól 14.00-ig.

Amivel minden látogatót várunk:
karácsonyi hangulat• 
kézmûves foglalkozások• 
forralt bor, meleg tea• 
fényképezkedés boszorkány • 
jelmezben a Luca nap jegyében
karácsonyi sütemények versenye• 
cipôsdoboz-akció• 

A program egyik fô eleme:
KARÁCSONYI SÜTEMÉNYEK 
VERSENYE
Nevezni bármilyen módon elkészített, 
karácsonyi hangulatot idézô sütemény-
nyel 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.

A program ingyenes, minden kedves érdeklôdôt szeretettel várunk!
Kövessenek minket a www.korosoknaturpark.hu vagy

a www.facebook.com/korosokvolgye oldalakon!

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

Tanácsadó Irodahálózathoz!

SEGÍTÜNK:
• Az elszámolással kapcsolatos 

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

sében,
• Pénzügyi Békéltetô Testület eljá-

rásának megindításában,
• fogyasztóvédelmi eljárás megin-

dításában,
• szerzôdéskötés elôtti tájékozó-

dásban,
• biztosítási ügyekben.

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

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

Nyitva tartás: hétfô, szerda, péntek: 8.30–12.30
kedd, csütörtök: 12.30–16.30

www.penzugyifogyaszto.hu

INGYENESEN

SZAKSZERÛEN

PÁRTATLANUL

ORSZÁGOSAN

A legjobbak között a Közgé
Remek tanárok, tehetséges diákok

Projektzáró a városházán
Szervezetfejlesztés a hivatalban

A „Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
szervezetfejlesztése a Magyary Programhoz illeszkedô, 
költségcsökkentést és hatékonyságnövelést eredmé-
nyezô fejlesztési elemek megvalósításával” címet viselô 
projekt záróeseményét tartották meg november 19-én, a 
városháza dísztermében.

A HVG-ben jelent meg a közelmúltban az a cikk, mely sze-
rint egy felmérés megállapította, hogy a magyarországi 
szakközépiskolák közül a hatodik legjobb a csabai Közgé.

Az eredményekrôl dr. Kiss 
Gyula aljegyzô és dr. Komán 
Ágnes projektmenedzser adott 
tájékoztatást. Ebbôl kiderült, 
az ÁROP szervezetfejlesztésre 
irányuló pályázatán Békés-
csaba közel negyvenmilliós 
támogatást kapott. A pályázat 
keretében megfogalmazták 
azokat a fejlesztési igényeket 
és szándékokat, melyek a la-
kosság, a civil szervezetek, 
gazdasági társaságok irányá-
ból érkeztek. Az önkormány-
zat a szakmai megvalósítás-
ba bevont Controll Holding 
Tanácsadó Kft.-vel közösen 
számos feladatot hajtott végre. 
Az eredmények azt mutatják, 
hogy a polgármesteri hivatal-
ban gyorsult az ügyintézés, 
csökkent a hibaszám és barát-
ságosabbá vált a környezet. 

Felülvizsgálták a város 
intézményeinek, gazdasági 
társaságainak mûködését 
is. Megállapították, hogy 
ezek a meglévô erôforrá-
saikhoz illeszkedô mértékû 
fejlesztéseket hajtottak vég-
re. Kérdôíves kutatásban 
elemezték a lakosság véle-
ményét az óvodai ellátástól 
egészen a városi utak karban-
tartottságáig. Vizsgálták még 
a költségvetés struktúráját is. 
A projekt keretében áttekin-
tették a hivatal dolgozóinak 
tevékenységét, s megállapí-
tották, hogy a megyei jogú 
városok között is példaértékû 
a csabai munkatársak elkö-
telezettsége, városszeretete, 
lojalitása a vezetôkhöz és a 
kollektívához.

Gajdács E.

Ingyenes tanácsadások
a Lisziben

Ingyenes tanácsadásokkal vá-
runk minden kedves érdeklôdôt 
keddenként és csütörtökönként 
16.00 és 18.00 között a Lisziben.

MUCSI PÉTER:
SZOCIÁLIS ÜGYEK  

2014. december.11.• 
2014. december. 18.• 
2015. január. 8.• 
2015. január. 15.• 
2015. január. 22.• 
2015. január. 29.• 

BORBOLA ISTVÁN:
CSALÁDI
PÉNZTÁRKEZELÉS

2014.december. 9.• 
2014. december. 16.• 
2015. január 6.• 
2015. január 20.• 

A LISZI ingyenes tanácsadások-
kal, klubfoglalkozásokkal, sza-
badidôs programokkal, lakossá-
gi fórumokkal és hírlapolvasási 
lehetôséggel várja az érdeklô-
dôket.

A programok a Körösök Völgye 
Natúrpark Egyesület TÁMOP-5.5.4 
-13/2-2013-0020 azonosító szá-
mú, „Közösségfejlesztés a békés-
csabai József Attila lakótelepen” 
címû projektjének keretében való-
sulnak meg.

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

Térjenek be hozzánk,
tegyünk együtt

közösségünkért!
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Békéscsaba a Terület- és Te-
lepülésfejlesztési Operatív 
Program (TOP) keretébôl kö-
zel 12,5 milliárd forintot kap-
hat 2014 és 2020 között. Hogy 
ebbôl milyen fejlesztéseket 
terveznek, azt foglalja magá-
ban az ITP négy nagy „prog-
ramcsomagja”. Ezek közül az 
elsô a gazdaságfejlesztés, 
ezen belül az agrár- és élelmi-
szer-ipari fejlesztések, a turisz-
tikai programcsomag, illetve 
az iparterületi fejlesztések. A 
második a városi szolgáltatá-
sok fejlesztése, a bölcsôdék, 
óvodák, a szociális és egész-
ségügyi ellátórendszer infra- 
struktúrája, valamint a közleke-
dés fejlesztése. A harmadik a 

szociális városrehabilitációt, 
a kulturális és közösségi terek 
infrastrukturális fejlesztését 
fedi le. A negyedik projekt-
csomag az ökológiai hálózat 
fejlesztése, amely az intézmé-
nyek energetikai fejlesztésére 
és a zöldhálózat fejlesztésére 
tér ki. 

A közgyûlésen Fülöp Csaba 
fontosnak nevezte a békés-
csabai befektetôi kézikönyv 
kiadását és a helyi vállalkozók 
információs rendszerének lét-
rehozását is. Takács Péter a 
dûlôutakra hívta fel a figyelmet 
és örömmel fogadta, hogy a 
jaminai rendelô fejlesztése is 
a tervek között szerepel. Sza-
bóné Kocziha Tünde megje-

gyezte, örül, hogy az elôzetes 
javaslatokat viszontlátja a pro-
jektcsomagokban. Hanó Mik-
lós felhívta a figyelmet arra, 
hogy az anyag elôzetes ter-
veket tartalmaz. Jelentôsen 
túltervezték, hogy az itt felso-
rolt elképzeléseket akár más, 
a város fejlôdését szolgáló 
pályázatoknál is fel lehessen 
használni. Szarvas Péter ki-
emelte: lényeges, hogy az 
önkormányzat mondhatja 
meg, mely programok meg-
valósítását tartja a legszük-
ségesebbnek. Hozzátette, 
hogy ô a munkahelyterem-
tést, a költségcsökkentést, a 
szolgáltatások minôségének 
növelését javító fejlesztéseket 
helyezi elôtérbe, és élôbb kap-
csolatot szeretne a cégekkel, 
vállalkozókkal. Több képvise-
lô alaposnak, átgondoltnak 
nevezte az anyagot, amelyet 
egyhangúlag fogadott el a 
testület.

A képviselô-testület zárt 
ülésen döntött arról, hogy 
a Békéscsaba Sportjáért 
kitüntetetést a BRSE csapa-
tának ítélik oda. Mint ismert, 

a BRSE tavaly bronzérmet 
szerzett NB I-ben, majd a Ma-
gyar Kupában is a harmadik 
helyen végzett. Idén még ezt 
is felülmúlták: meg sem álltak 

a bajnoki címig! A héten pe-
dig jött az újabb fantasztikus 
siker: a legjobb 16 közé jutott 
Linamar – Békéscsabai RSE a 
nemzetközi kupában. 

A közgyûlés novemberi ülé-
sén számos alapítói dön-
tést hozott. A Békéscsaba 
Vagyonkezelô Zrt. igazgató-
ságának elnöke újra Kozma 
János lett, a felügyelôbizott-
ság elnöke dr. Ferenczi Atti-
la. A Békés Megyei Temet-
kezési Kft. ügyvezetôjének 
személyét illetôen vita alakult 
ki a közgyûlésben, de végül 

az eredeti elképzeléseknek 
megfelelôen, határozatlan 
idôre  Hricsovinyi Tamás lett 
az ügyvezetô. A temetkezési 
társaság felügyelôbizott-
ságának elnöke Bíró Csaba. 
A „Békéscsaba 1912 Elôre” 
Sportszolgáltató Kft. fel-
ügyelôbizottságának elnöke 
Kiss Tibor, az Árpád Fürdô 
Vízgyógyászati Kft. felügye-

lôbizottságának elnöke dr. 
Kerekes Attila. A Békéscsa-
bai Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. ügyvezetôje 
határozatlan idôre Vágásiné 
Zimonyi Ilona lett, felügyelô-
bizottságának elnöke Tímár 
Ella. A Békéscsabai Városfej-
lesztési Kft. felügyelôbizott-
ságának elnöke Hanó Mik-
lós. 

Fejlesztési programcsomag
A város dönt arról, mit tart a legfontosabbnak

A BRSE kapja a kitüntetést

Alapítói döntések

Nagy Ferenc, Hanó Miklós, Szarvas Péter, Kiss Tibor és dr. Kiss Gyula

Az Egerek és emberek egyik elôadásának bevételét is 
jótékonysági célra fordítják

A Békéscsabához való kötôdést szeretnék erôsíteni

A város büszke a BRSE csapatára, ezért a képviselôk nekik ítélték a rangos elismerést

Jótékonyságra fordítják 
a színházi bevételt

„Csaba Baba” rendelet
A támogatás összege 42 500 forint

Az „Angyalok szárnyalása” 
címet viselô jótékonysági gá-
laestet az intézmény ötödik 
alkalommal szervezte meg a 
színház mûvészei és sztár-
vendégei, valamint sérült, fo-
gyatékkal élô fiatalok közös 
produkcióiból. A színvonalas, 
megindító esemény teljes 
jegybevételét a Békés Megyei 
Szociális, Gyermekvédelmi, 
Rehabilitációs és Módszertani 
Központ számára engedik át.

A másik esetben a szín-
ház egyik munkatársa látá-

sát megmentô németorszá-
gi szemmûtét költségeinek 
fedezéséhez járul hozzá a 
teátrum. Ehhez az Egerek 
és emberek címû darab egy 
elôadásának bevétele a for-
rás.

A két elôadás jegybevéte-
lének átadása az intézmény 
éves mûködését nem veszé-
lyezteti. A gálaest bevétele 
nettó 569 ezer forint volt, az 
Egerek és emberek elôadás 
várható bevétele nettó 630 
ezer forint.

A közgyûlés szeptember-
ben vette elôször napirendre 
dr. Ferenczi Attila javaslatát 
a csabai újszülöttek egy-
szeri támogatásáról, most 
már az errôl szóló rendele-
tet tárgyalták a képviselôk. 
Eszerint 2015. január 1-jétôl 
42 500 forintos Csaba Baba 
életkezdési támogatást nyújt 
az önkormányzat azoknak a 
családoknak, akik a gyermek 
születésekor és az azt mege-
lôzô három évben is itt éltek, 
itt volt bejelentett lakóhelyük. 
A támogatást a polgármesteri 
hivatal szociálpolitikai osz-
tályán kell igényelni és azok 
kaphatják, akinek a családjá-
ban az egy fôre esô jövedelem 
nem haladja meg a öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 800 százalékát 
(magas az összeghatár, hogy 
szinte mindenki beleférjen). 

Miklós Attila a közgyûlésen 
megjegyezte, hogy a Békés-
csabához való kötôdést több 
szinten kell erôsíteni, az isko-
lában, majd karrierkövetéssel 
késôbb is. Dr. Ferenczi Attila 
felhívta a figyelmet arra, hogy 
a Csaba Baba nem kötvény, 
hanem egyszeri életkezdési 
támogatás, amelyet igényelni 
kell. Felvetette még, hogy le-
hetne a város honlapján egy 
felület, ahol – a szülôk bele-
egyezésével – megjelennének 
a csabai babák. Kiss Tibor 
tágabb összefüggésekben 
beszélt arról, hogy az oktatási 
rendszer, a munkahelyek, a 
lakhatás mind-mind hozzájá-
rulnak ahhoz, hogy a fiatalok 
milyen döntést hoznak, men-
nek vagy maradnak.

A csabai babák szülei janu-
ártól igényelhetik ezt az egy-
szeri életkezdési támogatást.

A 2014–2020-as uniós tervezési ciklushoz igazodva, a no-
vemberi közgyûlésre elkészült a következô évek legfon-
tosabb békéscsabai fejlesztési elképzeléseit tartalma-
zó Integrált Területi Program (ITP), amelyet az elôzetes 
megvalósíthatósági tanulmányokkal együtt novemberi 
ülésén fogadott el a képviselô-testület. 

A közgyûlés hozzájárult ahhoz, hogy a Jókai színház két 
elôadásának bevételét jótékony célokra ajánlja fel. Fe-
kete Péter igazgató szóbeli kiegészítésében elmondta, 
a teátrum dolgozói mindkét elôadást szabadidejükben, 
fizetés nélkül valósították meg.

Egy baba érkezése nagy öröm, ugyanakkor nagy felelôs-
ség is. Békéscsaba önkormányzata a kezdeteket szeretné 
megkönnyíteni, a családokat szeretné segíteni, egyben a 
városhoz való kötôdést erôsíteni azzal, hogy Csaba Baba 
életkezdési támogatást nyújt a csabai babáknak.  

Az oldalt írta és 
szerkesztette: Mikóczy Erika 

és Gajdács Emese

Díszpolgárok

Új SzMSz

CsabaPark

Új részön- 
kormányzatok

Az eddigi szabályok szerint 
a Békéscsaba Díszpolgára 
kitüntetés annak a magyar 
vagy külföldi állampolgárnak 
adható, aki Békéscsabáért 
maradandót alkotott, illetve 
kiemelkedô tevékenységet 
végzett. A rendelet értelmé-
ben évente egy kitüntetés 
volt adományozható.

A Fidesz–KDNP önkor-
mányzati képviselôcsoport-
jának kezdeményezésére 
Hanó Miklós alpolgármester 
írásban javaslatot tett a ren-
delet módosítására annak 
érdekében, hogy az idén 180 
éve született Stark Adolf szô- 
lész-borász és a 170 évvel 
ezelôtt született Munkácsy 
Mihály festômûvész részére 
a közgyûlés az évfordulóhoz 
kapcsolódva posztumusz 
díszpolgári címet adomá-
nyozhasson. A módosítást 
elfogadta a testület.

Az önkormányzati törvény 
szerint a képviselô-testület-
nek az alakuló vagy az azt 
követô ülésen kell megalkotni 
az új szervezeti és mûködési 
szabályzatát. A közgyûlés az 
október 27-ei alakuló ülésén 
a legszükségesebb területe-
ken már felülvizsgálta rende-
letét, azonban most további 
változtatásokat tettek. Ezek 
egyik fontos indoka, hogy az 
önkormányzati választásokat 
követôen a testületnek egy 
új, ötéves ciklusa kezdôdik.

A Békéscsaba Vagyonkezelô 
Zrt. beszámolt a társaság 
törzsház szintû, háromnegyed-
éves munkájáról. A képvise-
lôk sok kérdést tettek fel Koz-
ma Jánosnak az ôsszel nyílt 
CsabaParkkal kapcsolatban. 
A vezérigazgató elmondta, 
népszerû a CsabaPark, a 
szolgáltatásokat az igények-
hez igazítják. Takács Péter a 
kolbászfesztiválról, Hanó Mik-
lós a lehetséges további fej-
lesztésekrôl, Szarvas Péter a 
CsabaParkhoz vezetô utak mi-
nôségének javításáról beszélt. 

A Lencsésin hosszú idô óta 
mûködik jól a részönkor-
mányzat. Jaminában, illetve 
Gerlán és Mezômegyeren is 
felmerült az igény, hogy a la-
kossággal való közvetlenebb 
kapcsolattartás, a helyi gon-
dok gyorsabb, hatékonyabb 
megoldása érdekében ott is 
legyen hasonló. A lakosság 
kérését szem elôtt tartva, 
megalakult a jaminai rész-
önkormányzat dr. Csicsely 
Ilona elnökletével, valamint az 
észak-keleti városrész rész-
önkormányzata – amelyhez 
Gerla és Mezômegyer tartozik 
– Bíró János elnökletével.
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4 Csabai Mérleg

Tisztelt Szülôk!
Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzat Közgyû-
lésének Közmûvelôdési, Ifjú-
sági, Oktatási és Sportbizott-
sága határozta meg, hogy az 
óvodákban „a zárva tartás 
idejét az iskolai tanév rend-
jéhez kell igazítani, a szüne-
tek ideje alatt területenként 
ügyeletet kell tartani.” Gerlán 
és Mezômegyeren kötelezô a 
nyitva tartás.

A fenti szabályozók szerint 
2014-ben az óvodákra vonat-
kozóan – karácsony és újév kö-
zött – az ügyeleti nyitva tartás 
rendjét december 29-étôl 31-
éig határozta meg a fenntartó.

Ügyeleti nyitva tartást leg-
alább 10 szülô igénylése ese-
tén szerveznek az óvodák. Ha 
kevesebb a jelentkezô,  városi 
szinten az ügyeletre kijelölt 
óvoda a Penza Lakótelepi és 
Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvo-
da Dr. Becsey Oszkár utcai te-
lephely óvodája.

Az ügyeletre kijelölt óvo-
dákban a nyitva tartás idején 
játszóházat szerveznek. Lesz 
bábelôadás, szilveszteri sü-
vegkészítés, ki lehet próbálni 
mozgásfejlesztô játékokat, 
különleges hangszereket is. 
Aki mesét szeretne látni, hall-
gatni, annak diafilm-vetítéssel 
kedveskednek az óvónénik, 
de lesz tánctanulás is. A prog-
ramokra várnak minden olyan 
óvodás kisgyermeket (esetleg 
a testvérét is), akiknek a szülei 
dolgoznak, vagy nem tudják 
megoldani gyermekük elhelye-
zését. A területi illetékességrôl 
kérdezzék az óvoda vezetôjét.

Az ügyeletes óvodák rész-
letes programjai az óvodák 
hirdetôin, valamint Békéscsa-
ba Megyei Jogú Város hon-
lapján, a www.bekescsaba.hu 
oldalon olvashatók.

Játszóházba 
hívogató

Ö t  t I P P  Ö t  P I z z Á É R t
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!

December 8., (hétfô) 19.00: Mitôl be-
tegszünk meg, és hogyan gyógyíthat-
juk meg magunkat? – Bagdy Emôke 
pszichológus elôadása arról, hogyan 
fejthetjük meg tudattalanunk tüneteit, 
fizikai panaszaink mélyebb jelentését. 
Jegyár: 2400 Ft.
A jegyek NEM helyre szólók, a helyeket 
érkezési sorrendben lehet elfoglalni!
December 13., (szombat) 10.00: Or-
szágos Társastánc Bajnokság – B, A, S 
Országos Bajnokság és Senior Open 
Országos Bajnokság. Jegyár: 2000 Ft, 
nyugdíjas/diák/karzat: 1200 Ft.
December 15., (hétfô) 17.00: Gyógynö-
vényekkel az egészség megôrzéséért. 
Szabó Gyuri bácsi, a bükki füvesember 
elôadása. Jegyár: 500 Ft. Jegyek CSAK 
ELÔVÉTELBEN december 13-áig kap-
hatók. 
December 19., (péntek) 19.00: Kijev 
City Balett: A hattyúk tava.
A balett-történelem legnagyobb klasz-
szikusa a balettegyüttesek egyik legna-
gyobbikától. Jegyár: 6900 Ft, 5900 Ft, 
4900 Ft, 3900 Ft.
December 20., (szombat) 18.00: Fit 
Dance Center SE gálamûsora.
December 27., 28., 29., 30., (szombat–
kedd) 9.00–12.00: Vár a Kölyöksziget 
– játszóház
December 29., (hétfô) 19.00: Ama-
dinda, Presser Gábor, Karácsony Já-
nos elôszilveszteri koncertje 
Jegyár: 5400, 5900 Ft 
A Csabagyöngye földszinti Hungari-
kum Klubjában csütörtökönként 9–13 
óra között az Országos Fogyasztóvé-
delmi Egyesület Békés Megyei szer-
vezetének szakemberei várják azokat, 
akik úgy érzik, megkárosították ôket. 

KIÁLLÍTÁSOK

Kolarovszki Zoltán képzômûvész ki-
állítása a Panoráma teremben január 
6-áig. 
Berényi Nagy Péter (Tücsök Peti) me-
seillusztrációi az Artériumban január 
12-éig. 
December 13., (szombat) 17.00:  Far-
kas-Pap Éva bábkiállításának megnyi-
tója a Kerengôben.
A tárlat január 15-éig látható. 

Arany János Mûvelôdési Ház, 
Mezômegyer 

December 10., (szerda) 15.00: Ba-
golyszem – Balog Péter fotókiállításá-
nak megnyitója. A kiállítást megnyitja 
Mészáros Zsuzsa, a Munkácsy Emlék-
ház mûvészeti vezetôje. A tárlat január 
10-éig tekinthetô meg. 
December 12., (péntek) 15.00: Kézi-
munka klub Ledzényi Pálné vezetésével 
December 19., (péntek) 18.00: Me-
gyeri Teaház – szentcsalád-járás.
December 21., (vasárnap) 10.00: 
Mindenki karácsonya – karácsonyi 
kézmûves játszóház. 

A Csabagyöngye OTP SZÉP kártya elfo-
gadó hely. Lehetôség van bankkártyás 
fizetésre. A Tourinform Irodában az or-
szágos jegyértékesítô rendszerbôl lehí-
vott bérletek és jegyek vásárlása esetén 
nem tudjuk elfogadni a Széchenyi pihe-
nô kártyát. 

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

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

info@csabagyongye.com • www.csabagyongye.com

ADVENTI KÉSZÜLÔDÉS A MESEHÁZBAN

Csoportok számára ajánlott kézmûves foglalkozásaink:
Rénszarvasos üdvözlôkártya készíté-• 
se mogyoróból
Fehér karácsonyfadísz készítése • 
gyurmából
Fûzött szív karácsonyfadísz filcbôl• 

Házikós karácsonyfadísz készítése • 
textilbôl
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 
telefonszámon, vagy a 06/30 38-34-743 telefonszámon, vagy mesehaz@
mesehaz.hu. Szeretettel ajánljuk figyelmükbe az advent ideje alatt, 
kézmûves-foglalkozásaink kiegészítésére a Meseház góréjában beren-
dezett betlehemi jászolt.

APÁRÓL FIÚRA családi hagyományôrzô délután
December 6-án, szombaton 14 órától a Meseházban

Kalendárium: a karácsonyfa története• 
Mûhelymunka: ajtókoszorú, rénszarvas, mikulás készítése textilbôl• 
Nagymama kamrája: diós kosárka.• 

A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!

THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA
December 10-én, szerdán, 18 órakor a Nemzetiségi Klubházban

(Békéscsaba, Békési út 15.)

Mûsoron:
filmhíradó anno és a „’70-es évek filmjei” • Máthé Ferenc ajánlásával. 
A kis Valentinó • – Jeles András filmje – 1979. A belépés ingyenes.

TRÉFÁS MESEMONDÓVERSENY

December 11-én, csütörtökön 9 órától a Meseházban 3–4. osztályos me-
semondók részvételével.

MESEHÁZI MORZSAPARTI

December 29-én, hétfôn, 14 órakor a Meseházban (Békéscsaba, Békési 
út 17.) szünidei kézmûves játszóház keretében, játékok készítése fonal-
ból, textilbôl. A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk! Ha van 
otthon sütimaradék, bejglivég, érdemes behozni, itt garantáltan elfogy.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

KIÁLLÍTÁS

Pintér Györgyi medgyesegyházi alkotó festményeibôl összeállított kiállítás megtekint-
hetô december 12-éig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig az intézmény nagytermében.

KIRÁNDULÁS

December 7., vasárnap: a Természetjáró kör látogatása Mezôberénybe. Ismerkedés 
a város német hagyományaival, emlékeivel. Házigazda: Kôrösi Mihály. Indulás: 9.20-
kor menetrend szerinti autóbusszal. 

ADVENTI RINGATÓ

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

ADVENT A LENCSÉSIN

December 10., szerda 17 óra: a József Attila Lakótelepi Településrészi Önkormány-
zat és a közösségi ház szervezésében. dr. Ferenczi Attila, a részönkormányzat vezetô-
jének és a történelmi egyházak képviselôinek ünnepi köszöntôje. Fellépnek a közös-
ségi ház angolszakkörösei, a Lencsési Óvoda csoportja. Magyar karácsony az égben 
címmel ünnepi mûsort ad Nagy Erika, Galambos Hajnal, Mészáros Mihály és Tomanek 
Gábor. 

HELYTÖRTÉNETI SÉTA

December 12., péntek: a Természetjáró kör városismereti sétája Békéscsabán, a IV. 
kerületben. Gyülekezô 13 órakor a Kossuth téri díszkút elôtt. A séta tervezett idôtar-
tama 3 óra. 

180 ÉVE SZÜLETETT STARK ADOLF SZÔLÔNEMESÍTÔ 

December 13., szombat 9.30: koszorúzás Stark Adolf Széchenyi utcai emléktáblájá-
nál. Megemlékezik dr. Jároli József a Békéscsabai Városvédô és Városszépítô Egye-
sület elnöke. További programok: 10 órától emlékülés a Lencsési Közösségi Házban. 
Köszöntôt mond Takács Péter, a közösségi ház vezetôje. Elôadók: dr. Sicz György, a 
Lencsési Kertbarát kör elnöke, Hankó György, a Stark Adolf Kertbarát kör elnöke,  dr. 
Hajdu Edit, a mezôgazdasági tudományok kandidátusa, szôlônemesítô (Kecskemét),  
Katona István, a badacsonyörsi Vargabor Kft. ügyvezetô igazgatója, Szalay Ágnes tör-
ténész. A Stark Adolf és a Lencsési Kertbarát kör tagjainak saját készítésû boraiból és 
termékeibôl összeállított kiállítást megnyitja Hanó Miklós alpolgármester. A programot 
borbemutatók és almafajta-bemutatók, illetve kóstolók színesítik. 

KARÁCSONYI KONCERT

December 15., hétfô 14 óra: ünnepi koncert a nyugdíjasklub összejövetelén. 
Közremûködik a Lencsési Általános Iskola kórusa Hajtman Ildikó tanárnô vezetésével.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com

Maczák János (90)

Zelenyánszki András (90)

Makai János (90)

Isten éltesse városunk 
szépkorú polgárait! 

Változik a kormányablak 
ügyfélfogadási rendje

A Békés Megyei Kormányhi-
vatal tájékoztatja Tisztelt Ügy-
feleit, hogy a Békéscsabai 
Járási Hivatal Kormányabla-
kának ügyfélfogadási rendje 
2014. december 1. napjától 
megváltozik.

Az új ügyfélfogadási rend 
az alábbiak szerint alakul:
Hétfô: 7.00–17.00
Kedd: 8.00–18.00
Szerda: 8.00–18.00
Csütörtök: 8.00–18.00
Péntek: 8.00–18.00

Hosszított ügyfélfogadás 
a hivatalban

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

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

Boldog születésnapot kívá-
nunk Békéscsaba igen szép 
kort megélt, sokat látott pol-
gárainak! További minden 
jót, erôt és jó egészséget 
Zelenyánszki Andrásnak, Ma-
czák Jánosnak és Makai Já-
nosnak, akik a közelmúltban 
töltötték be kilencvenedik 
életévüket.



A turisztikai fôpályaudvarnak 
nevezett beruházás alapkö-
vét egy évvel ezelôtt rakták 
le, azonban új közbeszerzést 
kellett kiírni. A munkákkal 
az eredeti tervekhez képest 
csúsznak, de az elmúlt hetek-
ben szemmel láthatóan sokat 
haladtak elôre. A beruházás 
keretében egy 118 négyzet-
méteres épületet alakítanak 

ki az Élôvíz-csatorna partján. 
A falak már állnak, ha az idô-
járás kegyes lesz, rövidesen 
elkészül a födémszerkezet 
és zárható lesz a ház. Ennek 
az épületnek a tetejére kerül 
majd egy C-50 típusú moz-
dony és két BAX sorozatú 
vasúti kocsi. A korabeli kis-
vasúti mozdony és két sze-
mélyszállító kocsi felújítására 

közbeszerzést írtak ki, annak 
nyertese varázsolhatja majd 
különlegessé a nem minden-
napi látványosságot. 

A beruházás jövô nyárra 
fejezôdhet be. Attól fogva a 
„fôpályaudvaron” a turisták 
és a helyi érdeklôdôk infor-
mációt szerezhetnek a vá-
ros látnivalóiról, lehet majd 
kerékpárt és bringóhintót 
bérelni, de vasúttörténeti és 
kulturális attrakciókat is ter-
veznek. A csabai Körös part-
ján álló épülettel és annak 
tetején az új funkciót nyerô 
vasúti kocsikkal jövô nyárra 
egy újabb, különleges látvá-
nyossággal gazdagodik Bé-
késcsaba.

Mikóczy E.

Békéscsabán a Nemzeti In-
frastruktúra Fejlesztô Zrt. 
beruházásában megújul a 
vasútállomás és a kapcsoló-
dó létesítmények. Az állomás 
átépítése a felvételi épület-
hez közelebb esô I., II. és III. 
vágányok bontásával, cson-
ka vágányokká alakításával 
folytatódik. A zavartalan sze-
mélyforgalom lebonyolítása 
érdekében a kivitelezô helyre-
állította a VIII., X. és XI. vágá-
nyokat, valamint ezek mellett 
a mozgáskorlátozottak be-
szállását segítô emelôliftekkel 
ellátott ideiglenes peronról 
biztosítja a közlekedést.

Idôközben az új „C” peron 
építése is látványos szaka-
szába ért: november végére 
a vállalkozó elhelyezte a jobb 
oldali peronszegély elemeit, 
és megkezdôdött a peron fel-
töltése is. Innen majd az új IV. 
és V. vágány lesz megközelít-
hetô, melyek közül az utóbbi a 
peronnal párhuzamosan épül. 

Az új peronaluljáró építése 
során a IV. és V. vágányok kö-
zötti részen a cölöpfalak közti 
föld kiemelése megtörtént, 
így az állomásépülethez kö-
zelebbi területen, a december 
elejére tervezett vágánybon-
tást követôen, el lehet kezdeni 
az aluljáró építését. 

A Szerdahelyi utcánál épü-
lô aluljáró résfalazását köve-
tôen, december 15-én egy 
ideiglenes, 2 x 1 forgalmi sáv 
szélességû útátjáró megépí-
tésével ismét lehetôvé válik 
az átjáró használata az autó-
val közlekedôk számára is.

A hídszerkezet utolsó be-
tolási szakasza december 
közepére várható, ekkorra 
már a vágányok fölött, teljes 
szélességben fog átívelni az új 
felüljáró. A beruházás a Nem-
zeti Fejlesztési Minisztérium 
megbízásából 85 százalékban 
uniós és 15 százalékban hazai 
forrás felhasználásával, 34,9 
milliárd forintból valósul meg. 

A Csabagyöngye Kulturális Központtal szemben, az Élôvíz-
csatorna partján az elmúlt hetekben felgyorsult a „turiszti-
kai fôpályaudvar” építése. A víz partján lassan elkészülnek 
annak az épületnek a falai, amelyre vasúti kocsikat helyez-
nek majd. A ZERGE Ifjúsági Túrasport Közhasznú Egyesület 
több mint 180 millió forintot nyert uniós pályázaton, ennek 
köszönhetôen Békéscsabán új turisztikai látványosságot és 
ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat hoznak létre. A részle-
tekrôl Sós Imre, az egyesület elnöke tájékoztatta lapunkat.  

Hosszú évtizedekkel ezelôtt 
kapták meg diplomájukat, 
és gyakran igen nehéz kö-
rülmények között oktattak, 
neveltek azok a pedagó-
gusok, akiket nemrégiben 
a városháza dísztermében 
köszöntöttek Békéscsaba 
vezetôi. A díszdiplomások 
hagyományos ünnepsé-
gére meghívást kaptak a 
korábbi és jelenlegi intéz-
ményvezetôk is.

A díszteremben Szarvas Péter 
köszöntötte a pedagóguso-
kat és az intézményvezetôket.  
A polgármester elmondta: 
ugyan már csak az óvodák 
fenntartója Békéscsaba, de 
a város továbbra is odafigyel 
minden intézményre, az aktív 
és nyugállományba vonult 
pedagógusokra is.  

– A város életében bekö-
vetkezett változások és az ok-

tatásban bevezetett reformok 
idején különösen nagy szük-
ség van olyan pedagógusok-
ra, akik fényes lámpásként, 
szeretettel világítják meg elôt-
tünk az utat, amelyen haladva 
elérhetjük a magunk és gyer-
mekeink elé kitûzött célokat 

– fogalmazott a polgármester, 
megköszönve a pedagógu-
sok és az oktatás-nevelésben 
dolgozók áldozatos munká-
ját. 

Ezután Szarvas Péter pol-
gármester és Kiss Tibor al-
polgármester adta át a város 
ajándékát a díszdiplomás pe-
dagógusoknak. Vasdiplomás 
(65 éve diplomázott): Bartyik 
Istvánné, Szelényi Pálné, Uhrin 
Györgyné. Gyémántdiplomás 
(60 éve diplomázott): Bartyik 
Istvánné Papp Mária, Csep-
regi Frigyesné, dr. Lechner 
Pálné, Fekete Istvánné, Káli 
Józsefné, Kesjár Sándorné, 
Kruchió Gábor, Martin Ferenc-
né. Aranydiplomás (50 éve 
diplomázott): Angyal Imréné, 
Balázs Imréné, Barcs József-
né, Béresné Balassa Zsuzsa, 
Bujdosó Imréné, dr. Beraczka 

Istvánné, dr. Bôke Gyuláné, 
dr. Máté István, dr. Szabó Já-
nosné, dr. Wébel Dezsôné, 
Fábián Gáborné, Ijjas Lajos, 
Ijjas Lajosné, Lehoczky Lász-
ló, Lukács József, Marosvölgyi 
Károly, Miklyáné Fejes Gabri-
ella, Nánási Jánosné, Ne-
mes Lászlóné, Németh La-
jos, Némethné Olaszi Mária, 
Povázsayné Tóth Éva, Szántó 
Istvánné, Szalai Ilona Lenke, 
Szentesiné Lipcsei Eszter 
Anna, Ulbert Istvánné, Valacz-
kainé Pettendi Mária, Vida Mi-
hályné, Zsila Józsefné. 

Az aktív intézményvezetôk 
munkáját Kiss Tibor alpolgár-
mester köszönte meg, majd 
a CsabaParkban ebéddel, és 
a régi, közös emlékek felidé-
zésével ért véget a hagyomá-
nyos találkozó.

Mikóczy Erika

A november 27-ei, késô es-
tébe nyúló közgyûlés kere-
tében tartotta meg városunk 
új képviselô-testülete elsô 
közmeghallgatását. A város-
lakók este hat órakor meg-
töltötték a dísztermet, hogy 
elmondhassák véleményü-
ket, feltegyék kérdéseiket.

Szarvas Péter polgármester 
felvezetôjében kihangsúlyoz-
ta, hogy törvényi kötelezett-
ség is a közmeghallgatások 
idôrôl idôre történô megtar-
tása, de ô maga is rendkívül 
fontosnak tartja, hogy a lakos-
ság ilyen közvetlen formában 
is véleményt nyilváníthasson. 
Itt ugyanis jelen voltak a vá-
rosvezetôk, a képviselôk és a 
polgármesteri hivatal szakem-
berei is, így jó eséllyel minden 
kérdés eljut az illetékesekhez.

A csabaiak számos olyan 
ügyben is az önkormányzattól 
kértek segítséget, mely nem 
városházi hatáskörbe tartozik: 
így több közmûszolgáltatóra 
is panaszkodtak. A felszó-
lalók közül többen konkrét 
problémával érkeztek, egy 
hölgy például fotókat adott át 
a polgármesternek arról a bal-
esetveszélyessé vált járdasza-
kaszról, melynek kijavítását 
sürgette. Más is hozott „kellé-
ket” a városháza dísztermébe: 
mégpedig egy ágat azokról 
a borostyánokról, melyek az 
Élôvíz-csatorna mentén lévô 

fákat fojtogatják. Ez a csabai 
polgár sok-sok felvetése között 
azt kérte, mielôbb szabadítsák 
meg a szépséges fákat ezek-
tôl az élôsködô növényektôl.

Többen is szóba hozták a 
hulladékszállítást, melynek 
díjszámítását néhányan még 
mindig nem tartják igazsá-
gosnak. Ugyancsak kérésként 
merült fel, hogy kerüljön vissza 
Jamina központi helyére az a 
szelektív hulladékgyûjtô pont, 
melyet korábban ismeretlenek 
felgyújtottak. A belvárosban 
élôk nevében többen arról pa-
naszkodtak, hogy egyes szó-
rakozóhelyek környezetében 
elviselhetetlen a zaj, a szeme-
telés. Ezzel kapcsolatban Bíró 
Csaba, a körzet egyik képvise-
lôje elmondta, hogy foglalkoz-
nak majd a problémával, és 
indokolt esetben megteszik a 
szükséges lépéseket.

Egy felvetés arról szólt, 
hogy jó lenne könnyebben 

elérhetôvé tenni a közgyûlés 
zárt ülésén tárgyalt döntések 
jegyzôkönyvét. Ezzel kap-
csolatban dr. Kiss Gyula al-
jegyzô elmondta: ezen napi-
rendek között gyakran olyan 
egyedi, hatósági ügyeket tár-
gyalnak, melyek nehéz élet-
helyzetben lévô embereket 
érintenek, ami megkívánja 
a diszkréciót. A kitüntetések 
odaítélésérôl viszont szinte 
mindig, azonnal tájékozta-
tást adnak a zárt ülést köve-
tôen.

Felsorolni is nehéz, milyen 
sok megoldásra váró ügyben 
kérték a lakosok a városveze-
tés, a képviselôk segítségét. A 
hozzászólók közül néhányan 
már a közmeghallgatáson 
választ kaptak kérdéseikre, 
a többieket pedig 30 napon 
belül, írásban értesítik arról, 
milyen megoldást javasolnak 
a felvetett problémákra. 

Gajdács Emese
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Az ünnepelt díszdiplomások a város vezetôivel a díszteremben

A polgármester és egykori tanára, a vasdiplomás 
Bartyik Istvánné

A partfalnál álló épület tetején lesznek majd a vasúti kocsik

Díszdiplomások köszöntése
Szarvas Péter: Köszönet a gyermekeinkért dolgozóknak

Épül a turisztikai fôpályaudvar 
Jövô nyárra újabb látványossággal gazdagodunk

Közmeghallgatás a városházán
Záporoztak a csabaiak kérdései

VASÚtFEJlESztÉS
Épül az új peron az állomáson



– Itt minden adott a kikap-
csolódáshoz, ezt ismerték fel 
az emberek. A kisgyermekes 
családok fôként a játszóteret 
használják elôszeretettel, az 
idôsebbek a padokon üldö-
gélve nézelôdnek, a fiatalok 
a parkerdôben és a tanösvé-
nyen idôznek. Nagyon gyor-
san népszerû lett éttermünk 
is, amely elfogadható árakon 
kínálja a hagyományos, csa-
bai ételeket, de a kímélôbb 
fogásokat kedvelôk sem ma-
radnak itt éhen. Jövôre már 
szeretnénk egy szellôs terasz-
szal várni a vendégeket, az 
éttermet pedig még barátsá-
gosabbá tesszük – hallhattuk 
Kozma Jánostól.

A park üzemeltetését vég-
zô cég vezetôje arról is szólt, 
hogy sokan látogatják a kol-
bászmúzeumot és érdeklôd-
nek a disznótoros szokások 
iránt. Még többen vannak 
azok, akik gasztronómiai 
élményekre vágynak, ôk 
amellett, hogy az étteremben 
megkóstolhatják a csabai íze-
ket, bevásárolhatnak az egyre 
kedveltebb húsboltban is. 

– Aki igényli, nálunk meg-
vásárolhatja a garantáltan 

friss kolbászhúst, majd hen-
teseink az ô igényei sze-
rint fûszerezik, készítik el a 
kolbászt, amit készen vihet 
haza a vásárló. Nagyon oda-
figyelünk a magas minôség 
megtartására, a húsboltban, 
a hentesüzemben és az étte-
remben is. A szolgáltatások, 
programok kialakítása során 
ugyancsak mindenben a lá-
togatók igényeihez próbálunk 
igazodni. Ezért szerveztük a 
hétvégi játszóházakat, színi-
elôadásokat, bemutatókat. 
Célunk az, hogy a parkban 
minden korosztály, minden 
társadalmi réteg megtalálja a 
kedvére való elfoglaltságot, 
kellemes környezetben tölt-
hessék el szabadidejüket. En-
nek érdekében díjmentesen 
igénybe vehetô szalonnasütô, 
bográcsozó helyeket, vala-
mint állatsimogatót is szeret-
nénk kialakítani – sorolta Koz-
ma János. 

A vezérigazgató a jövôvel 
kapcsolatban elmondta, hogy 
a CsabaPark projekt folytatá-
sában a nagyrendezvények 
infrastruktúráját alakítanák ki, 
s felépülne egy olyan, élmény-
elemekkel gazdagon ellátott 

kalandpark, mely komoly tu-
risztikai vonzerôt jelenthet.

Mint megtudtuk, a 2500 
négyzetméteres rendezvény-
csarnok is egyre kihasznál-
tabb, tartottak már itt konferen-
ciát, találkozót, pályaválasztási 
napot, s decemberben több 
cég is itt rendezi év végi prog-
ramjait.

A CsabaPark tehát be-
váltotta a hozzá fûzött re-

ményeket, a csabaiak  és 
turisták is megkedvelték, 
használják. A park üzemel-
tetôi pedig továbbra is várják 
a vendégeket, igyekeznek 
megôrizni a Csabai kolbász 
hagyományait, a minôsé-
get, és színes programokat, 
finom falatokat, tartalmas 
idôtöltést kínálnak az ideér-
kezôknek.

Gajdács Emese
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Karácsonyi készülôdés az Invitellel

Az ünnepi hangulat
az otthonunkban kezdôdik
A karácsonyi hangulat megteremtéséhez elengedhetet-
len, hogy lakásunkat is díszbe öltöztessük. A különbö-
zô, életmód témákkal foglalkozó csatornákon az ünnepi 
idôszak elôtt bôven találunk olyan mûsorokat, amelyek-
bôl ihletet meríthetünk otthonunk berendezéséhez. A 
digitális televíziózás elônyeit kihasználva az sem jelent-
het problémát, ha ezeket az adásokat munkaidôben 
sugározzák, hiszen a megfelelô beltéri felvevôegység 
segítségével elôre beprogramozhatjuk a rögzítésüket, 
és a nekünk ideális idôben visszanézhetjük ôket.

Hagyományos és modern
kéz a kézben
Az internet kiváló eszköz lehet a karácsonyi ajándé-
kok beszerzéséhez. Ha kézzel készített aprósággal 
kedveskednénk szeretteinknek, rengeteg „csináld 
magad” oldalt is találhatunk a világhálón. A roko-
nok, barátok ünnepi üdvözlésében pedig a meghitt 
beszélgetésekhez tökéletes telefon mellett az online 
felületek is egyre nagyobb teret nyernek.

Karácsonyi köszöntô
az Invitellel
Az Invitel új lakossági ügyfeleinek is szeretne kedves-
kedni az ünnepek alkalmából, ezért a televízió-, inter-
net- és telefonszolgáltatás közül kettôt vagy mindhár-
mat egyben tartalmazó Invilág csomagokra kétéves 
szerzôdéssel most elôfizetôknek egyszeri bruttó 
10 000 forintot elenged a havi díjból.

Az utcákon és a bevásárlóközpontokban megjelentek az ünnepi dekorációk, a rádiók pedig karácsonyi dalo-
kat játszanak. Egyértelmûen közelednek az év végi ünnepek. Hogy ez az idôszak igazán felejthetetlen legyen, 
nem árt, ha elkezdünk idôben készülôdni. Az Invitel tévé-, internet- és telefonszolgáltatása hasznos segítsé-
günkre lehet az ajándékok beszerzésétôl az üdvözletek eljuttatásán át a tökéletes bejgli elkészítéséig.

November 1-tôl meghosszabbított nyitva 
tartással várjuk a Csaba Center I. emeletén 

található Invitel Pontban!

CÍM:
5600 Békéscsaba, Andrássy út 37–43.

Telefonszám: 66/444-959 

NYITVA TARTÁS:
hétfô–péntek: 8.30–19.00 

szombat: 8.30–14.00

Invitel elôfizetôi 
felmérés
35 év alattiak

• 50%-a online gyûjt információt az ajándé-
kozáshoz és az interneten üdvözli ismerôseit

• 40%-a a világhálón szerzi be az ünnepi 
meglepetéseket 

A megkérdezettek

több mint • 80%-a hívja fel szeretteit az ün-
nepek alkalmából

M I N D E N K I t  VÁ R  A  C S A B A P A R K !
Hagyományôrzés és igényes kikapcsolódás egy helyen

A szeptember 19-ei nyitást követôen, már másnap reggel 
8-tól, egymás után érkeztek a családok a CsabaParkba, bir-
tokba vették, megkedvelték, és azóta is szívesen látogatják 
a helyet a kicsik és nagyok – tudtuk meg Kozma Jánostól, a 
Békéscsaba Vagyonkezelô Zrt. vezérigazgatójától.
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– Mi a célja az új családi 
akcióprogramnak? 

– A vágyott gyermekek 
megszületésének ösztön-
zése. Nagyon sokféle oka 
lehet annak, hogy valakinek 
nem annyi gyermeke szüle-
tik, mint amennyit tervez. Mi 
igyekszünk a kormányprog-
rammal azokon az okokon 
változtatni, amelyeken van 
módunk. Azoknak a fiatalok-
nak a számára például, akik 
szeretnének gyermeket, de 
ezt lakáskörülményeik nem 
teszik lehetôvé, segítség, 
hogy már akár egy gyermekre 
is felvehetô az otthonterem-
tési támogatás. Azt valljuk, 
hogy a házasság olyan kap-
csolati forma, amely a leg-
nagyobb biztonságot adja a 
felnövô gyermekek számára 
is. A saját életemmel is meg 
tudom erôsíteni, hogy házas-
ságban, családban élni jó! Ez 
nem jelenti azt, hogy elítéljük 
azokat, akik nem házas-

ságban élnek vagy egyedül 
nevelik a gyermekeiket, sôt 
igyekszünk rájuk is fokozot-
tan figyelni, támogatni ôket. 

– Tanult és dolgozott is kül-
földön. Mit tapasztalt?

– Másfél évet éltünk Né-
metországban, amikor már 
mindhárom gyermekünk 
velünk volt, és a háromból 
kettô óvodába is járt. Azt ta-
pasztaltam, hogy az óvodai 
ellátás-gondoskodás sok-
kal szélesebb körû idehaza. 
Igaz ugyan, hogy a férôhe-
lyek számát még tovább kell 
növelni, ezt tesszük most a 
bölcsôdékben és az óvo-
dákban is. Magyarországon, 
a hároméves gyesnek és a 
kultúránknak köszönhetôen 
is, jellemzôen nagyon szoros 
a gyermekeknek a szülôkkel 
való kapcsolata, ami érzelmi-
leg nagyon fontos és megha-
tározó, még akkor is, ha ez a 

gyermek önállósodását kés-
leltetheti. Ami a nyugat-euró-
pai gyakorlatból számunkra 
irányadó lehet, az annak az 
itthon is egyre gyakrabban 
jelentkezô igénynek való 
megfelelés, hogy a nôk a 
gyermekvállalást szeretnék 
a karrierrel összeegyeztetni. 
Külföldön erre jó modellek 
léteznek, mint például a rész-
munkaidôs foglalkoztatás 
vagy a távmunka, ezeket a 
kormány támogatja, a jövô-
ben még hangsúlyosabban. 

– A szociális intézkedések 
mellett mi segíti még a gyer-
mekvállalási kedvet?

– A közgondolkodásban is 
változásra van szükség. Né-
metországban például akár-
hová elmentem vásárolni a 
három gyerekkel, minden-
hol elôreengedtek a sorban. 
Idehaza inkább azt tapasz-
taltam, hogy furcsán néznek 

rám, mikor három picivel me-
gyek az utcán. A közgondol-
kodáson nem lehet kizárólag 
kormányintézkedésekkel vál-
toztatni, ehhez a társadalom 
hozzáállása kell, hogy átala-
kuljon. A családi akcióprog-
ram mellett ezért van nagy 
szükség a civil szervezetek, 
az egyházak, a tudomány 
világának a segítségére és 
nem utolsósorban a média 
együttmûködésére. Nagyon 
fontos, hogy mit néznek a 
gyerekeink a tévében és mit 
nézünk mi, szülôk. Mirôl ol-
vasnak és milyen informá-
cióhoz jutnak a fiatalok. Azt 
gondolom, hogy az elôbb 
felsoroltak összessége hoz-
zájárulhat ahhoz, hogy egy 
idô után átmegy az üzenet: 
családban élni jó, megéri 
gyermeket nevelni, becsüljük 
meg ezeket az értékeinket. 

Fodor Erika

Ada mozgással
gyógyul

Ada egészséges életmód irán-
ti elkötelezett figyelme a csa-
lád több tagjánál is jelenlévô 
cukorbetegség miatt alakult 
ki, mivel a nagymamájánál 
és a dédnagymamájánál is 
diagnosztizálták a diabéteszt. 
Elvileg minden második ge-
neráció örökli csak a cukor-
betegséget, de vannak olyan 
rizikófaktorok, amelyeket ka-
tegorikusan próbál elkerülni a 
mûsorvezetô.

– Túlsúllyal is együtt tud 
járni a diabétesz. Ha az em-
ber odafigyel arra, hogy mit 
eszik, az már egy jó irányvo-
nal, de ez persze nem azt je-
lenti, hogy biokajákon kellene 

élnünk. Én és a családom is 
normális, változatos ételekkel 
és mozgással védekezünk, és 
erôsítjük az immunrendsze-
rünket – mesélte.

A kétgyermekes anyuka 
egész életét végigkísérte a 
sport, ugyanis saját elmon-
dása szerint mindenféle 
edzésre járt már egészen 
pici korától kezdve: úszás, 
futás, ritmikus sportgim-
nasztika, majd a késôbbiek-
ben jött a konditerem és az 
aerobik. Édesanyaként gyer-
mekeinek is igyekszik minél 
több sportolási lehetôséget 
biztosítani.

KSZ

Az RTL Klub kétgyermekes mûsorvezetôje mindig is elkö-
telezett híve volt az egészséges életmódnak. A leghatáso-
sabb gyógymód véleménye szerint a megelôzésben rejlik, 
ami különösen hangsúlyos a hideg évszakban mind saját, 
mind gyermekei egészsége érdekében.

– 1956 nagyon fontos volt 
számomra. 14 éves, hazafias 
fiatal fiú voltam és katolikus. 
Tudtam a Mindszenty-ügyrôl 
és korrupt, gonosz dolognak 
tartottam. 1956 nagy hatással 
volt rám. Potyogtak a könnyeim 
a rádiót hallgatva, és szégyell-
tem, hogy nem teszünk sem-
mit. Azt kell mondanom, elôbb 
voltam antikommunista, mint 
konzervatív. Az ’56-os esemé-
nyek miatt bekattant valami: 
amiben eddig hittem, összeállt 
egy egységes képpé. Olyan 
angol konzervatívvá váltam, 
akit folyamatosan megérintett 
a kommunizmus ügye – vallott 
a magyar eseményekkel való 
kapcsolatáról John O’Sullivan, 
Margaret Thatcher egykori 
fôtanácsadója, aki ma már 
hazánkban él és a Budapesti 
Danube Institute igazgatója. 
– Abban az évben a National 
Review fôszerkesztôjeként 
rengeteg dolgom volt, folya-
matosan próbáltuk lekövetni a 
történteket. Látszott, hogy Ma-
gyarországon felgyorsultak az 
események. Én éppen sza-

badságra utaztam Granadába 
– emlékezett vissza O’Sullivan. 
–  Mikor megérkeztem, rendel-
tem egy koktélt és felmentem 
a szobámba, bekapcsoltam a 
rádiót, akkor értesültem arról, 
hogy mi történt. Az elsô gon-
dolatom az volt, hogy azonnal 
hazautazok, de aztán rájöttem, 
hogy tulajdonképpen ez egy 
látható folyamat eredménye, 
és ami utána történik, az már 
nem lesz akkora horderejû. 
Úgyhogy azt hiszem, végül 
rendeltem még egy koktélt.

BGY

O’Sullivan: 1956 nagy 
hatással volt rám

Illusztris vendégeket fogadott a Terror Háza a Szabadság, 
Harcosok címû kerekasztal-beszélgetésre. A résztve-
vôk Joshua Muravchik író, külpolitikai szakértô és John 
O’Sullivan, Margaret Thatcher egykori fôtanácsadója volt. 
Utóbbi ôszintén beszélt arról, hogy az 1956. október 23-ai 
magyar események milyen jelentôs szerepet játszottak az 
életében.

A bizottság tagjai 2014-ben: 
Fekete György, Aknay János, 
Eperjes Károly, Dárday István, 
Dévényi Sándor, Kalász Márton, 
Kiss János, Kobzos Kiss Ta-
más, Kubik Anna, Medveczky 

Ádám és Orosz István voltak. 
– Köszönettel tartozom egy 
egész nemzet nevében is az 
ünnepeltek ragyogó mûvészeti 
teljesítményeiért s azért a cso-
dáért, amellyel mintegy fél év-

százada egyenlítik ki a rossz 
rombolását a jó gesztusaival, 
az álnokság hazugságait az 
igazság kimondásával s a 
rútság fintorait a szépségek 
mosolyával – mondta Feke-
te György elnök a Nemzet 
Mûvésze díjátadó ünnepsé-
gén a Pesti Vigadóban. Ba-
log Zoltán emberi erôforrások 
minisztere köszöntôjében azt 
hangsúlyozta, hogy a hatvan-
kilenc elismert mûvész a nem-
zet gazdagsága.

– Olyan gazdagság ez, 
olyan emberi minôség, ame-
lyet élni lehet és élni kell. 
Olyan gazdagság, amelybôl 
az egész közösség táplál-
kozhat. Köszönjük a Nemzet 
Mûvészeinek, hogy vannak. 
Munkájuktól, alkotásaiktól ja-
vul a kedvünk, szépül az éle-
tünk, erôsebbek, szebbek, 
tisztábbak leszünk, vagy ha 
csak a vágy fogalmazódik 
meg bennünk, hogy erôseb-
bek, tisztábbak, derûsebbek 
legyünk, az is nagy dolog! 
Inspirálni a közösséget az 
egyik legnagyobb feladat – 
fogalmazott Balog Zoltán. A 
miniszter hozzátette: a kor-
mányt, az országgyûlést és 
a nemzetet is minôsíti, hogy 
képes-e megbecsülni az ér-
tékeit. A Nemzet Mûvésze 
díj odaítélésérôl mûvész pá-
lyatársak döntöttek, az elis-
merés az egész közösségtôl 
jön. Olyan alkotó személyi-
ségek kapták, akik ragyogó 
csillagok, nem sztárok, mert 
azokat csinálják. A csillagok 
egymás mellett ragyognak a 
sztárokkal ellentétben, akik 
szeretnék egymás fényét el-
homályosítani. 

Fodor

Balog zoltán: Köszönjük, hogy vannak!

A Magyar Mûvészeti Akadémia kezdeményezésére az 
Országgyûlés a magyar mûvészeti élet kimagasló telje-
sítményt nyújtó, elismert képviselôinek személyes meg-
becsülése, méltó életkörülményeinek biztosítása céljából 
alapította a Nemzet Mûvésze díjat, amelyet idén ítélt oda 
elsô alkalommal a Nemzet Mûvésze díj bizottság hatvan-
kilenc, 65. életvét betöltött Kossuth-díjas alkotónak. 

A családi akcióprogram célja a vágyott 
gyermekek megszületésének ösztönzése
Novák Katalin, az Emberi 
Erôforrások Minisztériuma 
család- és ifjúságügyért fe-
lelôs államtitkára ötpontos 
családi akcióprogramot 
jelentett be, amellyel a kor-
mány különféle adókedvez-
ményekkel és támogatások-
kal igyekszik ösztönözni a 
gyermekvállalást. A három-
gyermekes családanyával 
egy fôvárosi futóverseny 
után beszélgettünk, amely-
re gyermekei, a 10 éves 
Ádám, a 8 éves Tamás és a 
6 éves Kata is elkísérte.
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Novák Katalin gyermekivel együtt vett részt egy fôvárosi futóversenyen

gyermekek megszületésének ösztönzése
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– A 107-es nemzeti és 112-
es egységes európai segély-
hívószámokra Magyarország 
területérôl kezdeményezett 
hívásokat május 19-e óta 
két hívásfogadó központban 
(Miskolcon és Szombathe-
lyen) kezelik az operátorok 
– közölte Hablicsek Nikoletta 
rendôr alezredes, az ORFK 
ügyeleti fôosztályvezetôje. Az 
új rendszer egyik célja, hogy 
a készenléti szervek ügyeleti 
szolgálatainak csak azokkal a 
hívásokkal kelljen foglalkozni-
uk, amelyek a beavatkozásu-
kat igénylik. A másik cél, hogy 
legyen olyan központ, amely 
a három készenléti szervet 
egyidejûleg eléri. A segélyhí-
vásokat 5 másodpercen belül 
fogadják az operátorok.

– Naponta 12 000–16 000 hí-
vás érkezik, míg a rendszer éles 
üzemû mûködése óta október 

31-éig pontosan 2 619 363 hí-
vás érkezett. Ezeknek 19%-a 
tényleges segélykérés, 10%-a 
pedig információt kérô. 

Az alezredes asszony sze-
rint elkeserítô, hogy sokan a 
rendeltetésétôl eltérô céllal 
hívják a segélyhívószámokat. 
Az október 31-ei adatok alap-
ján a hívások 71%-a olyan hí-
vás, amely nem igényli egyik 
készenléti szerv beavatkozá-
sát sem és felvilágosítás-ké-
rést sem tartalmaz. 

– Ezek között vannak olyan 
hívások, amelyeket rosszindu-
latú hívásnak minôsítünk – je-
lentette ki Hablicsek Nikoletta. 
– Ez a szabálysértés 5000 fo-
rinttól 150 000 forintig terjedô 
pénzbírsággal sújtható. Ennek 
alapján országosan már több 
eljárást indítottunk, több sze-
mélyt elmarasztaltunk.

Kômíves Péter

– A Kúria döntése után, 
amely szerint a devizahitele-
seknek maguknak kell visel-
niük az árfolyamkockázatot, a 
kormány csak ezt figyelembe 
véve dönthetett a forintosítás-
ról. A piaci árfolyam alatti átvál-
tást azonnal és valószínûleg 
sikerrel megtámadták volna a 
bankok a bíróságon – mondta 
el lapunknak Pogátsa Zoltán 
közgazdász, aki hozzátette, 
hogy a devizahitelek prob-
lémája ezzel megoldódni 
látszik, de a hitelek ezen for-
máját megfelelô szabályozás 
mellett nem szabad ördögtôl 
valónak tekinteni.

– A jelenlegi helyzet kiala-
kulásában nagy szerepe volt, 
hogy 2010 elôtt nem voltak 
megfelelô, szigorú szabályok 
a devizahitelezés területén. 
Alapprobléma, hogy a magyar 
jövedelmek európai viszony-
latban nagyon alacsonyak. 

Pogátsa Zoltán kiemelte, 
hogy a svájcifrank-hitelesek 

esete különleges: – Míg az 
euró esetében nem volt alap-
talan a várakozás, hogy csat-
lakozunk az egységes európai 
fizetôeszközhöz, addig a japán 
jen és a svájci frank esetében 
ezt senki nem gondolhatta ko-
molyan. A hitel felvevôinek re-
álisan számítania kellett arra, 
hogy nagy összegû és hosszú 
távú hiteleknél, amilyenek a 
tipikus hitelek voltak, lesz árfo-
lyam-ingadozás. A forinthitel-
hez képest ez csak rövid távon 
tûnhetett jó alternatívának, va-
lójában kockázatos volt.

Baranyai Gábor

Benyújtotta a kormány a devizahitelek forintosításáról 
szóló törvényjavaslatot a parlamentnek. Orbán Viktor az 
elmúlt évek egyik legnagyobb sikerének nevezte a devi-
zahitelesek problémájának rendezését. A miniszterelnök 
kiemelte: a bankok elszámoltatásával elérik, hogy 25–30 
százalékkal csökkenjenek a törlesztôrészletek. A deviza-
hitelesek érdekvédelmi szervezetei közül néhány azonban 
elégedetlen, tüntetésre hív.

Elszámoltak, kiszámolnak

Bár pezseg az élet, mégsem veszélyes Magyarországon élni, 
ugyanakkor, ha gond van, elég tárcsáznunk a 107-es vagy a 
112-es számokat és hamar jön a segítség. Az új segélyhívó 
rendszer májusi bevezetése óta szerzett tapasztalatokról 
kérdezte lapunk az Országos Rendôr-fôkapitányságot.

Csak akkor hívd, 
ha baj van!

– A történelemben minden 
hatalom politikai és gazdasági 
összhangban hozza döntése-
it. A rendszerváltáskor egyet-
len szuperhatalom maradt a 
világon: az USA. A volt szocia-
lista országok rákényszerültek 
arra, hogy átgondolják straté-
giáikat, a gyôztes azonban 
nem. Az Egyesült Államok 25 
év elteltével a világgazdaság-
ban és a politikában teret vesz-
tett, ennek megfelelôen most 
azokat a területeket próbálja 
kiaknázni, ahol még elônyben 
van, például a hightech, a ha-
diipar, a hírszerzés és a diplo-
mácia – magyarázta Nógrádi. 
– Európának az a tragédiája, 
hogy képtelen egységesülni. 
Még a határainál álló háborúk 
kapcsán sem képes egysé-
ges álláspontra jutni. Az Euró-
pa jövôjérôl alkotott német és 
francia kép teljesen eltér, s az 
USA ezt kihasználja. Amerika 
legfontosabb európai szövet-
ségese az Egyesült Királyság, 
azonban Európa vezetôje a 
német egység óta Németor-
szág. A németeket sokkolta, 
amikor megtudták, hogy az 
USA lehallgatja ôket, ez a sokk 

csak növekedett, amikor kide-
rült: a britek, az oroszok és az 
észak-koreaiak sem tesznek 
másként. Az orosz–ukrán 
konfliktus megítélése Európá-
ban nem egységes. A három 
balti állam számára a NATO 
fontosabb, mint az Európai 
Unió, számukra meghatáro-
zóbb az USA, mint Brüsszel. A 
csehek, szlovákok, magyarok 
és németek más állásponton 
vannak.

– Az amerikaiak az utób-
bi években számos céljukat 
képtelenek voltak elérni.

– A walesi NATO-csúcson 
az USA azt kérte az országok-
tól, hogy tíz éven belül a GDP-
jük 2%-a fordítódjon a védel-
mi költségvetésre. A német 
védelmi miniszter kijelentette: 
ezt nem fogják teljesíteni. Tíz 
év alatt a csehek 30%-kal, a 
szlovákok 35%-kal, a magya-

rok 40%-kal csökkentették a 
katonai kiadásaikat. Az USA 
célja az volt, hogy a volt szoci-
alista államok adják át a meg-
lévô szovjet haditechnikát ócs-
kavas-áron az ukránoknak, és 
vegyenek amerikai fegyvere-
ket – nyilatkozta lapunknak a 
szakértô. 

– A korrupció azokban az 
országokban is ugyanúgy je-
len van, amelyek most hango-
san szót emelnek a korrupció 
ellen. Az USA például nem-
régiben legalizálta a politikai 
ajándékozást, ami bizony szá-
mos lehetôséget kínál a kor-
rupcióra.

 – Mindenütt jelen volt, van 
és lesz korrupció, a kérdés 
mindössze az, milyen a mér-
téke. Az USA fellépési lehe-
tôségét ebben a témában az 
adja, hogy még mindig sok 
területen vezetô hatalom, és 

vele szemben nem létezik 
egysége európai álláspont. A 
Földön jelenleg három nagy-
hatalom van: az USA, Kína 
és Oroszország. A stratégai 
kérdés pedig az, hogy törté-
nelmi méretekben a háromból 
melyik kettô fog össze a har-
madikkal szemben – mondta 
Nógrádi. – A nemzeti érdekek 
egyértelmû védelme mellett 
Magyarország stratégiai ér-
deke a szükséges kompro-
misszumok megkötése szö-
vetségi rendszereinkben, a 
NATO-ban és az unióban. Ma-
gyarország számára stratégiai 
érdek a keleti nyitás, amit leg-
fontosabb szövetségesünk, 
Németország is fontosnak 
tart. Hazánk számára a leg-
fontosabb európai partner 
Németország, közösek a stra-
tégiai céljaink és érdekeink. 

Baku György

Nógrádi György kül- és biz-
tonságpolitikai szakértôt ar-
ról kérdeztük, milyen jogon 
vindikálta magának az USA a 
„korrupciós tisztogató” sze-
repét Európában? A szakér-
tô szerint Amerika azokon a 
területeken igyekszik bele-
szólni az európai politikába, 
ahol még nem veszítette el 
teljesen vezetô szerepét.

Nógrádi: Az USA kihasználja 
az európai vitákat 

Múlt héten nyújtotta be Varga 
Mihály miniszter azt a tör-
vényjavaslatot, amely többek 
között megtiltaná a két éven 
át veszteséges kereskedel-
mi nagyvállalatoknak, hogy 
napi fogyasztási cikkeket, így 
például pékárut, tejterméke-
ket vagy húsokat áruljanak. 
Sokan attól tartanak, emiatt 
a nagy bevásárlóközpontok 
kivonulnak majd hazánkból. 
De vajon ha valóban évek óta 
veszteségesek ezek a multik, 
akkor miért akarnának egyál-
talán maradni?

– Állandóan elhangzik, 
hogy most majd a multik 

kivonulnak, és sírnunk kell, 
de ez csak riogatás – ma-
gyarázta Csath Magdolna 
közgazdász. – Ez a szabá-
lyozás teljesen másról szól. 
Ezek a cégek régóta jelentôs 
profitot termelnek Magyar-
országon, az adóterheiket 
azonban ügyesen optima-
lizálják. A profit jelentôs ré-
szét kiviszik az országból, a 
könyveiket pedig negatívra 
viszik, veszteséget mutatnak 
ki, így adót sem kell fizetniük. 

A kormány mindössze a tisz-
tességes adózásra próbálja 
rászorítani ezeket a multikat 
– mondja a közgazdász. – 
Valószínû egyébként, ha egy 
cég valójában két évig vesz-
teséges lenne, biztosan vagy 
kivonulna magától, vagy 
valamin változtatna. Hogy 
ezt mégsem teszik, az arra 
utal, hogy tulajdonképpen 
mesterségesen teszik ma-
gukat veszteségessé. Még 
csak azt sem mondhatnám, 

hogy ez a törvény elônyös 
helyzetbe hozná a kis- és 
középvállalkozásokat, mind-
össze arról van szó, hogy a 
multiktól is megköveteli azt, 
amit a kisebbektôl. Magyar-
országon a NAV rövid pórá-
zon tartja a kisvállalkozókat, 
rendszeresen ellenôrzi ôket, 
ugyanakkor az adóhivatal 
a nagy cégek esetében jel-
lemzôen nem mozgósít ilyen 
nagy erôket.

Baku György

Újabb rémhír kapott szárny-
ra az utóbbi napokban a 
magyar sajtóban: kivonul-
nak Magyarországról a 
nagy bevásárlóközpontok, 
ha a Varga Mihály által múlt 
héten benyújtott törvényja-
vaslat jogerôre emelkedik. 
A közgazdász szerint mind-
ez csak riogatás, a kormány 
szándéka pedig csak any-
nyi, hogy a külföldi multikat 
is rászorítsa a tisztességes 
adózásra, ugyanúgy, ahogy 
a magyar kisvállalkozóktól 
is megköveteli ezt.

Adózzanak a multik is tisztességesen!
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– Brigi nincs minden fellépé-
semen ott, de ha tud, akkor el-
jön. Elég változatosak ugyanis 
a koncertjeim, elôfordul, hogy 
csak egy zongoristával lépek 
fel, de van, hogy négy-, vagy 
a saját nyolcfôs zenekarom 
kísér, és akkor egészen más 
a hangzás. Egyébként igyek-
szünk úgy élni, mint bármely 
szerelmespár: elmegyünk 
sétálni, moziba, étterembe, 
de bevallom, leginkább azt 
szeretem, ha otthon össze-
bújhatunk a tévé elôtt és csak 
egymáséi vagyunk. Pihenünk, 
kikapcsolunk és nincs semmi-
lyen háttérzaj – magyarázta 
Gájer Bálint, aki elsô önálló 
lemezén arról énekel, milyen 
egyszerû az élet, de ô maga is 
belátja, vannak nehézségek, 
amikkel szembe kell néznie az 
embernek.

– Egyszerû az élet abban 
az értelemben, hogy min-
denkinek ugyanaz a 24 óra 
áll rendelkezésére ahhoz, 
hogy megtöltse tartalommal, 
boldoggá tegye magát és si-
kereket érjen el. Azt viszont 
mindenki tudja, hogy maga a 
folyamat nem egyszerû. Ne-
kem is vannak nehézségeim, 
ezek miatt a magánéletemre 
olykor nem jut annyi idôm, 
mint szeretném. Munkamá-

niás vagyok, mindent maga-
mért csinálok, hiszen nem egy 
cégvezetônek, hanem a saját 
sikeremért dolgozom nap, 
mint nap. Az már régen rossz, 
ha valaki erre sajnálja az ener-
giát. Egy nem szakmabelinek 
talán nehezebb megérteni, 
hogy nekem a munka az elsô, 
de azt gondolom, hogy min-
denki a munkájához igazítja 
a magánéletét és nem fordít-
va. Majd lehet, hogy eljön az 
idô, amikor ez nem így lesz, 
de valószínûleg mindig ma-
gamért fogok dolgozni minél 
magasabb színvonalon, és a 
több munka után majd lesz le-
hetôség több pihenésre is.

Gájer Bálint pozitív energiái 
nemcsak a zenének köszön-
hetôk, de az énekes napját 
feltölti az is, ha kedvesével 
együtt reggelizhet és közösen 
indul a nap.

Borsos Zsuzsi

– Nagyon sokat változott a 
város az évek során, és sok 
mindent visszaállítottak az 
eredeti állapotába. Pápa idén 
800 éves, én pedig a negye-
dik kalendáriumomat készí-
tettem el. Úgy éreztem, min-
denkinek meg kell mutatnom 
azt a helyet, ahol felnôttem. 
Most minden eddiginél sze-
mélyesebb hangvételûre 
sikerült ez a kis könyvecske 
– magyarázta Zsédenyi Ad-
rienn, aki november 14-én 
mutatja be a kalendáriumot, 
amiben ezúttal családi recep-
teket is megoszt rajongóival.

Az énekesnô kisfia is rajong 
édesanyja szülôvárosáért, ma 
is rendszeresen visszajárnak.

– Pápa gyönyörû, tele 
van értékekkel! Iskolaváros, 
szép épületek, templomok, 
állandó harangzúgás, ünne-
pekkor huszárok járnak az 
utcán, de van focicsapata is. 
Nagy élet van itt, a Dunántúl 
kis Athénjaként is emlegetik. 
A falu, a kisváros, a lakótelep 
mind színes helyszínei voltak 
az életemnek. Kislányként 
az Esterházy-kastélyba jár-
tam balettre, zeneiskolába. 
A hagyományok ápolásának 
érzését erôsíti a hit, a tudás, 
ezek mind hozzátartoznak a 

hétköznapokhoz. A könyv-
ben sok mindent elárulok a 
családomról, a felmenôimrôl, 
hogy hogyan lettem az, aki 
vagyok. Most is azon értékek 
mentén élek, amiket láttam 
a szüleimtôl, nagyszüleimtôl 
– tette hozzá az énekesnô, 
aki közel 20 éve gyûjti naptá-
rait. – Kicsit olyan ez, mint a 
naplóírás. Fontos számomra 
az a kis könyvecske, ami ve-
lem van a mindennapokban. 
Míg nem adtam ki sajátot, 
mûvészi kalendáriumokba 
jegyeztem fel a gondolata-
imat, a dalszövegeket vagy 
épp olyan inspirációkat, amik 
megragadtak a világból.

BZS

iii Bulvár / Érdekesség

– Egészen új szerepben 
próbálja ki magát a jövôben. 
Honnan jött az étterem ötlete?

– Rengeteg étterem van 
a városban, de a legtöbb in-
kább az esti szórakozáshoz 
tartozik. Úgy érzem, hogy 
itt mi a családias hangulatot 
tudjuk jól képviselni, és sok 
olaszországi élményünk is 
van, amibôl szinte szó sze-
rint táplálkozhatunk társtu-
lajdonosként.

– Milyen gyakran áll be 
otthon a konyhába?

– Amikor kötelezô fôznöm, 
mert „meg kell etetnem” a 
családot, akkor néha ele-
gem van belôle. De egyéb-
ként szívesen beállok a 
konyhába, heti három-négy-
szer is, a vasárnapi ebéde-
ket viszont általában a nagy-
szülôknél költjük el. Ami 
az ízeket illeti, én inkább a 
magyaros oldalt képviselem, 
bár Olaszországban nagyon 
sok tésztaételt megtanultam 
elkészíteni. Tibor pedig sze-
ret kísérletezni, néha ôt is be 
lehet csalni a tûzhely mellé.

– Milyen a férje fôztje?
– Szerintem jó szakács, 

mindig megeszem, amit ô 
készít. De az a fajta férfi, aki 
otthagy maga után mindent, 
ilyenkor én takarítom el a ro-
mokat.

– Legutóbb egy divatbe-
mutatóra kísérte el a férje, 
ahol ön is végigvonult a ki-
futón. Gyakran ott van ön is 
vele a medence mellett?

– Talán egy olyan hazai 
meccset tudok említeni, aho-
vá nem mentünk el a gyere-
kekkel. Nyilván egy világver-
seny más, de mindig minden 
meccsén ott vagyunk, akkor 
is így volt ez, amikor játszott 

és azóta is, amióta edzô. A 
partról drukkolunk neki a 
gyerekekkel, hiszen a vízilab-
da hozzátartozik az életünk-
höz. Szerettük volna, hogy a 
gyerekek is magukba szívják 
az uszoda hangulatát. Ha 
Tibornak teljesen civil hiva-
tása lenne, természetesen 
nem vinném a munkahelyé-
re a gyerekeket, de ennek a 
közegnek olyan különleges 
hangulata van, hogy ha lehet, 
akkor ott kell lenni! A bemuta-
tóimra Tibor is szívesen eljön, 
remélem, hogy büszke rám.

– Ön izgulós típus egyéb-
ként? Komoly szurkolóként ül 
a lelátókon?

– Nagyon. Ha tétmeccsrôl 
van szó, akkor még inkább. 
Csak egy példa: sokan em-
lékeznek az ominózus athé-
ni olimpiára, a szerbek ellen 
vívott meccsek talán a leg-
izgalmasabb vízilabda-mér-
kôzések a történelemben 
azóta is. Azokban a napok-
ban öt kilót fogytam úgy, 
hogy itthon voltam és vár-
tam, hogy nézhessem majd 
a tévében a közvetítéseket! 
Ezek nagyon izgalmas pil-
lanatokként maradtak meg 
bennem, fôleg, hogy Tiborék 
végül aranyéremmel tértek 
haza.

Borsos Zsuzsi

A Madách Színház idén új vál-
lalkozásba kezd, nem hónap-
ról hónapra határozza meg 
a zenés darabok játékrend-
jét, hanem jó elôre közölték 
októbertôl júliusig a progra-
mot. Azt, hogy ennyire elôre 
tervezzen egy teátrum, a ma-

gyar színházi világban eddig 
csak az Operaház engedhette 
meg magának. Szirtes Tamás 
igazgató azt reméli, a nézôk 
bíznak a színházban, és szere-
tik annyira a darabjaikat, hogy 
így is megtöltik a széksorokat. 
Szirtes Tamás gyakran utazik 

külföldre, hogy megnézze az 
új darabokat. Arról kérdeztük, 
vajon honnan tudja, melyik 
elôadás jogait kell megvásá-
rolni, vagyis melyik lesz biztos 
siker idehaza. 

– A világsiker vagy a külföl-
di siker egyáltalán nem garan-
cia a magyar sikerre. Számos 
olyan példát tudunk, amikor 
valami óriásit durrant kint, de 
a magyar nézôk elutasítot-
ták. Az biztos, hogy a magyar 
nézô nagyon igényes, el kell 

találni azt a hangvételt, amire 
az emberek itt vevôk – ma-
gyarázta Szirtes Tamás. – A 
Mamma mia egy csodálatos 
példa erre, egy univerzális 
történet. Könnyebb volt vele 
azt a feltételezést megejteni, 
hogy találkozni fog a magyar 
nézôk ízlésével.

Az igazgató úgy gondol-
ja, színházának kötelessége, 
hogy a világsikerek bemuta-
tása mellett inspirálja a ma-
gyar alkotókat is.

– A magyar darabok bemu-
tatása hivatásszerû dolog. 
Ez a mi kötelezettségünk, 
hogy azok jöjjenek minden-
féle formában, prózában, 
musicalben, gyerekdarab-
ban. Egyáltalán, a magyar 
alkotókészséget inspirál-
ni, az küldetése a Madách 
Színháznak. Három magyar 
bemutató lesz a következô 
évadban, ezek közül egyik a 
Vuk. Sokkal több jó gyerek-
darabnak kellene készülnie. 
Ha az ember beül délelôtt 
egy gyerekelôadásra, ab-
ban van valami semmihez 
sem fogható. Ha nyilado-
zik a gyermekek értelme és 
közben egy jó színházzal 
találkoznak, akkor annak 
hosszú idôre szóló kihatásai 
vannak.

BGY

A magyar nézô nagyon igényes

Szirtes Tamás rendkívül jó érzékkel választja ki, melyik 
az a világsiker, ami idehaza is sikeres lehet, és számos 
világhírû darabot hoz Budapestre. Ugyanakkor azt mond-
ja, színházának kötelessége, hogy magyar bemutatókat 
tartson és inspirálja a magyar alkotókat.

Epres Panni férje minden 
meccsén ott van

Epres Panni és Benedek 
Tibor minden téren kiegé-
szítik egymást, és nemcsak 
a sport, de a konyha iránti 
szeretetük is közös. A mo-
dell és az olimpiai bajnok ví-
zilabdázó ráadásul az olasz 
gasztronómiában is együtt 
mélyül el egy belvárosi ét-
terem társtulajdonosként.

Különleges emlékek fûzik Zsédát Pápa városához. Nem-
csak gyerekkorát, de az énekesnô egész életét meghatá-
rozták azok az értékek, amelyeket családjától kapott.
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Gájer Bálint: A saját 
sikeremért dolgozom

Gájer Bálint szerencsésnek érzi magát, mert bár folya-
matosan dolgozik, a zene egyben a hobbija is. Az éne-
kes munkamániáját ráadásul szépségkirálynô kedvese, 
Ötvös Brigitta is jól viseli.
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Még a hidegben is sokan járnak kerékpárral a városban

10 Csabai Mérleg

Adventi 
hangverseny

Állampolgársági 
eskütétel

Csaba negyedszer lett 
Kerékpárosbarát település 

Irodalmi kávéház

December 16-án, kedden 18 
órától ismét adventi hang-
verseny lesz az evangélikus 
kistemplomban. Immár ti-
zenötödik éve hangolnak kö-
zösen a karácsonyra Békés-
csaba különbözô kórusai. 

December 16-án este a 
következô hét kórustól hall-
hatunk ünnepi dallamokat: 
a Calandrella Kamarakórus, 
a Békéscsabai Evangélikus 
Vegyeskar, a Békéscsabai 
Evangélikus Gimnázium 

Énekkara, mindhárom Ku-
tyejné Ablonczy Katalin ve-
zényletével; a Trefort Ágos-
ton Fiúkórus Surinásné Tóth 
Olga vezetésével; a Békés-
csabai Református Gyüleke-
zet Kórusa Hajtmann Ildikó 
vezényletével; a Chopin Kó-
rus Rázga Józsefné vezeté-
sével; a Békéscsabai Bartók 
Béla Vegyeskar Perlaki Attila 
karnaggyal.

A hangversenyre a belé-
pés díjtalan.

Szarvas Péter – aki elôtt elsô 
ízben tettek állampolgársá-
gi esküt – meghatottan kö-
szöntötte az egybegyûlte- 
ket. A polgármester Tamási 
Áron gondolatait tolmácsolta: 
„A különbözô nyelvek mele-
gébôl keltek ki a különbözô 
népek, melyeket az atyafiság 
és az együttes érdek alapján 
a közös szó szervezett nem-

zetekké. A magyarságot is az 
atyafiság és az együttes ér-
dek alapján a sors verte egy-
be, de nemzetté a magyar szó 
teremtette. Mint jelképes ha-
talom, a magyar szó nekünk 
a legnagyobb ereklye.”

Eddig 2318-an választot-
ták Békéscsabát ünnepé-
lyes esküjük helyszínéül.

V. A.

A minisztérium és a szö-
vetség az elismerésekkel 
igyekszik arra ösztönözni az 
önkormányzatokat és a vállal-
kozásokat, hogy a megfelelô 
infrastruktúra kialakításával és 
aktív szemléletformálással te-
gyék vonzóbbá a kerékpáros 
közlekedést. Idén összesen 
30 település és 39 munkahely 
nyerte el és így viselheti egy 
éven át a megtisztelô „Kerék-
párosbarát” címet.

– Polgármesterként fon-
tosnak tartom a környezet-
barát közlekedési eszközök 
elfogadottságának növelését. 
A tudatos jármûválasztás, 
amelyben helyet kap a kerék-
pározás is, úgy vélem, számos 
elônyt tartogat a biciklista és 

környezete számára – jegyez-
te meg Szarvas Péter polgár-
mester, aki maga is szívesen 
kerékpározik. 

Békéscsaba most negyed-
szer lett Kerékpárosbarát Te-
lepülés. Városunkban sokan 
járnak biciklivel iskolába és 
munkába. Idén kerékpárral 
is elérhetôvé váltak a 44. szá-
mú fôút külterületi szakaszai, 
a „Kerékpárral a munkába! 
– Kerékpárút kiépítése Bé-
késcsaba – Kondoros között” 
címû projekt keretében pedig 
12 km-es kerékpárút épült 
meg Békéscsaba, Kétsop-
rony, Kondoros, Csabacsûd, 
Szarvas és Békésszentand-
rás között, amely biztosítja a 
kerékpárforgalmat.

A Békéscsabai Keresztyén 
Ifjúsági Egyesület december 
6-án, szombaton ünnepi iro-
dalmi kávéházat rendez az 
Evangélikus Lelkészi Hivatal 
nagytermében (Luther u. 1.), 
ahová szívmelengetô élmé-
nyekkel és torokmelengetô 
finomságokkal várják az ér-
deklôdôket.

A kávéház teret ad a zené-
nek, az igei gondolatoknak, 
az irodalomnak, kiállításnak, 
de könyv- és ajándékvásár-
nak is. A rendezvényen a Ze-
nebarát Felebarátok Kama-
rakórusa ad koncertet Sallay 
Gergely vezetésével, majd 

Várakozások címmel Kiss 
Emil baptista lelkész hirdet 
igét. Ezt követôen Salyámosi 
Éva keresztyén írónô mutat-
kozik be.

Az irodalmi kávéház lá-
togatói megtekinthetik a 
kétsopronyi hímzô szakkör 
kiállítását, és akár karácsonyi 
ajándékot is vásárolhatnak a 
Békéscsabai Y’sMen foltvar-
ró klub munkáiból.

A rendezvényre a belé-
pés díjtalan. A programot 
pályázat és választókerületi 
célelôirányzat útján Békés-
csaba önkormányzata tá-
mogatja.

Harminc új magyar állampolgár tette le az esküt novem-
ber 25-én a városháza dísztermében Szarvas Péter pol-
gármester elôtt. A bensôséges ünnepségen Kabay Gá-
bor gitármûvész mûködött közre, Radnóti Miklós Nem 
tudhatom címû versét pedig Bartus Gyula Jászai-díjas 
színmûvész mondta el.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Kerékpáros Ma-
gyarország Szövetséggel együttmûködésben,  nyolcadik 
alkalommal hirdette meg a Kerékpárosbarát Település 
és Kerékpárosbarát Munkahely pályázatokat. Békéscsa-
ba negyedszer lett Kerékpárosbarát Település.

Olvassa legfrissebb híreinket 
a  www.csabaimerleg.hu  webolalon!

GYUlAI VÁRSzÍNHÁz, Kamaraterem
Gyula, Kossuth u. 13.

December 4., 19 óra: a • Kelemen Kvartett komoly- 
zenei koncertje
December 11., 19 óra: • A civilizációs betegségek lelki okai 
és megelôzése paleo étrenddel – Szendi Gábor elôadása 
December 17., 19 óra: GITÁRVARÁZS – jazz, blues karácsonyi • 
koncert
December 19., 19 óra: • A csemegepultos naplója – vígjáték

Információ: Gyulai Várszínház, tel.: 66/463-148. Cím: Gyula, Kossuth u. 13.
Belépôjegyek elôvételben, munkaidôben vagy az elôadás elôtt a helyszínen válthatók. 

E-mail: gyulaivarszinhaz@t-online.hu; honlap: www.gyulaivarszinhaz.hu

A Holokauszt emlékévhez 
kapcsolódva a Jókai színház 
egész évben színielôadások-
kal, pódiumestekkel, kiállítás-
sal emlékezett az áldozatokra. 
November 25-én este a nézôk 
megtekinthették azt a fotóki-
állítást is, amellyel a roma ho-
lokauszt áldozatainak emléke 
elôtt tisztelegtek. 

– A Holokauszt emlékév-
ben több millió elpusztított 
emberre emlékezünk. A kiál-
lításunk most inkább olyan, 
cigány származású honfitár-
sainkra szeretné felhívni a fi-
gyelmet, akik sikeres emberek 
lettek – mondta Seregi Zoltán. 

A tárlatmegnyitó után Szôke 
Pál Radnóti Miklóst idézte 
meg irodalmi estjén Tatár 

Bianka színmûvésznô közre- 
mûködésével. 

Vándor Andrea

Szegényebbek lennénk nélkülük

A sikeres cigány emberekre hívják fel a figyelmet



A vetítéssel egybekötött elô-
adás résztvevôit november 
19-én dr. Jároli József, az 
egyesület elnöke köszöntötte, 
felvezetve azt az új ismeret-
terjesztô sorozatot, amellyel 
a város jelentôs személyisé-
geinek kívánnak emléket állí-
tani. 

– Három évtizedig állt a tanári 
katedrán édesapám. A „Köz-
gében” tanított, de sokan a 
TIT-bôl is ismerhetik. Mintegy 
harmincezer diákot oktatott, 
közülük ma már sokan nyug-
díjasok. Idegenvezetôként 
is dolgozott, és az idegen-
vezetôk vizsgabiztosa is volt 

– mesélte ifj. Irányi Dezsô, aki 
filmet is készített a „XX. szá-
zad krónikásának” gazdag 
életútjáról, termékeny pályá-
járól. Elmondta, hogy édes-
apja számos könyv szerzôje, 
és verseket is írt. A fekete ég 
alja címû verseskötete 1947-
ben, a Békés megye ismerte-
tése és útikönyve címû mûve 
az ’50-es években, a Gyöke-
rek és hajtások címû könyve 
1988-ban jelent meg. 

Vándor Andrea

Második alkalommal rendez-
ték meg november 21-én, a 
múzeum Jankay termében a 
Komolyan lazulós címû prog-
ramot. A jelenlévôk Lovas Gá-
borral találkozhattak. Tímár 
Ella, a Jankay közalapítvány 
kuratóriumi elnöke köszön-
tötte a vendégeket, majd Baji 
Miklós Zoltán (BMZ) beszél-
getett a mûvésszel. Lovas 
Gábor – aki jelenleg a Békés-
csabai Napsugár Bábszín-
háznál dolgozik – az est „la-
zulós” részében barátaival, a 
Balkán Quintettel zenélt.

Az I. világháború kitörésének 
100. évfordulója alkalmából 
rendeztek kiállítást Békés-
csaba több iskolájában, köz-
tük a Kazinczy Ferenc Általá-
nos Iskolában. 

Városunk önkormányzata 
az I. világháború kitörésének 
100. évfordulója alkalmából 
„Világégés – magyar sors” 
címmel emlékkiállítás-pályá-
zatot hirdetett meg Békéscsa-
ba általános és középiskolái 
számára. A versenyfeladat 
egy, az elsô világháborút 
megidézô kiállítás elkészítése 
volt relikviákból, dokumen-
tumokból, az intézmény di-
ákjai által készített mûvészeti 
alkotásokból. A felhívásra 
a Belvárosi Általános Iskola 
és Gimnázium, a Kazinczy 

Ferenc Általános Iskola, a 
Petôfi Utcai Általános Iskola, a 
Gerlai Általános Iskola, a Jan-
kay Tibor Két Tanítási Nyelvû 
Általános Iskola és a BéKSZI 
Zwack József Kereskedelmi 
és Vendéglátó-ipari Tagiskola 
jelentkezett. 

A Kazinczy Ferenc Általá-
nos Iskolában ünnepség ke-
retében nyílt meg a kiállítás, 
melyen Laczkó Irén igazgató 
köszöntötte a megjelenteket, 
majd Gregor László, az isko-
la pedagógusa nyitotta meg 
a tárlatot. Az ünnepséget a 
diákok szavalatai, a Kádár 
Ferenc Népdalkör éneke, il-
letve idôsebb Kádár Ferenc 
tárogató-muzsikája tette em-
lékezetessé.

Gajdács Emese
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Világégés – magyar sors
Emlékkiállítások a csabai 

iskolákban

Az elsô világháború centená-
riumi eseménysorozatának 
részeként, „Égbe nyúló he-
gyek ormán...” címmel ren-
deztek katonadal-fesztivált 
a Csabagyöngye Kulturális 
Központ hangversenytermé-
ben november harmadik va-
sárnapján. Mint ismert, száz 
évvel a sorsfordító esemé-
nyek után, azok emlékezetére, 
akik harcoltak, elestek vagy 
itthon maradva küzdöttek a 
mindennapokban, a 2014-
es esztendôt a kormány az 
I. világháború centenáriumi 

éveként hirdette meg. A kez-
deményezéshez Békéscsaba 
is csatlakozott, kiállításokkal, 
elôadásokkal, különbözô ren-
dezvényekkel, most pedig a 
katonadalokkal emlékezhet-
tünk városunkban.

A fesztiválon a kórusok a 
Békés Banda közremûködé-
sével idézték meg a száz 
évvel ezelôtt történt esemé-
nyek hangulatát, érzéseit. A 
katonadalok részben a népi 
hagyományokhoz, részben 
a hadseregen belüli élethez 
kapcsolódtak. Amit katona-

dalnak nevezünk, az nem 
pusztán a férfi közösségek 
dalkincse volt, nôk is éne-
kelték, akikre komoly súllyal 
nehezedett a férjektôl, apák-
tól, fiaktól való búcsúzás, az 
irántuk érzett vágyakozás, 
aggodalom. A katonadalok 
éneklése gyakran egy-egy 
helyhez, eseményhez kötô-
dött, meghatározóak voltak 
a bevonulónóták, a kaszár-
nyadalok, menetdalok, de a 
katonadalokban megjelent a 
férfivá válás büszkesége is.

Dr. Jósa Iván helytörténe-
ti kutatótól, a zsûri elnökétôl 
megtudtuk, hogy az alakula-
toknak megvoltak a maguk 
dalai, közülük többet az egész 
ország énekelt, mint például 
a Kimegyek a doberdói harc-
térre címût. Ma, száz évvel az 
elsô világháború kitörése után 
sem hagy bennünket közöm-

bösen mindaz, ami benne fog-
laltatik ezekben a dalokban. 

A nyolc fellépô kórust a dr. 
Jósa Iván vezette zsûri mi-
nôsítette a fesztivál végén. 
A zsûri tagjai Bodó Vass Éva 
operaénekes, mûvésztanár, 
Túriné Kovács Márta osztály-
vezetô, Paulik László népze-
nész voltak. Értékelésük sze-
rint a következô eredmények 
születtek: arany minôsítést 
kapott a  Trefort Ágoston Fiú-
kórus, a Čabianska Ružička 
Vegyeskar és a Bartók Béla 
Vegyeskar. Ezüst minôsítést 
ért el a Kádár Ferenc Népdal-
kör, a Békéscsabai Evangé-
likus Gimnázium Fiúkórusa 
(„BEG Legények”). Bronz mi-
nôsítést kapott az Orgován 
Népdalkör, a Békéscsabai 
Nefelejcs Népdalkör és a Bé-
kési Hagyományôrzô Dalkör.

Mikóczy Erika

Centenáriumi múltidézés katonadalokkal
Örömök, vágyak, félelmek és büszkeség a dalokban

A száz évvel ezelôtt harcba induló, háborúzó katonák 
és az otthon maradottak érzései, félelmei, örömei, kí-
vánságai elevenedtek meg a Csabagyöngye Kulturális 
Központban azokban a dalokban, amelyeket a kórusok, 
népdalkörök tolmácsolásában hallhatott a közönség a 
katonadalok fesztiválján a közelmúltban. 

Irányi Dezsô születésének 100. évfordulójára emlékeztek 
a Lencsési Közösségi Házban egykori diákjai, kollégái 
és hozzátartozói körében a Békéscsabai Városvédô és 
Városszépítô Egyesület tagjai. 

Az ötletgazda, Surinásné Tóth Olga a Trefort Fiúkórussal

Az asszonyok az otthon maradottak érzéseit öntötték dalba 

A Kazinczy iskolában ünnepség keretében nyílt meg a tárlat

I. világháború centenáriumi 

Sztaniszlav Dániel tartott 
elôadást a Luther utcai evan-
gélikus gyülekezeti terem-
ben november 26-án apai 
nagyapjáról, id. Sztaniszlav 
Dánielrôl és anyai nagyapjá-
ról, Novák Pálról, akik részt 
vettek a nagy háborúban.

A megjelenteket a Csabai Kol-
bászklub Egyesület nevében 
dr. Ambrus Zoltán, köszön-
tötte. Mint megtudtuk, még a 
Gazdák, iparosok, kereske-
dôk címû könyv szerkeszté-
sekor döbbent rá, hogy mi-
lyen keveset tudunk a csabai 
áldozatokról. Ötlete találko-
zott Sztaniszlav Dániel család-
kutatásaival – úgy döntöttek, 
hogy az egyesület támogatja 
ôt kutatásaiban.

– Apai nagyapám, id. 
Sztaniszlav Dániel a csabai 

101-es honvéd gyalogezred 
szakaszvezetôje volt. Sok 
csabai, mintegy 400-an pe-
dig a gyulai 2. gyalogezred-
ben szolgáltak, ahova anyai 
nagyapámat, Novák Pált is 
besorozták. Többek között 
róluk és családom más tag-
jairól szól a megemlékezés. 
Szabó Ila elôadómûvészt hív-

tam segítségül, hogy Gyóni 
(Áchim) Géza két gyönyörû 
versével is felelevenítsük az 
emlékeket – mondta Szta-
niszlav Dániel, aki azt is el-
árulta, hogy gyerekként ott 
volt 1956-ban, amikor a csa-
baiak kiásták a földbôl a 101-
es emlékmûvet. 

Vándor A.

Urszinyi Andor születésé-
nek 200. évfordulója alkal-
mából emléktáblát avattak 
november 28-án a város-
háza árkádsorán. 

A megemlékezésen Szarvas 
Péter polgármester szólt a re-
formmozgalmak híveként, az 
örökváltsági szerzôdés elôké-
szítôjeként is közismert békés-
csabai személyiségrôl. Mint 
megtudtuk, Urszinyi Andor elô-
kelô Gömör vármegyei család-
ban született 1814-ben. Tanul-
mányait követôen jogi pályára 
lépett, majd az ügyvédi oklevél 
megszerzése után Szarvason 
telepedett le. Itt ügyvédkedett 
1840-ig, amikor is uradalmi 
ügyésznek nevezték ki Csabá-
ra. Öt évvel késôbb létrehozta 
Csaba mezôváros és az itteni 
birtokosság közt az örökvált-

sági és örökvételi szerzôdést. 
Ezzel egy idôben, 1845-ben 
Békés vármegye táblabírájává 
nevezték ki, majd négy év múl-
va Csaba fôbírájává választot-
ták. 1861-ben Békés várme-
gye másodalispánja lett, ám 
állásáról rövidesen lemondott. 
A közigazgatási pályának bú-

csút intve közremûködött a 
Békésvármegyei Gazdasági 
Egyesület létrehozásában, 
amelynek késôbb alelnöki 
tisztségét töltötte be. 1887-ben 
bekövetkezett haláláig Békés-
csaba községi képviselô-tes-
tületének tagja volt. 

Gajdács E.

Az elôadó két nagyapja is részt vett a háborúban

Az emléktábla leleplezésének pillanatai

A XX. század csabai krónikása 
Irányi Dezsô tanárra, íróra emlékeztek

Komolyan lazulós a Jankayban

Csabaiak a nagy háborúban 
Sztaniszlav Dániel tartott elôadást

Urszinyi Andorra emlékeztünk
Emléktáblát avattak a városházán
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Sokan álltak sorba a narancsos-csokoládés tortáért

Mintegy hétszázan jöttek el a rendezvényre

November 21-én nyitotta meg kapuit és január 15-éig ma-
rad a fôtéren a mûanyag borítású korcsolyapálya, amelyet 
a város oktatási intézményei délelôttönként díjmentesen 
használhatnak. Akinek nincs felszerelése, igénybe veheti 
a kölcsönzôt, korcsolyaoktatással és büfével is várják az 
érdeklôdôket

Önkéntesen ajánlották fel munkájukat a békéscsabai telep-
hellyel rendelkezô Borealis L. A. T. Hungary Kft. munkatár-
sai, s ennek köszönhetôen szépült a belvárosi bölcsôde és 
a belvárosi általános iskola is. Közel hatvan munkatársuk 
november 20-án kezdett neki a bölcsôde udvara szépítésé-
nek. A játszóudvar egy részét ásták fel, kivágták az ott lévô, 
régi fákat, elrendezték a terepet és bevetették fûmaggal a 
területet. Az udvaron lévô kerti pavilon elavult nádtetejét is 
idôtálló hullámlemezzel fedték be. A közeli belvárosi általá-
nos iskolánál harminc fát ültettek el

Koripálya a fôtéren

Önkéntes segítôk a bölcsôdében

tizenhárom éves a Center
Szülinapi buli meglepetésekkel

Cukorbetegek találkozója 
Diabétesznap a CsaKK-ban

Jubilált a civil szövetség
Kétnapos börzével ünnepeltek

Serdülôkorba ért városunk legnagyobb bevásárló-, szó-
rakoztatóközpontja és találkahelye, a Csaba Center. A 
13. születésnapot november 22-én hatalmas bulival, szá-
mos programmal ünnepelték meg a látogatók.

Idén elsô alkalommal tartották Békéscsabán a cukorbe-
tegek országos találkozóját. A rendezvényre november 
22-én közel hétszázan érkeztek a Csabagyöngyébe.

Megalakulásának tizenötödik évfordulóját ünnepelte 
nemrégiben a Civil Szervezetek Szövetsége kétnapos 
kulturális börze keretében a Békéscsabai Jókai Színház 
Vigadójában. 

– Tizenhárom évvel ezelôtt 
még az utolsó simításokat vé-
geztük, rendezgettük a dekorá-
ciót, vártuk az elsô vásárlókat. 
Ma pedig folyamatos fejlôdés 
után, immár a 13. születésna-
pot ünnepeljük olyan módon, 
hogy idén is az ünnepelt, 
vagyis a Center ajándékozza 
meg a látogatókat egy egész 
napon át tartó programso-
rozattal és számos meglepe-
téssel – hallhattuk Hrabovszki 
György igazgatótól. 

A szombati bulin többek 
közt Kökény Attila, Pál Dénes, 
az Animal Cannibals és a Pi-
ramis együttes gondoskodott 
a jó hangulatról. Felszeletel-

ték a  2014 szeletes tortát is, 
mely ezúttal narancsos cso-
koládés ízû volt. Akik a szüle-
tésnapon legalább ezer forint 
feletti értékben vásároltak 
az üzletekben, azok a blokk 
bemutatása ellenében pör-
gethettek egyet az informá-
ciós pultnál elhelyezett sze-
rencsekeréken, s így Csaba 
Centeres ajándékokat, hasz-
nálati tárgyakat nyerhettek.

Az intézmény vezetôjétôl 
azt is megtudtuk, hogy de-
cember elejétôl már a Cen-
terben lesz a Mikulás, és 
december 5-én Mikulás napi 
programokat is tartanak.

Gajdács Emese

Az egész napon át tartó ese-
ményen színes programokkal 
várták az érdeklôdôket. Közel 
hétszázan érkeztek az ország 
minden pontjáról, de ez nem 
meglepô, tudva, hogy ma a la-
kosság mintegy 7,5 százaléka 
szenved diabéteszben. 

Szemenyei Imréné, a Cu-
korbetegek Békéscsabai 
Klubjának vezetôje érdeklô-
désünkre elmondta, hogy a 
hazánkban mûködô klubok a 
cukorbetegek világnapja kap-
csán évrôl-évre más helyszí-
nen találkoznak. Békéscsaba 
most elôször volt házigazda, 
s a Csabagyöngye igazán jó 
helyszínnek bizonyult.

A program megnyitóján 
dr. Fábián Ágnes tanácsnok, 
dr. Becsei László, a Réthy Pál 
kórház igazgatója, Szemenyei 

Imréné, a csabai klub elnöke 
és Kincses János, a Magyar 
Cukorbetegek Országos Szö-
vetségének elnöke köszön-
tötte a jelenlévôket. Délelôtt 
elôadásokat hallhattak a téma 
iránt érdeklôdôk olyan szak-
emberektôl, mint dr. Winkler 
Gábor professzor, dr. Fövényi 
József, dr. Gyimesi András és 
Szabóné dr. Kállai Klára. Dél-
után a kultúráé, szórakozásé 
volt a fôszerep, békéscsabai 
amatôr és profi elôadók vál-
tották egymást a színpadon.

A szombati rendezvény egy 
olyan népbetegségre hívta fel 
a figyelmet, melynek szövôd-
ményei komoly problémákhoz 
vezetnek, ugyanakkor idôben 
felismerve és jól kezelve meg-
felelô életminôség biztosítható. 

G. E.

A Civil Szervezetek Szövet-
sége 1999. november 23-án 
alakult meg a régi ifjúsági 
házban, akkor 24 alapító tag-
gal, ma már 132 szervezetet 
tömörít az ernyôszervezet. 

– A civilek munkája a jó 
kedven és az önkéntessé-
gen alapszik. Mindez végig-
kísérte az elmúlt 15 évünket, 
amely egy ember életében 
talán nem oly hosszú idô, 
ám a civil szférában igen, s 
reméljük, hogy szervezetünk 
akár a 100. születésnapját is 
megérheti – mondta Gólya 
Pál, a szövetség elnöke.

Tolnai Péter, a megyei 
közgyûlés tagja, Kiss Tibor, 

Békéscsaba alpolgármestere 
és Herczeg Tamás tanácsnok 
köszöntötték a születésnapi 
rendezvény résztvevôit, akik 
az elmúlt 15 évrôl készült film 
segítségével eleveníthették 
fel a közös emlékeket. A fil-
met önkéntes munkában 
Gyulavári Zoltán készítette. Az 
emléklapok átadását követô-
en Tatár Bianka és Ormándy 
Keve színmûvészek szóra-
koztatták a civileket. 

A civil kulturális börzén na-
gyon sokan léptek fel, a kiál-
lításon 15 szervezet mutatko-
zott be. A kétnapos program 
a Fiuméban gálával zárult.

Vándor Andrea

PÁlYÁzAtI FElHÍVÁS

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város polgármestere pályá-
zatot hirdet önkormányzati 
tanácsadó munkakör betöl-
tésére.

Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidôs, határozott idejû 
(legfeljebb a polgármester 
megbízatása idejére szóló) 
közszolgálati jogviszony. A 
jogállásra, az illetmény meg-
állapítására és a juttatásokra 
a köztisztviselôk jogállásáról 
szóló 1992. XXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.

Ellátandó fôbb munkaköri 
feladatok: a polgármester 
munkáját segítô egyedi felada-
tok ellátása, önkormányzati 
projektek követése, kapcsolat-
tartás gazdasági- és civil szer-
vezetekkel, szakmai kérdések-
kel kapcsolatos javaslattétel és 
ügyintézés, szóbeli és írásos 
beszámolók készítése.

Pályázati feltételek:
cselekvôképesség, büntet-• 
len elôélet,
felsôfokú közgazdász vég-• 
zettség,
angol, francia vagy német • 
nyelvbôl államilag elismert, 
legalább középfokú nyelv-
vizsga,
európai uniós pályázatok • 
menedzsmentjében szerzett 
legalább 5 éves tapasztalat,
projektmenedzserként min. • 
1 db nettó 500 M Ft értékû 
projekt menedzsmentje.

A pályázat elbírálásánál 
elônyt jelent:

második idegen nyelv tár-• 
salgási szintû ismerete,
közbeszerzési ismeretek,• 
Integrál Városfejlesztési • 
Stratégia készítésében tör-
ténô közremûködés,
legalább 5 év projektme-• 
nedzsment területen szer-
zett tapasztalat.

Benyújtandó iratok, igazolá-
sok: végzettséget, képesítést 
igazoló okiratok, részletes 
szakmai önéletrajz, elérhetô-
ség, 3 hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítvány.
A pályázat benyújtásának 
feltételei: postai úton, a pályá-
zatnak Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatala címére, a polgármester 
részére történô megküldésé-
vel (5600 Békéscsaba, Szent 
István tér 7.). Kérjük a boríté-
kon feltüntetni a munkakör 
megnevezését: önkormány-
zati tanácsadó.
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2014. december 
8., a munkakör legkoráb-
ban 2015. január 1. napjától 
tölthetô be.

A részletes pályázati ki-
írás közzétételének helye: 
www.kozigallas.gov.hu, www.
bekescsaba.hu. A pályázati 
kiírással kapcsolatosan to-
vábbi információt Szántó Zsolt 
kabinetvezetô nyújt a 66/452-
252/1092-es telefonszámon.



Az idei rendezvénysorozat 
MTA által meghirdetett köz-
ponti témája a „Messzelátó 
tudomány – felelôs válaszok 
a jövôre”, amelyet az egyetem 
csabai kara még egy témával 
egészített ki: a térségfejlesz-
tés és az unió kapcsolatával. 

Az egyetem rektora, dr. 
Tôzsér János arra emlékeztet-
te a jelenlévôket, hogy 1823. 
november 3-án, a pozsonyi 
országgyûlésben gróf Szé-
chenyi István a birtokainak 
egyéves jövedelmét ajánlotta 
fel a Magyar Tudós Társaság 
létrehozására, amely a mai na-
pig mûködik Magyar Tudomá-

nyos Akadémiaként. Petróczki 
Zoltán Gábor fôigazgató a kor-
mányhivatal nevében köszön-
tötte a jelenlevôket, majd dr. 
Viski József, az agrár-vidékfej-
lesztési programokért felelôs 
helyettes államtitkár a vidék-
fejlesztésrôl és az uniós tá-
mogatásokról tartott elôadást, 
kiemelve a Nemzeti Vidékfej-
lesztési Stratégia jelentôsé-
gét. A tudomány ünnepén, 
november 19-én a tehetséges 
fiatalok is lehetôséget kaptak 
a bemutatkozásra a Tudomá-
nyos Diákköri Konferencia ke-
retében.

Vándor Andrea

2014 szeptemberében a 
Magyar Képzômûvészek és 
Iparmûvészek Szövetségé-
nek Tervezôgrafikai Szak-
osztálya és a Munkácsy Mi-
hály Múzeum ismét közösen 
hirdette meg a XIX. Orszá-
gos Tervezôgrafikai Bienná-
lét, amelyre alkotómûvészek 
egyénileg, a grafikai stúdiók, 
felhasználó vállalatok, cé-
gek, intézmények a mûvek 
alkotóinak hozzájárulásával 

és a mûvészeti felsôoktatás-
ban tanuló hallgatók nevez-
hettek, 2012 és 2014 között 
készített alkotásaikkal (pla-
kát, nyomtatvány, bélyeg, 
illusztráció, lemez- és könyv-
borító, mûvészkönyv, kiállítá-
si grafika, embléma, arculat, 
információs rendszer, video-
grafika, animáció, interaktív 
grafika, honlap).

A zsûri által legszínvona-
lasabbnak ítélt mûvek al-

kotóit a megnyitón rangos 
díjakkal jutalmazták. Az Em-
beri Erôforrások Minisztéri-
uma fôdíját megosztva Far-
kas Anna és Tábori-Simon 
József grafikusmûvészek 
kapták. Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Önkormány-
zata fôdíját Horkay István 
grafikusmûvésznek ítélték 
oda. A Magyar Mûvészeti 
Akadémia fôdíját megosztva 
Antal Pál és Simon Péter Ben-
ce grafikusmûvészek vehet-
ték át. A Magyar Képzô- és 
Iparmûvészek Szövetsége 
Konecsni György-életmûdíját 
Szepes Hédi mûvészettörté-
nész kapta. A kiállításhoz 
kapcsolódva reprezentatív 
katalógus készült, melyet a 
múzeum kiadványboltjában 
vásárolhatnak meg az érdek-
lôdôk.

A XIX. Országos Tervezôgrafi kai Biennále zsûrizett munká-
iból nyílt kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeum Kolozsváry-
Tevan termében november 27-én. A biennále szervezôi 
1978-ban indították el a tervezôgrafi ka-mûvészet legran-
gosabb hazai periodikus kiállítás-sorozatát, amelyet két-
évente a Munkácsy Mihály Múzeum mutat be azzal a céllal, 
hogy a  mai magyar tervezôgrafi ka alakulását, új értékeit 
számon tartsa, s a fi atal, tehetséges tervezôgenerációk 
és a mûvészeti egyetemek tervezôgrafi kus-hallgatóinak 
mûveit népszerûsítse.

tervezôgrafi kai biennálé 
A zsûrizett munkákból nyílt kiállítás a múzeumban

A kiállítás január közepéig tekinthetô meg a Munkácsy múzeumban

A szakmai szimpózium meghívott elôadói, vendégei

A magyar tudomány ünnepe 
Kétnapos szimpózium a kampuszon

A Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-és Egészség-
tudományi Kara, partnerségben a Magyar Tudományos 
Akadémia megyei tudományos testületével, kétnapos ren-
dezvénysorozattal emlékezett meg a magyar tudomány 
ünnepérôl. November 20-án aradi és besztercebányai 
meghívott vendégelôadók is érkeztek a kampuszra.

Megindítóan szép pillanatok 
részesei lehettek mindazok, 
akik november 17-én este, a 
Jókai színház széksoraiban 
ülve tanúi voltak az Angya-
lok szárnyalásának. Fogya-
tékossággal élô fi atalok és 
profi  mûvészek szórakoz-
tatták, gondolkodtatták el a 
közönséget.

Valódi angyalok töltötték meg 
a színpadot aznap este, akik 
hol vidám, hol komolyabb je-
lenetekkel késztették sírásra, 
nevetésre a közönséget. Az 
Angyalok szárnyalása a Bé-
kés Megyei Szociális és Gyer-
mekvédelmi Központ szerve-
zésében idén már negyedik 
alkalommal hozott sikert Bé-
késcsabán.

A jótékonysági gálaesten, 
a Jókai színházban ezúttal is 
ismert mûvészek és fogyaté-
kossággal élô gyermekek, fia-
talok léptek fel, az est díszven-
dége pedig a Kaláka együttes 
volt. A rendezvény célja: segí-
teni a fogyatékossággal élôk 
társadalmi elfogadottságát, 
és az est bevételébôl támo-
gatni a gyermekvédelmi köz-
pontban élô fiatalokat.

Aki körülnéz a teátrum falai 
között, észreveheti, a Jókai 
színház fontos küldetésének 
tartja, hogy a fogyatékosság-

gal élôk minden tekintetben 
azonos eséllyel látogathassák 
a programokat, és közösségi 
élményként élhessék meg az 
elôadásokat. Akadálymentes 
az épület, Braille-írással táb-
lák tájékoztatják a vakokat és 
gyengénlátókat, az elôadá-
sok némelyikén jeltolmács 
segíti a hallássérültek szín-
házi élményhez jutását. De 
a mûvészek is partnerei a 
fogyatékkal élôknek, hiszen 
idén is elsô szóra vállalták, 
hogy közremûködnek az elô-
adásban.

Az est vendégeit elsô-
ként Fekete Péter, a színház 

direktora köszöntötte, majd 
a narrátorok felolvasták Czi-
bere Károlynak, az Emberi 
Erôforrások Minisztériuma 
államtitkárának, a program 
egyik fôvédnökének üdvözlô 
sorait, a politikus ugyanis 
nem tudott jelen lenni az ese-
ményen.

A Békés Megyei Szociális 
és Gyermekvédelmi Központ 
korábban arról számolt be, 
a próbák során alig várták 
a gyerekek, fiatalok, hogy 
találkozzanak Mlinár Pál-
lal, Berta Jánossal (Jimmy 
bohóccal), Szente Évával, 
vagy éppen Berényi-Nagy 

(Tücsök) Petivel, hiszen a 
gyakorlás hónapokkal meg-
elôzte a várva-várt elôadást. 
Sikeres volt a felkészülés, 
errôl mindenki meggyôzôd-
hetett ezen az estén. A profi 
mûvészek és lelkes társaik 
látható összhangban, meg-
indítóan szép produkciókkal 
ajándékozták meg az elô-
adás nézôit.

Ugyancsak nagy élményt 
jelentett a fellépôknek és a 
nézôknek egyaránt a Kaláka 
együttes remek muzsikája, 
fellépése. Az elôadást Tarsoly 
Krisztina rendezte.

Gajdács Emese

Együtt, összhangban, lélektôl lélekig

Angyalok játéka a csabai színpadon 
„Álmokban és szeretetben semmi sem lehetetlen”
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A termet zsúfolásig megtöltô 
közönséget elsôként Martyin 
Emília, a tudományos-muze-
ológiai osztály vezetôje üdvö-
zölte, aki emlékeztetett arra, 
hogy a mögöttünk lévô hóna-
pokban a múzeum szervezé-
sében számos, Munkácsyhoz 
kötôdô programot tartottak, 
melyeket komoly érdeklôdés 
övezett.

A következôkben Szarvas 
Péter polgármester képzettár-
sítási játékra invitálta a jelenlé-
vôket. Mi jut eszünkbe elôször, 
ha ezeket a szavakat halljuk: 
szín, gyümölcs, költô, festô? 

– Úgy gondolom, Magyar-
országon a legtöbben a szín-
nel a pirosat, a gyümölccsel 

az almát, a költôvel Petôfit, a 
festôvel pedig elsôként Mun-
kácsy Mihályt társítjuk. A fes-
tôóriás ezer szállal kötôdik 
városunkhoz, s mi büszkék 
lehetünk arra, hogy innen 
indult el a világhírnév felé – 
hallhattuk Szarvas Pétertôl. 
A polgármester felvillantotta 
azokat az epizódokat, melye-
ket Munkácsy még fiatalem-
berként Békéscsabán átélt.

– Munkácsy igazi „csaba-
ikum”, büszkék vagyunk rá, 
ôrizzük és védjük a hozzá kap-
csolódó értékeket – mondta a 
polgármester, aki köszönetet 
mondott az emlékév szerve-
zôinek és a rendezvények le-
bonyolítóinak is.

A következôkben Ando 
György, a múzeum igazgatója 
az elmúlt hónapok eseménye-
it idézte vissza. Mint mondta, 
az emlékév január 22-én, a 
magyar kultúra napján vette 
kezdetét hivatalosan, s azóta 
számos programot kínáltak 
a mûvészetet szeretô közön-
ségnek, 55 képpel nagy sikert 
aratott a 10 milliárdra biztosí-
tott Munkácsy kiállítás, még 
mindig sokan keresik az örök-
naptárt, és igazi találkahely 
lett a festô nevét viselô kis híd 
is. A programok között volt 
gyermekrajz-kiállítás, számos 
elôadás, de a kolbászfeszti-
vál vendégeként a múzeum a 
sportcsarnokhoz is „elvitte” a 
festôóriást, hisz Békéscsaba 
nemcsak a kolbász, hanem 
Munkácsy városa is.

Gajdács E.

Munkácsy 170 címmel tartottak konferenciát november 
20-án a múzeumban. Az idei emlékév ezzel az esemény-
nyel zárult.

lezárult a Munkácsy-emlékév
Konferenciát tartottak a múzeumban

Martyin Emília köszöntötte a megjelenteket, mellette Ando György és Szarvas Péter 

Konferenciát tartottak a múzeumban

„Álmokban és szeretetben semmi sem lehetetlen”



A Skiccmesék zenés darab szöveg nélkül

– Decemberben két da-
rabbal készülünk: a Szent 
Miklós legendájával és a 
Skiccmesével várjuk a gyere-
keket. A Szent Miklós legen-
dája kifejezetten a Mikulás 
ünnepéhez kapcsolódik és 
tulajdonképpen egy 2011-es 
elôadás (Csodatévô Szent 
Miklós kalandos élete) felújí-
tása. A próbák már zajlanak, 
a darab decemberben Buda-
pesten és Kecskeméten is lát-
ható lesz. A másik darabunk, 
a Skiccmese Munkácsyhoz 
kapcsolódik. A festôóriás ké-
pei ihlették a zenés darabot, 

amelyben nincs szöveg, ezért 
minden korosztály számára 
érthetô. A festmények ins-
pirálta hangulatot próbáljuk 
megidézni hangutánzó sza-
vakkal. A Skiccmese bemuta-
tója Luca napján, december 
13-án 16 órakor lesz az Ibsen 
Stúdiószínházban. 

– A Szent Miklósban Ba-
lázs Csongort, Czipott Gábort, 
Czumbil Emôkét, Czumbil Örst 
és Szôts Orsit láthatjuk a fôbb 
szerepekben. L. Deák Réka 
tervezése a középkori keresz-
tény mûvészet szépségeit, 
valamint az ikonfestôk stílu-

sát színes, játékos formában 
idézi meg a gyermekeknek. 
E látványvilággal párosulnak 
a Berbécs zenekar középkori, 
moldvai dallamai, melyek 
így jellegzetes hangulatot 
teremtve, egy igazán karak-
teres és emlékezetes bábelô-
adást alkotnak. A Skiccmesét 
Bartal Kiss Rita és Markó Ró-
bert írták, a dramaturg Markó 
Róbert. A fôbb szerepekben 
Balázs Csongort, Csortán 
Zsókát, Soós Emôkét/Czumbil 
Emôkét, Szôts Orsit láthatjuk, 
a darab zenéjét Bakos Árpád 
szerezte és Bartal Kiss Rita 
rendezte. A koreográfia Ju-
hász Anikó munkája, a tervezô 
pedig Horváth Mária volt – tud-
tuk meg Lenkefi Zoltántól.

Vándor Andrea
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A Békéscsabai Napsugár Bábszínház az év vége, az ünne-
pek közeledtével sem pihen, decemberben is érdekes, iz-
galmas programokkal várják a gyerekeket. Minderrôl Len-
kefi  Zoltánnal, a bábszínház igazgatójával beszélgettünk.

Munkácsy ihlette a Skiccmesét 
A Napsugár Bábszínház bearanyozza a decembert

Az 1910-es évek elején a csa-
bai fiatalságot is elvarázsolta 
a kerek bôrlabda, a futball. 
1912-ben szervezôdött és 
alakult meg a munkáscsapat 
Elôre MTE polgári egyesü-
letként, valamint a Csabai 
Atlétikai Klub (CsAK). A két 
amatôr csapat sporttelep hiá-
nyában a mérkôzéseket a régi 
állatvásártéren tartotta, amely 
akkoriban a Gyulai úttól a liget 
szélén álló Sörházon túlnyúló, 
füves, bokros terület volt. Itt, a 
Réthy (ma Kórház) utcához 
közel, karókkal, drótkötéllel 
körülhatárolt területen lévô 
pályán játszották a mérkôzé-
seket. 

A CsAK 1912 májusában 
vívta itt elsô meccsét ellen-
felével, a nagyváradi NAC 
csapatával, a csabaiak 3:0-

ra gyôztek. 1914-ben a klub 
– sporttelep céljára – meg-
kapta a várostól a Sörház 
melletti, akkor még hepehu-
pás területet, és a tagok sza-
badidejükben, mindenféle 
díjazás nélkül segítették itt 
a sporttelep építését. Még 
Bertóthy István polgármester 
is ott szorgoskodott, példa-
adásával további munkára 
serkentve a klubtagokat. 
1914 nyarán a várostól kapott 
telken sporttelep létesítés-
re volt lehetôsége az Elôre 
MTE-nek is Csaba túlsó vé-
gén, a Keleti sor és a körgát 
közti területen (Csányi utcai 
bejárattal). Aztán kitört a vi-
lágháború és annak négy 
éve alatt a két csapat tagjai 
szétszóródtak az európai 
harctereken. Az igazi futball 

Békéscsabára csak késôbb 
tért vissza. 

A CsAK pályán 1919 ta-
vaszán mintegy ötszáz ülô-
hellyel rendelkezô fedett tri-
bünt építettek, a sporttelepet 
körülvevô betonkerítés  1921-
ben készült el. A csapat szép 
sikereket ért el, 1928-ban pél-
dául megnyerték a délkerü-
leti amatôr bajnokságot. Ezt 
követôen a VTSK-nak (a Vá-
rosi Tanács Sport Klubjának) 
szurkolhattak itt a csabaiak, 
majd az Elôre SC játszott lát-
ványos mérkôzéseket.

A száz éve létesült sze-
rény sporttelep folyamatosan 
korszerûsítve, sikeres évtize-
deket maga mögött tudva, 
máig szolgálja a labdarúgást 
szeretô közönséget.

Gécs Béla

Békéscsaba anno
CsAK sporttelep a liget szélén

A CsAK sporttelep részlete az 1920-as évekbôl



A kiállítás megnyitóján a ház 
vezetôjének, Krajcsovics Haj-
nalkának a köszöntôje után, 
Szarvas Péter polgármester 
ajánlotta a jelenlevôk  figyel-
mébe a képeket, hangsúlyoz-
va, hogy ne csak szemmel, 
szívvel is nézzük a kiállítást.  

Várkonyi János festômû-
vész úgy fogalmazott, hogy a 
fotó lelki szemeink kivetülése 
a világ felé egy lencsén ke-
resztül, de a megmutatott tar-

talom akkor válik mûvészetté, 
ha a lencse végén álló ember 
maga is mûvész. Mint mond-
ta, Faluhelyi Balázs ezen az 
úton halad, és most képein 
is az utak kerültek a közép-
pontba. A templom, vagyis a 
lélek útja, a jutalomúton ké-
szült csabai légi felvétel (ami 
egyébként Balázs kedven-
ce) és távolról mutat utakat, 
a vasút összefutó sínpárjai 
vagy a liget útjai jelennek 

meg a fotókon. József gra-
fikáin és festményein a szí-
nek játékát, a tájképeket és 
a figurákat méltatta Várkonyi 
János, hangsúlyozva, hogy a 
két fiatal, amatôr mûvész az 

alkotásban leli örömét, és ezt 
próbálják átadni a közönség-
nek is. A tárlat december 15-
éig tekinthetô meg a Szlovák 
Kultúra Házában.

Mikóczy Erika

15Csabai Mérleg

 A P R Ó H I R D E T É S

Ebben az évben is elkészült 
a Bystrozraká Barborka címû 
szlovák rejtvényfüzet. A szlo-
vák nyelvû Bibliával kap-
csolatos játékos feladatokat 
tartalmazó kiadványt Lono-
vics Lászlóné állította össze 
Lopusnyi Natália tanítónô 
közremûködésével. Az 1984 
óta megjelenô Bystrozraká 
Barborka rejtvényfüzetet Szta-
nek Mária, a Békés Megyei 
Könyvtár szlovák nemzetiségi 
könyvtárosa álmodta meg és 
készítette el a kisiskolásoknak. 
A hagyományokat Fodor Fe-
rencné folytatta, majd 2007-
ben – a nemzetiségi területi 
ellátás keretében – Lonovics 
Lászlóné könyvtáros vette át.

– Az idén az Országos 
Szlovák Önkormányzat negy-

venezer forinttal, az Emberi 
Erôforrás Támogatáskezelô 
Egyházi és Nemzetiségi Tá-
mogatások Igazgatósága 
pedig százezer forinttal támo-
gatta a kiadvány megjelen-
tetését. Az 500 példányban 
napvilágot látott népszerû 
rejtvényfüzet 24 szlovák nyel-
vet oktató iskolába jut el az 
országban. A gyerekek az 
iskolai könyvtárakban, de ná-
lunk, a megyei könyvtárban is 
hozzájuthatnak a Bystrozraká 
Barborkához. A kiadvány cél-
ja, hogy erôsítse a gyerme-
kek szlovák identitástudatát, 
népszerûsítse a szlovák nyelvû 
könyvek, versek olvasását és 
bemutassa a szlovák alkotók 
mûveit. Szorgalmas kis olva-
sóink folyamatosan küldik be 

a megfejtéseket a tanító nénik 
és a könyvtáros kollégák se-
gítségével. A legtöbb pontot 
elért munkákat szép, szlovák 
nyelvû gyermekkönyvekkel 
jutalmazzuk. Az értékelés de-
cember 15. és 20. között lesz 
– tudtuk meg Lonovics Lász-
lóné szerkesztôtôl.

Vándor Andrea

Aj v tomto roku vyšla zbierka 
slovenských krížoviek s ná-
zvom Bystrozraká Barborka. 
Publikáciu, ktorá obsahuje 
hravé úlohy o Biblii v sloven-
čine zostavila Zuzana Lono-
vicsová s pomocou učiteľky 
Natálie Lopušnej. Myšlienka 
zostaviť a vydať túto zbierku 
sa zrodila v hlave niekdajšej 

národnostnej knihovníčky 
Knižnice Békešskej župy, 
Márie Stanekovej. V tejto 
tradícíi pokračovala Oľga 
Fodorová, neskôr, od roku 
2007 v rámci starostlivosti o 
národnostné knižnice župy 
úloha pripadla Zuzane Lono-
vicsovej.

– Tohto roku vydanie pub-
likácie podporila Celoštátna 
slovenská samospráva v 
Maďarsku so sumou 40 ti-
síc forintov, kým od Odboru 
pre konfesie a národnosti 
Správy fondu Ministerstva 
ľudských zdrojov sme do-
stali 100 tisíc forintov. Zošit 
s krížovkami vyšiel v 500 
exemplároch a dostane sa 
do 24 škôl v krajine, v kto-
rých sa slovenčina vyučuje 

ako predmet. Deti sa k Bys-
trozrakej Barborke dostanú 
buď vo svojej školskej kniž-
nici, alebo aj u nás, v župnej 
knižnici. Cieľom publikácie 
je, aby upevnila slovenskú 
identitu detí, propagovala 
čítanie slovenských kníh a 
básní, a aby predstavila die-
la slovenských literátov. Naši 
usilovní čitatelia priebežne 
nám posielajú vylúštenia, 
pomôžu im ich učiteľky, ako 
aj naši kolegovia z knižníc. 
Práce, ktoré dosiahnú naj-
viac bodov, budú odmenené 
peknými detskými knihami 
v slovenčine. Vyhodnotenie 
bude od 15. do 20. decem-
bra – uviedla redaktorka, 
Zuzana Lonovicsová. 

Andrea Vándorová 

Bystrozraká Barborka Bystrozraká Barborka

INGATLAN

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

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

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

SZOLGÁLTATÁS

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

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

Duguláselhárítást vállalok ga-
ranciával. Tel.: 30/939-7720.
Gyors, pontos, megbízható.

Hideg-meleg burkolást válla-
lok. Tel.: 30/273-3191.

Zár, redôny, akár garázska-
pu méretben is, szúnyogháló, 
szalagfüggöny, reluxa, rolet-
ta, napellenzô, harmonikaajtó 
szerelése, javítása 3 év garan-
ciával! Utánfutó- és csónakköl-
csönzés, kulcsmásolás! Békés-
csaba, Dobos István u. 20. 
Tel.: 30/233-4550, 70/335-7584, 
 66/636-135.

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

OKTATÁS

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

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

Matematikából korrepetálás 
általános iskolásoknak.
Tel.: 20/238-1620

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

Angoltanítás általános iskolá-
soknak. Tel.: 20/238-1620.

www.csabacenter.hu

     2014. december 4–10.
A Madagaszkár pingvinjei (szinkr. am. családi animáció) 3D!• 
Förtelmes fônökök 2. (szinkr. amerikai vígjáték) • 
Az éhezôk viadala: A kiválasztott I. rész (szinkr. amerikai kaland) • 
Csillagok között (amerikai–angol sci-fi )• 
Swing ( magyar romantikus vígjáték) PREMIER! ART!• 
Bogyó és Babóca – Játszótársak (magyar családi animáció) • 
ART!

     2014. december 11–17.
A Madagaszkár pingvinjei (szinkr. am. családi anim.) 3D! • 
VILÁGPREMIER!
Exodus: Istenek és királyok (szinkr. amerikai–angol történelmi • 
kaland) VILÁGPREMIER! 3D!
A Madagaszkár pingvinjei (szinkr. am. családi animáció) 3D!• 
Dumb és Dumber kettyó (szinkr. amerikai vígjáték) PREMIER!• 
Paddington (szinkr. angol–francia–kanadai családi vígjáték) • 
PREMIER!
Förtelmes fônökök 2. (szinkr. amerikai vígjáték) • 
Az éhezôk viadala: A kiválasztott I. rész (szinkr. amerikai kaland) • 
Swing (magyar romantikus vígjáték) ART!• 

Városi jótékonysági 
bál Békéscsabán

A városi jótékonysági bál évek óta Békéscsaba egyik 
legelegánsabb és egyben legsikeresebb rendezvénye. 
2015-ben újra megrendezik ezt a jeles társasági ese-
ményt. 

Helyszíne:
Békéscsabai Jókai 
Színház, Vigadó

Idôpontja:
2015. január 24.,
szombat 19 óra

A bállal kapcsolatos 
további információt 
a 06-20/397-8570-
es telefonszámon 
kérhetnek Cziczeriné 
Ráduly Éva marketing-
referenstôl.

Faluhelyi Balázs és Horváth József tárlata
„Ne csak szemmel, szívvel is nézzék ezt a kiállítást”

Aranyló ôszi levélszônyeggel borított út, napfényben fürdô 
és jéggé dermedt víztükör, Békéscsaba épületei és útjai 
láthatók Faluhelyi Balázs szemszögébôl, kerekesszékbôl 
nézve a Szlovák Kultúra Házában nyílt kiállítás egyik felé-
ben. A tárlat a másik féllel, Horváth József grafi káival és 
festményeivel lett kerek egész, ezek témája a gondolkodó 
embertôl a balatoni vagy toszkán tájakig, a karácsonyi, 
téli megpihenésig sok mindent átölel.

B ö n g é s s z e  l e g f r i s s e b b b  h í r e i n k e t  a  w w w . c s a b a i m e r l e g . h u  o l d a l o n  i s !




