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A Csabai Mérleg következő száma 2015. január 15-én jelenik meg.

A Budapest Bank múlt ôsszel 
indította el civil szervetek 
számára a Budapest Bank 
Békéscsabáért Programot, 
amelynek keretében akkor, 
és a következô, tavaszi fordu-
lón is öt-öt millió forint támo-
gatást osztottak szét a helyi 
kezdeményezések között.  
A 2014. évi ôszi fordulóban 
viszont egymillióval ezt is 

megnövelték. A hatmilliós 
keretösszeget – amelybôl  
tizennyolc kezdeményezést 
segítenek – a bank és Békés-
csaba önkormányzata közö-
sen biztosította. 

– Amikor egy éve elindí-
tottuk a programot, kicsit 
tartottunk attól, vajon lesz-e 
elegendô ötlet, elegendô pá-
lyázat. Már az elsô fordulóban 

kiderült, hogy felesleges volt 
aggódni, sok pályázat érke-
zett. A téma eddig a kultúra, 
az egészségmegôrzés és az 
esélyegyenlôség volt, most 
pedig a kultúra és a szellemi, 
illetve vállalkozói szemlélet 
és ismeretek fejlesztése. 46 
pályázat érkezett, ebbôl a 
bírálóbizottság 17-et része-
sített támogatásban, egy to-
vábbi nyertes pályázót pedig 
a Budapest Bank Békéscsa-
bai Bankmûveleti Központjá-
nak munkatársai választot-
tak ki – tudtuk meg Lasetzky 
Frigyestôl, a Budapest Bank 
minôségbiztosítás és operá-
ciós vezetôjétôl.

A Budapest Bank Békéscsabáért Program keretében – 
a jelentkezôk nagy számára és értékes pályázataira te-
kintettel – ezúttal nem az eredetileg tervezett öt-, hanem 
hatmillió forint támogatást osztottak ki a pályázóknak a 
békéscsabai bankmûveleti központban, december 11-én. 
A harmadik alkalommal meghirdetett program támogatá-
sával így újabb nonprofi t kezdeményezések valósulhat-
nak meg Békéscsabán, ezúttal a kultúra és a vállalkozás-
fejlesztés területén.

Folytatás a 3. oldalon →A nyertes szervezetek képviselôi a támogatás átadóival

Budapest Bank Békéscsabáért Program – újabb nyertesek
Tizennyolc nonprofi t kezdeményezést támogattak az ôszi fordulóban

Szarvas Péter, Békéscsaba 
polgármestere köszöntôjében 
egyebek mellett elárulta az ô 
mindennapjainak is szerves 
része a sport.

– A mozgás szeretete gyer-
mekkorom óta kísér, diákko-
romban az úszómedencében 
lettem korosztályos magyar 
csúcstartó. Mára a futball-, a 
tenisz- és az atlétikai pályán 
hobbisportolóként élvezem a 
mozgás örömét, amelynek az 
egészségen túl, úgy vélem, 
számos elônye van, gondos-
ságra, szorgalomra és alázatra 
tanít – fogalmazott a városve-
zetô, majd méltatta a városunk 
hírnevét erôsítô, sikeres spor-
tolók teljesítményét, ezt köve-
tôen pedig átadta a Békés-

csaba Sportjáért kitüntetést a 
Békéscsabai Röplabda SE NB 
I-es csapatának. 

Az ünnepség díszvendé-
geit, Hursán Zsófia tekevilág-
bajnokot és Kalmár Zsuzsát, a 
békéscsabai tornasport egyik 
legnagyobb alakját Hanó Mik-
lós alpolgármester köszöntöt-
te. A fogadás résztvevôi a ha-
gyományoknak megfelelôen 
egyperces néma fôhajtással 
emlékeztek meg azon békés-
csabai sportemberekrôl, akik 
az elmúlt egy esztendôben 
hunytak el. 

Kiss Tibor alpolgármes-
ter évértékelô beszédében 
külön vette sorra az egyes 
sportágak képviselôinek idei 
eredményeit, illetve a legem-

lékezetesebb eseményeket. 
Felidézte egyebek mellett a 
városunkban megrendezett 
országos és nemzetközi 
viadalokat, a fôtéren meg-
tartott óvodai sportnapot, a 
Békéscsaba–Arad–Békés-
csaba Szupermaratont s a 
nyári sporthétfôket is. Ezt 
követôen a sportegyesüle-
teink legjobbjai Kiss Tibortól 
vehették át jutalmukat.

A 2008 ôszén megalakult 
Sportszakmai Tanácsadó 
Testület minden évben meg-
választja az év békéscsabai 
legjobbjait. Elsôként a testület 
most leköszönô elnökének, 
Laduver Ferencnek köszönték 
meg eddigi munkáját, majd 
kiderült, kik is az idei „legek”. 
Az év nôi sportolója Makra No-
émi tornász, az év férfi spor-
tolója Baji Balázs atléta, az év 
legjobb utánpótlás korú leány 

versenyzôje Bohus Réka vívó, 
az év legjobb utánpótlás korú 
fiú versenyzôje Gregor László 
atléta, az év csapata a Békés-
csabai Röplabda SE NB I-es 
nôi együttese, az év edzôje 
Kormos Mihály, a Békéscsa-
bai RSE szakmai igazgatója, 
az év sportvezetôje dr. Ko-
vács Mihály, a Békéscsaba 
1912 Elôre SE elnöke, az év 
támogatója a Linamar Hun-
gary Zrt. lett. A 2014-es év 
Fair play díját a testület posz-
tumusz Medovarszki János-
nak ítélte oda példaértékûen 
sportszerû pályafutása, sport-
vezetôi, edzôi, pedagógusi 
pályája elismeréseként. 

Az élsportolók fogadása 
Bíró Csaba, a közmûvelôdési, 
ifjúsági, oktatási és sportbi-
zottság elnökének pohárkö-
szöntôjével zárult.

Gajdács Emese

Városunk legeredményesebb sportolóit fogadták és kö-
szöntötték december 9-én a városházán. A legjobban 
teljesítôk jutalmat is kaptak.

A Békéscsaba Sportjáért kitüntetést idén a röplabdás lányok csapata érdemelte ki

élsportolók fogadása a városházán 
Megjutalmazták a csabai bajnokokat

szeretetteljes, békés, 
boldog ünnepeket!

Szeretettel emlékszem gyer-
mekkorom szentestéire, a 
családi légkörre, a bejgli illatá-
ra, az ínycsiklandó halászlére, 
a karácsonyi szertartásra és a 
meglepetésre, amelyet a Jé-
zuska gondosan a fa alá rej-
tett. Ha becsukom a szemem, 
látom magam elôtt, amint 
édesanyám a konyhában sü-
rög-forog, mi, fiúk pedig a fe-
nyôt díszítjük édesapámmal. 
A karácsonyi vacsorához a mi 
családunkban több évtizedes 
hagyomány kötôdik, amely 
apáról fiúra szállt. Dédszüle-
im a szûkösség jelképeként 
fokhagymát, a bôvelkedés 
szimbólumaként pedig fonott 
kalácsot osztottak szét a csa-
ládtagok között az ünnepi 
asztalnál. Dédszüleim szoká-
sát a mai napig ôrizzük.

Az ünnepekhez közeledve 
jólesik felidézni a régmúlt em-
lékeket. Apaként sok tanulsá-
gos mesére emlékszem, a két 
fenyô szívmelengetô történe-
te karácsonykor sokszor csal 
mosolyt az arcomra:

Valamikor réges-régen 
élt két fenyôfa. A fák együtt 
cseperedtek, nagyon szeret-
ték egymást. Egy hûvös téli 
éjszakán idegenek érkeztek 
az erdôbe és kivágták ôket. 
A fiú egy jómódú családhoz 
került, sok díszt és ajándékot 
rejtett, azonban a szeretet ün-
nepén csak hangos szó vette 
körül. Eközben a lányt egy 
nélkülözô családban szere-
tet ölelte át. A fenyôk a rajtuk 
fészkelô madarakkal üzentek 
egymásnak. „Hiába éltem” 
– kesergett a fiú. „Nem hiá-
ba – üzente a lány –, életünk 
értéke nem pénzben, hanem 
szeretetben méretik.” 

Szeretetteljes, békés,
boldog ünnepeket kívánok 

Önöknek! 

Az ünnepek alatt emlékezze-
nek a fenyôfák történetére, 
aki bôségesen szeret, az bô-
ségesen él. 

Szarvas Péter,
Békéscsaba polgármestere
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V I s s z A t e K I N t é s  A  K Ö z G Y Û l é s R e
A polgármester és a pártok véleménye a döntésekrôl

A legutóbbi közgyûlés legfontosabb döntéseit sajtótájé-
koztatón értékelte Szarvas Péter polgármester, valamint a 
Fidesz, az MSZP, az LMP és a Jobbik önkormányzati képvi-
selôi. Elmondták véleményüket egyebek mellett a Integrált 
Területi Programról, a Csaba Baba életkezdési támogatás-
ról, és a felügyelôbizottságokat, bizottságokat érintô sze-
mélyi döntésekrôl is.

Szarvas Péter: Köszönet illeti a hivatalt is
 

A közgyûlés utáni sajtótájékoz-
tatón a polgármester elôrebo-
csátotta: elismerés és köszö-
net illeti a hivatal dolgozóit, akik 
az elôterjesztések terjedelmes 
anyagait idôre és jó minôség-
ben készítették elô, segítve ez-
zel a közgyûlés munkáját.

Szarvas Péter egyebek mel-
lett szólt a településfejlesztési 
operatív program elôzetes 
stratégiatervérôl. Mint mond-
ta, városunk a következô 
uniós idôszakban 12,5 milli-
árd forinthoz juthat a TOP keretbôl. A polgármester kiemelte: 
ô maga azokat az elképzeléseket támogatja leginkább, melyek 
a munkahelyteremtést, a város népességmegtartó képessé-
gének növelését és a régen húzódó infrastrukturális fejlesz-
téseket szolgálják. A Csaba Baba kötvénnyel kapcsolatban a 
polgármester elmondta: a Fidesz-frakció indítványára készült 
el az elôterjesztés, amit a közgyûlés az ô támogatásával együtt 
elfogadott. Ez fôként a fiatal családok számára jelent segítsé-
get, s a letelepedést ösztönözheti. 

Szarvas Péter gratulált a Békéscsaba Sportjáért kitüntetést 
elnyert nôi röplabda-egyesületnek. Mint mondta, a városunk 
büszkeségének számító csapat méltán érdemelte ki a jutalmat, 
hiszen a bajnoki gyôzelem után már a nemzetközi színtéren is 
szépen szerepelnek. A személyi döntésekkel kapcsolatban a 
polgármester arról beszélt, hogy a város cégeinek vezetôit, a 
külsô szervezetekbe delegált tagokat vita nélkül fogadta el a 
közgyûlés. Nem így volt ez a temetkezési vállalat ügyvezetô-
je esetében. Itt több probléma is felvetôdött, például az, hogy 
2013-ban a cég veszteséges volt. A testület többsége nem fo-
gadta el Szarvas Péter azon indítványát, hogy az ügyvezetôt 
ne határozatlan idôre, hanem 6 hónapos idôszakra nevezzék 
ki, s ez alatt vizsgálják ki a felmerült problémákat. A többség 
döntését a polgármester elfogadja, de ígéretet tett arra, hogy a 
vállalat mûködését figyelemmel kíséri majd, egy önkormányza-
ti cégnek ugyanis szabályosan, gazdaságosan és etikailag is 
kifogástalanul kell mûködnie. 

Fidesz: Vitákkal, érvelésekkel teli közgyûlés volt

A Fidesz közgyûlés utáni tájékoztatóján Hanó Miklós alpol-
gármester és dr. Ferenczi Attila tanácsnok a Csaba Baba 
életkezdési támogatásról, az újabb részönkormányzatok 
megalakulásáról és a város további fejlesztési terveit magá-
ban foglaló Integrált Területi Programról beszélt. 

Még a választásokat megelôzôen dr. Ferenczi Attila állt elô a 
Csaba Baba támogatásról szóló javaslattal. A közgyûlés most 
fogadta el az errôl szóló rendeletet. 

– Jövô évtôl 42 500 forintos Csaba Baba életkezdési támo-
gatást nyújt az önkormányzat azoknak a családoknak, akik a 
gyermek születését megelôzô három évben is itt éltek. A támo-
gatást a polgármesteri hivatal szociálpolitikai osztályán kell igé-
nyelni. Szeretnénk azt is, hogy a város honlapjára (ha a szülôk 
hozzájárulnak) felkerüljenek Békéscsaba legfiatalabb lakóinak 
a fotói. Természetesen a programot a késôbbiekben tovább le-
hetne fejleszteni – közölte dr. Ferenczi Attila, hozzátéve, hogy 
ez volt az új testület elsô munkával, vitákkal, érvelésekkel teli 
közgyûlése, és konstruktívan dolgoztak.

A tanácsnok beszélt arról is, hogy a lakosság kérésére, a 
Lencsési részönkormányzat mellett, még két területen jelöltek 
ki részönkormányzatot: Jaminában, illetve az északkeleti vá-
rosrészben, amelyhez Gerla és Mezômegyer tartozik. A jaminai 

elnöke dr. Csicsely Ilona, 
a másiké Bíró János lett. 

– Elkészült a következô 
évek legfontosabb békés-
csabai fejlesztési elképze-
léseit tartalmazó Integrált 
Területi Program – folytat-
ta Hanó Miklós. – A Terü-
let- és Településfejlesztési 
Operatív Program (TOP) 
keretébôl közel 12,5 mil-
liárd forintot kaphat 2014 
és 2020 között a város, a 
tervek mintegy 30 milliárdról szólnak. Köszönet illeti mindazo-
kat, akik ezen dolgoztak. A túltervezés csak hasznunkra válhat, 
hiszen nem biztos, hogy minden pályázat nyer, s akkor máris 
ott a másik, másrészt ezeket a pályázatokat más források lehí-
vására is beadhatjuk – szögezte le az alpolgármester. 

Hanó Miklós kiemelte, hogy a munkahelyteremtés és a gaz-
daságélénkítés a legfontosabb, de a fiatalok itthon tartását is 
szem elôtt tartják. A TOP keretbôl igyekeznek „helyzetbe hoz-
ni” az élelmiszer-feldolgozó ipart, de nagyon fontosnak tartják 
az energiaracionalizálást célzó fejlesztéseket és a CsabaPark 
második ütemének megvalósítását is. 

MSZP: Jó irányba változott a stílus a közgyûlésben
 

Miklós Attila és Fülöp 
Csaba, az MSZP ön-
kormányzati képvise-
lôi a közgyûlés utáni 
sajtótájékoztatón kije-
lentették: véleményük 
szerint új stílus debü-
tált az elsô „munkaköz-
gyûlésen”. A felmerü-
lô kérdéseikre érdemi 
válaszokat kaptak, és 
több felvetésüket is 
pozitívan fogadta a városvezetés.

Fülöp Csaba a városfejlesztési programot úgy jellemezte, 
hogy alaposan kidolgozott, sokrétû stratégia.

– A helyi vállalkozások fejlesztése számunkra egyértelmûen 
kulcsprojekt, ennek jelentôségét mindenképpen erôsíteni sze-
retnénk. A programot ki kívánjuk egészíteni több fontos elem-
mel, Békéscsaba Befektetôi Kézikönyvének elkészítésével és a 
vállalkozói információs rendszer létrehozásával – mondta a kép-
viselô, aki az ifjúsági garzonház kialakítását is jó kezdeménye-
zésnek tartja, viszont szerinte ez is kiegészíthetô lenne további 
elemekkel, így egy komplett, letelepedést segítô csomaggal. 

– Az ifjúsági garzonház nagyban segíthetné az otthonterem-
tést, hiszen fontos a lakáshoz jutás és a letelepedés. A rend-
szert fejlesztve és fokozatosan felépítve a fiatal munkavállalók 
részére, akár vállalható perspektívát is lehetne mutatni a ké-
sôbbi saját tulajdonhoz jutás terén – hallhattuk.

Miklós Attila emlékeztetett arra, hogy a közgyûlés a „Bé-
késcsaba Sportjáért” kitüntetést a BRSE-nek ítélte oda. Ezzel 
kapcsolatban a város sportlétesítményeink infrastrukturális ál-
lapotára is felhívta a figyelmet. 

– Az ország szinte minden szegletében épülnek, szépülnek 
a létesítmények, ezt Békéscsaba esetében sajnos még nem 
látjuk. Városunknak jobban ki kellene használnia a társasági 
adó nyújtotta támogatási lehetôségeket és az egyéb rendelke-
zésre álló forrásokat. Ahhoz, hogy sikeresen pályázzunk, elô-
ször ki kell alakítanunk egy sportinfrastruktúra-fejlesztési tervet. 
Szükséges felmérni a jelenlegi állapotokat, majd meghatározni 
a fejlesztési célokat – tette hozzá Miklós Attila. 

LMP: Végre fejleszthetik a jaminai rendelôt

Az LMP közgyûlést értékelô sajtótájékoztatóját Takács Péter és 
párttársa, dr. Árus Tibor tartotta. A településfejlesztési koncep-
ciót jól elôkészített, alapos anyagnak minôsítette Takács Péter, 
majd örömmel számolt be arról, hogy abban megtalálta az er-
zsébethelyi rendelô fejlesztését tartalmazó programpontot is.

– A komplex egészségügyi 
és szociális szolgáltató köz-
pontot úgy alakítanák ki a je-
lenlegi elképzelések szerint, 
hogy a rendelô melletti laká-
sokat is átalakítanák ezekre 
a célokra. A szolgáltatás így 
fejleszthetô lenne, a jelenlegi 
rendelô épülete ugyanis nem 
alkalmas a bôvítésre – hall-
hattuk dr. Árus Tibortól.

Takács Péter a továbbiak-
ban elmondta: ugyancsak 
örömmel látott több olyan 
programpontot is a tervek között, melyek véleménye sze-
rint az LMP-ez köthetôek. Ilyen például az új ifjúsági garzon 
építése és a bölcsôdei, óvodai kapacitás növelése. E kettô 
a munkahelyteremtéssel együtt esélyt adhat arra, hogy az 
elvándorlásnak gátat szabjon a város. Az LMP politikusa a 
támogatandó elképzelések közé sorolta az erdôtelepítést, a 
megújuló energiák hasznosítását is.

A vagyonkezelô zrt. beszámolóját úgy értékelte Takács Pé-
ter, hogy a cégvezetésen látszik a törekvés, mellyel a tervek 
maximális teljesítésére törekednek. A temetkezési kft. vezetôjét 
ért súlyos vádakat viszont a képviselô szerint az illetékes szak-
bizottságnak érdemes lenne kivizsgálnia, bár az ô erre vonat-
kozó javaslatát a közgyûlés leszavazta.

– Nem értettem egyet a szervezeti és mûködési szabályzat 
elkapkodott megalkotásával, s azzal sem, hogy a képvise-
lôknek továbbra sem lesz elôterjesztési joguk a békéscsabai 
közgyûlésben – hallhattuk Takács Pétertôl.

Jobbik: Békéscsaba a fejlôdés útjára léphet
 

Szokásos, közgyûlés 
utáni sajtótájékozta-
tójukon a Jobbik po-
litikusai az ülés fonto-
sabb döntéseirôl és a 
közmeghallgatásról 
is elmondták vélemé-
nyüket.

Szabóné Kocziha 
Tünde a településfej-
lesztési program elô-
készületeit illetôen el-
mondta, jónak, tartalmasnak tartja az elôterjesztett szakmai 
anyagot, melyet ô maga is támogatott. Mint mondta, a város 
jövôjét meghatározó programhoz több észrevételt is tett. Vé-
lekedése szerint, a hûtôház újraélesztésénél nincs szükség 
magántôkére, az állam, illetve az önkormányzat ugyanis jó 
gazda lehet. 

– Javasoltam azt is, hogy az átfogó vízgazdálkodási terv ké-
szítésekor különös figyelmet  fordítsanak a városi csapadékvíz-
elvezetés kérdésére, s örömmel láttam, hogy ezt a fejlesztési 
terv is tartalmazza. A CsabaPark2 projekt során véleményünk 
szerint a helyi termelôket is be kell vonni a mûködésbe úgy, 
hogy az általuk hizlalt sertéseket dolgozzák fel a park vágó-
pontján – hallhattuk a párt csabai elnökétôl, aki úgy fogalma-
zott, Békéscsaba a fejlôdés útjára léphet, ha a programból mi-
nél több elem megvalósul.

Szabóné Kocziha Tünde aggályát fejezte ki a temetkezési 
vállalat ügyvezetôjének újbóli kinevezését illetôen. Mint mond-
ta, a cég többmilliós veszteséget halmozott fel, az ügyvezetô 
maga is búcsúztat. A képviselô a közmeghallgatásról elmond-
ta, sok olyan problémát hoztak oda a csabaiak, ami nem az 
önkormányzat hatáskörébe tartozik.

Strifler Attila ezt követôen arról szólt, hogy nagymértékû 
aránytalanság jellemezte a közgyûlés bizottsági helyei-
nek elosztását, ráadásul ôket nem is hívták meg a döntést 
megelôzô egyeztetésekre. Szarvas Péterrôl ugyanakkor el-
ismerôen nyilatkozott a jobbikos politikus. Mint mondta, a 
polgármester korrekt, konstruktív, minden építô javaslatot 
figyelembe vesz.

Gajdács Emese, Mikóczy Erika

Szarvas Péter

Hanó Miklós és dr. Ferenczi 
Attila

Takács Péter

Fülöp Csaba és Miklós Attila

Szabóné Kocziha Tünde
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Mint arról többször beszámol-
tunk, a belváros-rehabilitáció 
második üteme tartalmazza 
az Andrássy út, a Korzó tér 
és környéke fejlesztését, a 
Knézich utca burkolását, a 
Szabadság tér 11–17. szám 
alatti irodaépület udvarának 
és a Nagy Imre térnek a rend-
betételét, valamint a Csaba 
utcai gyalogos- és kerékpáros- 
felületek, egy alternatív kerék-
párostengely kialakítását. Az 
Andrássy úton az egyik fontos 
fejlesztés az út megnyitása a 
Csaba Center elôtti részen, 
így onnan mindhárom irányba 
kihajthatnak majd az autósok. 

A városháza dísztermében 
Kiss Tibor alpolgármester 
köszönetet mondott a kivite-
lezôknek, akik odafigyelnek 
arra, hogy a felújítás alatt a 
közlekedés zavartalan ma-
radjon. Bíró Csaba képviselô 
hozzátette, hogy a lakosságot 
szolgálják a fejlesztések. A la-
kossági fórumom Wittmann 
László, a hivatal stratégiai 
fejlesztési osztályának veze-
tôje, Lukácsi László fôépítész, 

valamint a kivitelezôk részérôl 
Vágási Tibor és Borbola Csa-
ba tervezôk tájékoztattak a 
beruházás részleteirôl, majd 
a kérdések következtek. 

Egy lakó felvetette, hogy 
folyton „bedugul a belvá-
ros”, javasolta: szûkítsék az 
utcai parkolási lehetôsége-
ket, irányítsák az autósokat 
a két parkolóházba. Egy 
másik kérdezôt az érdekel-
te, mi lesz a Mednyánszky 
utca sarkán álló romos épü-
let, illetve a volt Nádor Szálló 
sorsa, és hogy megépül-e az 
M44-es. Kiss Tibor elmond-
ta, hogy a 2014–2020-as 
uniós költségvetési idôszak 
országos jelentôségû közúti 
fejlesztéseiben benne van a 

Békéscsaba–Kondoros, illet-
ve a Kondoros–Kunszentmár- 
ton közötti szakasz fejleszté-
se. Lukácsi Lászlótól meg-
tudtuk, hogy a volt Nádor 
Szálló magántulajdonban 
van, egy külföldi befektetô 
karolta fel az épületet. A Med-
nyánszky utcai romos épület 
szintén magántulajdonban 
van, az önkormányzatnak 
kevés eszköz áll a rendelke-
zésére, hogy lépjen, de amit 
tudnak, megtesznek.

Egy fiatalember arról ér-
deklôdött, hogy az Andrássy 
út burkolata a most felújítandó 
részen is olyan lesz-e, mint 
a felsô szakaszon. Lukácsi 
László közölte, hogy a Le-
pény Pál utcától lefelé ha-

sonló minôségû köveket 
tesznek majd le, mint amilyen 
a felsô szakaszon van.

A fórumon elhangzott még, 
hogy a felújítás várhatóan 
jövô év júniusában fejezôdik 
be, addig a belvárosban élôk 
és az arra járók megértését és 
türelmét kérik a kivitelezôk. 

A városházán, rendszeres 
idôközönként, a szakmai és 
technikai részletekre kiterje-
dô egyeztetéseket tartanak a 
projekt konzorciumi partnere-
inek részvételével. Legutóbb 
pár nappal a fórum után, de-
cember 11-én egyeztettek ar-
ról, hogy hol tart a beruházás 
és milyen ütemezés szerint 
haladnak a jövôben.

Mikóczy Erika

Belváros-rehabilitáció, II. ütem
Lakossági fórumot tartottak a beruházásról

A Csaba Center elôtt a közlekedést kinyitják a Jókai utca felé, jelzôlámpás 
irányítással mindhárom irányba ki lehet majd hajtani

A fôtéri rózsakertet sokan fotózták nyár elején

A beruházás 2,2 millió forintba került

Acélvirág városunknak
Szép siker a „virágversenyen”

Budapest Bank 
Békéscsabáért Program

Új játszótér Jaminában
A vasútépítô ajánlotta fel segítségét

A 2014. évi Virágos Magyar-
országért versenyben a pá-
lyázó önkormányzatoknak 
be kellett mutatniuk, mit 
tettek a kulturált és vonzó 
országkép kialakítása, a 
fenntartható fejlôdés szem-
pontjainak következetes al-
kalmazása, a településen 
élôk összefogásának ösz-
tönzése, az életminôség ja-
vítása, a környezettudatos 
gondolkodás és szemlélet 
erôsítése, valamint a termé-
szeti és az építészeti örök-
ség megôrzése és gyarapí-
tása érdekében. 

Idén Békéscsaba jól sze-
repelt a versenyben, a Ma-
gyar Tájépítészek Szövetsége 

„Acélvirág” különdíját kap-
ta, az oklevélben foglaltak 
alapján azért, mert a belvá-
ros rehabilitációjával és a 
CsabaPark-beruházással a 
békéscsabaiak a mai kor kö-
vetelményeinek megfelelô és 
a régmúlt építészeti emlékei-
vel harmonizáló fejlesztéseket 
valósítottak meg.

A közelmúltban Budapes-
ten, a Várkert Bazár díszter-
mében megtartott díjkiosztó 
ünnepségen Nagy Ferenc 
alpolgármester, dr. Komán 
Ágnes csoportvezetô és Opa-
uszki Zoltán fejlesztési tanács-
adó vett részt és vehette át a 
Békéscsaba városnak ítélt 
elismerést.

A csabai központ vezetôje 
kiemelte azt is, hogy a kezde-
tektôl igyekeznek támogatni a 
helyi közösségeket. 

Szarvas Péter polgármes-
ter beszélt arról, hogy fontos-
nak tekinti a békéscsabai civil 
élet színesítését, gazdagítá-
sát, és örömmel tapasztalja, 
milyen értékes programokkal, 
kezdeményezésekkel állnak 
elô a közösségek, egyesüle-
tek, alapítványok. Hozzátette: 
bízik abban, hogy a Budapest 
Bank Békéscsabáért Prog-
ram a késôbbiekben is folyta-
tódik majd.

A beérkezett pályázatok kö-
zül egy bírálóbizottság válasz-
totta ki azokat, amelyek – szép 
karácsonyi ajándékként – most 
támogatásban részesültek. A 
bizottság társelnökei Szarvas 
Péter és Lasetzky Frigyes, tag-
jai Nánási János, a Békés Me-
gyei Hírlap kiadóvezetôje és 
fôszerkesztôje, Füzesy Tamás, 
az Erôforrás Alapítvány United 
Way Magyarország ügyvezetô 
igazgatója és Cs. Tóth Mari-
anna, a Budapest Bank PR-
vezetôje voltak. 

A Budapest Bank Békés-
csabáért Program 2014. évi 
ôszi pályázatán a bírálóbizott-
ság döntése alapján a követke-
zô közösségek, egyesületek, 
alapítványok nyertek 100–500 
ezer forint támogatást: kultú-

ra és szellemi élet kategóriá-
ban – Békéscsabai Turisztikai 
Egyesület; Csaba Kulturális 
Egyesület a Táncmûvészetért; 
Fényes és Térsége Egyesü-
let; Jamina Szövetség; KLIK 
Békéscsabai Tankerület Bé-
késcsabai Kemény Gábor 
Logisztikai és Közlekedési 
Szakközépiskola (Kemény 
Gitárklub); Lencsési Óvoda; 
Meseházi Alapítvány; MUS-E 
Magyarországi Közhasznú 
Egyesület; Nyitott Szemmel 
Közhasznú Egyesület; Százlá-
bú Egyesület; Tabán Néptánc 
Egyesület; Tûz-Kör Közhasz-
nú Kulturális Egyesület. Vál-
lalkozói szemlélet és ismere-
tek fejlesztése kategóriában: 
Dél-alföldi Régió Vállalkozó-
inak Fejlôdéséért Alapítvány; 
Mentálhigiénés Egyesület; Pro 
Senior Talentum Alapítvány; 
SEED Kisvállalkozás-fejlesz-
tési Alapítvány; Zerge Ifjúsági 
Túrasport Közhasznú Egye-
sület. A bankmûveleti központ 
munkatársainak szavazatai 
alapján támogatást kap a 
Nyújtsd Segítô Kezed Alapít-
vány is. 

A támogatások átadásakor 
Lasetzky Frigyes még egy 
örömhírrel szolgált, bejelen-
tette, hogy terveik szerint a 
Budapest Bank Békéscsabá-
ért Program folytatódik, ta-
vasszal ismét szeretnék meg-
hirdetni a pályázatot.

Mikóczy E.

A Jaminai Közösségi Ház 
udvarán megtartott kis ün-
nepségen elsôként Vantara 
Gyula országgyûlési képvi-
selô köszönte meg a vasút-
fejlesztésben részt vevô cég 
ajándékát.

– Példaértékû az a gesztus, 
amit a Swietelsky Vasúttechni-
ka Kft. tett az erzsébethelyiek 
felé. A legtöbb kellemetlensé-
get a jaminaiak kénytelenek 
elviselni a beruházás miatt, 
ezt a játszóteret viszont az itt 
élôk gyermekei használhatják 
– hallhattuk Vantara Gyulától. 

Szarvas Péter polgármes-
ter szintén köszönetet mon-
dott azoknak, akik hozzájárul-
tak a játszótér kialakításához:

– Gyermekekkel foglalkoz-
ni, nekik adni, látni a moso-
lyukat jó dolog. Ez a játszó-

tér is nekik készült, korszerû, 
biztonságos. Fontos, hogy a 
Jaminában élôk érezzék, a 
vasútfejlesztés nem csupán 
kellemetlenségeket hoz az 
életükbe, hanem ilyen öröm-
teli dolgokat is – mondta a pol-
gármester. Az adományozó 
Swietelsky Vasúttechnika Kft. 
projektvezetôi, Vingelmann 
Szabolcs és Sallai Attila egye-
bek mellett arról is szóltak, 
hogy az új vágányok hatvan 
százalékát már lefektették. Az 
Orosházi úti hídnál jelenleg 
a munka felénél tartanak, és 
folyik a vasútállomás épüle-
tének felújítása is. A Gyár és 
Kereki utcát ideiglenes burko-
lattal látták el, a végleges út-
szakasz pedig a tervek szerint 
jövô májusra készülhet el.

Gajdács Emese

A Mednyánszky utca sarkán 
álló romos épület, valamint a 
volt Nádor Szálló sorsáról, 
a parkolásról, de a vasútfej-
lesztésrôl és az M44-esrôl 
is tettek fel kérdéseket az 
érdeklôdôk a belváros-reha-
bilitáció második ütemérôl 
nemrégiben tartott lakossá-
gi fórumon.

Acélvirág-díjat nyert városunk a Virágos Magyarorszá-
gért versenyen, mely igen jelentôs és népszerû, évente 
közel 400 település vesz részt benne. 

Új játszóteret avattak fel december 4-én délután a Jami-
nai Közösségi Ház udvarán. A 2,2 millió forintos beruhá-
zást az egyik vasútépítô cég ajánlotta fel a városnak.

A Nemzeti Infrastruktúra Fej- 
lesztô Zrt. beruházásában, 
Békéscsabán átépül a vas-
útállomás és a kapcsolódó 
létesítmények. A Szerdahelyi 
úti aluljáró építése kapcsán a 
vágányzónán belüli munká-
latokat a kivitelezô befejezte. 
December 12–14. között meg-
történt az ideiglenes átjáró 
leaszfaltozása, így a forgalom 
újra megindulhatott a Szerda-
helyi és Franklin utca találko-
zásában. Az aluljáró vágány-
zónán kívüli részén, a centrum 
felôli oldalon alaplemez- és 
oldalfal-építési munkákat vé-
gez a felelôs konzorciumi tag, 
a jaminai oldalon pedig a cö-
löpösszefogó gerenda kialakí-
tása van folyamatban. A nagy 
tömegû földkitermelés várha-
tóan januárban kezdôdik meg. 

Az Orosházi úti felüljá-
rónál megtörtént a felüljáró 
acélszerkezetének áttolása 
a belváros felôli oldalról a ja-
minai oldalra. A mérföldkö-
veket tekintve, jövô évben a 
munkálatok többek között 

pilonépítéssel, a pályalemez 
vasalásával, a függesztô ká-
belek beszerelésével, valamint 
útépítéssel folytatódnak. 

A peronaluljáró falazatá-
nak kialakítása a vágányok 
alatti szakaszon történik je-
lenleg, ezen a részen a föld-
kitermelés már befejezôdött. 
Az állomás alatti részen a vál-
lalkozó a cölöpösszefogó ge-
rendát betonozta, az állomás 
elôtti részen pedig a cölöpök 
véglegesítésével készült el a 
kivitelezô. 

December végéig befeje-
zôdik az 5. és 7. vágányok épí-
tése, a forgalomba helyezés 
jövô év elején várható. Az épü-
lô C peronon a térkô burkolást 
a kivitelezô elkezdte, ezen felül 
az ideiglenes térvilágítás kiala-
kítása van folyamatban. 

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

VAsÚtfeJlesztés
Év végi, jövô év eleji munkák

→ Folytatás az 1. oldalról
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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 19., péntek 19: Kijev City Ba-
lett: Hattyúk tava. A balett-történelem leg-
nagyobb klasszikusa a balettegyüttesek 
egyik legnagyobbikától. 
Jegyár: 6900 Ft, 5900 Ft, 4900 Ft, 3900 Ft 
December 20., szombat 18: Fit Dance 
Center SE gálamûsora 
December 27., 28., 29., 30., szombat–
kedd 9–12: Vár a Kölyöksziget – játszó-
ház. A belépés díjtalan. 
December 27., szombat 19: Hetven-
szer Hétszer Bocsánat-koncert
Jegyár: 500 Ft 
December 29., hétfô 19: Amadinda, 
Presser Gábor, Karácsony János elôszil-
veszteri koncertje 
Jegyár: 5400, 5900 Ft

Januári elôzetes: 
2015. január 24–25., szombat, vasár-
nap: Csabagyöngye Esküvô Kiállítás 
Az esküvôszervezés minden kérdésé-
ben segítséget nyújtanak az esemény 
kiállítói, legyen szó akár a menyasszonyi 
ruha, akár az esküvôi helyszín kiválasz-
tásáról. A tökéletes esküvôhöz és lako-
dalomhoz persze még számos dolog 
szükséges: sminkes, fotós, zenekar. Az 
aktuális esküvôi trendekben segít eliga-
zodni a Csabagyöngye Esküvô Kiállítás. 

KIÁLLÍTÁSOK 

Kolarovszki Zoltán képzômûvész kiállí-
tása a Panoráma Teremben január 6-áig. 
Berényi Nagy Péter (Tücsök Peti) mese-
illusztrációi az Artériumban január 12-éig. 

Arany János Mûvelôdési Ház 

December 19., péntek 18:
Megyeri Teaház – Szent család-járás 

December 21., vasárnap 10: Mindenki 
karácsonya – karácsonyi kézmûves ját-
szóház. 
Bagolyszem – Balog Péter fotókiállítása 
január 10-éig.

Jaminai Közösségi Ház 

„Régi vásárok – hajdan volt emberek” 
– Népi életképek a két világháború közti 
idôszakból, archív fotók kiállítása. A be-
mutatott felvételek a két világháború kö-
zötti idôszak vidéki Magyarországáról, 
a régi vásárokról és a korabeli paraszti 
kultúrából nyújt ízelítôt. 
A kiállítás fényképeit Csete Gyula nép-
rajzos muzeológus válogatta és állította 
össze a Magyar Nemzeti Múzeum Fotó-
tára anyagából. Együttmûködô partner: 
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 
Muzeális Gyûjteménye. A tárlat 2015. 
február 6-áig látogatható. 

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

A Csabagyöngye OTP SZÉP-kártya-el-
fogadó hely. Lehetôség van bankkár-
tyás fizetésre. A Tourinform Irodában az 
országos jegyértékesítô rendszerbôl le-
hívott bérletek és jegyek vásárlása ese-
tén nem tudjuk elfogadni a Széchenyi 
pihenôkártyát. 

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

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

info@csabagyongye.com • www.csabagyongye.com

MESEHÁZI MORZSAPARTI

2014. december 29-én, hétfôn 14 órakor a Meseházban (Békéscsaba, 
Békési út 17.) szünidei kézmûves játszóház keretében játékok készítése 
fonalból, textilbôl. A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk.
Ha van otthon sütimaradék, bejglivég, érdemes behozni, itt garantáltan 
el fog fogyni.

APÁRÓL FIÚRA családi hagyományôrzô délután
2015. január 10-én, szombaton 14 órától a Meseházban

Kalendárium: Fergeteg hava – Vízkereszt szokásai• 
Mûhelymunka: gyertyamerítés• 
Nagymama kamrája: újévi malaclinzer• 

A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!

THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA

2015. január 14-én, szerdán 18 órakor a Nemzetiségi Klubházban 
(Békéscsaba, Békési út 15.). Mûsoron: filmhíradó anno és a „’70-es évek 
filmjei” Máthé Ferenc ajánlásával.
MAGASISKOLA – Gaál István filmje, Mészöly Miklós kisregényébôl – 
1970. A belépés ingyenes.

MESEHÁZI ZÚZMARA FOGLALKOZÁSOK

Csoportok figyelmébe ajánljuk népi kézmûves-foglalkozásainkat, vala-
mint állandó kiállításaink megtekintését:

Schéner Mihály Kossuth-díjas képzômûvész 1923. január 9-én született • 
Medgyesegyházán. A gyermeki ôszinteség inspirálta kiállítás a mûvész 
életében kiemelt fontossággal bírt.
A Lenkefi Konrád bábjaiból válogatott kiállítás a Napsugár Bábegyüt-• 
tes múltjába kalauzolja a látogatót.
Ványai János hajdani csabai fazekasmester mûhelye a híres csabai fa-• 
zekasság eszközeit, szerszámait, késztermékek sokaságát mutatja be.

Kiállításaink megtekintése: januárban ingyenes.
A kézmûves-foglalkozások díja: 200 Ft/fô. 

Elôzetes bejelentkezés, idôpont- és témaegyeztetés
a 66/326-370, a 06-30/383-4743 telefonszámon

vagy a mesehaz@mesehaz.hu e-mail címen.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

SZILVESZTERI JÁTSZÓHÁZ

December 30-án, kedden 10-tôl 12 óráig szilveszteri dekoráció, 
szerencsemalac, duda és mókás fejrevalók készítése. A foglalkozást 
vezeti: Baranyai Erzsébet óvónô. A belépés díjmentes. 

OVIS NÉPTÁNC 

Január 8-ától 5 éves kortól minden csütörtökön 16.30-tól 17.30-ig.
Vezeti: Kurtucz Borbála néptáncoktató. 

TAEKWONDO OVISOKNAK

Január 8-ától minden csütörtökön 16.30-tól 17.30-ig.
Vezeti: Krajcsó István IV. danos mester.

TORNÁK – JANUÁR 8-ÁTÓL

• Alakformáló torna – minden kedden és csütörtökön 18.30-tól 19.30 
óráig. Vezeti: Kvasz Edit aerobic-oktató.    

• Taekbo – minden kedden és csütörtökön 19.45-tôl 20.45-ig. Veze-
ti: Máté Zsolt, a hódmezôvásárhelyi Máté Taekwondo és Hapkido 
KHSE mestere. 

TORNÁK – JANUÁR 13-ÁTÓL

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

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

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

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

den 17 órakor. A tornákat dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász vezeti.  

Áldott karácsonyi ünnepeket és békés, boldog,
sikerekben gazdag új esztendôt kívánunk
a Lencsési lakótelep és városunk 
valamennyi kedves polgárának!

A közösségi ház munkatársai

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com

Hosszított ügyfélfogadás 
a hivatalban

Hulladékszállítás
az ünnepek alatt

Helyesbítés

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.

A Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft. tájékoztatja 
a lakosságot, hogy az ünnepi hulladékszállítás rendje mó-
dosul. Az ürítési rend a következôképpen változik: 

2014. december 25. csütörtökrôl • 2014. december 24. 
szerdára,
2014. december 26. péntekrôl • 2014. december 27.
szombatra,
2015. január 1. csütörtökrôl • 2015. január 3. szombatra.

További információ a www.bekesmanifest.hu oldalon olvas-
ható. 

A Kiváló Szociális Munkáért 
kitüntetést az idén a Békés-
csabai Kistérségi Egyesített 
Szociális Központ Kossuth 
Utcai Idôsek Klubja kapta. A 
mezômegyeri idôsek klubjá-
ban hét szakember dolgozik. 
December negyedikei lapszá-
munkból – sajnálatos módon 
kimaradt – Pálvölgyi György 
Lászlóné gondozónô neve 

az elismerést átvevô munka-
közösség tagjai közül. A ki-
tüntetést Suchné Szabó Ilona 
klubvezetô, Szabó Ildikó klub-
vezetô-helyettes, Móra Éva, 
Kitka Pálné, Hajdúné Sajben 
Ilona, Pálvölgyi György László-
né gondozónôk és Barra Éva 
terápiás munkatárs vehették 
át. Az érintettek és olvasóink 
szíves elnézését kérjük.

December 18-án 18 órától 
Körös Irodalmi Társaság ka-
rácsonyi felolvasóestje a Jó-
kai színházban
December 19-én 19 órától 
a Hattyúk Tava balettelôadás 
a Csabagyöngyében
December 19-én 21 órától 
Gitárpárbaj – Tátrai–Petendi–
Borsodi (Cs. Cs. B. C.) az 
Elefántban
December 20-án 14 órától 
Családi játszóház – karácso-
nyi „készülôdô” a múzeum-
ban
December 20-án 19 órától 
Magyar Teátrum évzáró szín-
házi gálaest és díjkiosztó a 
Jókai színházban
December 21-én 16 órától 
Mazsola és Tádé – zenés báb-
játék a Vasutas Mûvelôdési 
Házban
December 21-én 15.40 órá-
tól Ökumenikus advent a 
Jézus Szíve katolikus temp-
lomban
December 22-e és január 
3-a közt, a téli szünetben 
kézmûves-foglalkozások, tex-
tiljáték-készítés, téli mesék, 
filmvetítés várja a diákokat a 
könyvtárban
December 23-án 16 órától 
Hevesi Imi-koncert a Vár-
Játék Áruházban
December 24-én 17 órától 
Ökumenikus advent a jami-
nai evangélikus templomban
December 26-án 21 órától 
Karácsonyi Hevesi Happy 
Band-koncert az Elefántban
December 29-én 14 órától 
Meseházi morzsaparti a Me-
seházban
December 29-én 19 órá-
tól Presser és az Amadinda 
Ütôegyüttes koncertje a Csa-
bagyöngyében
December 31-én 10 órától 
Szilveszteri futógála a sport-
csarnok elôl

Programajánló

Hirdessen a

Csabai  Mérlegben!
Kéthetente 28 000 háztartásba juttatjuk el üzenetét.



Valamikor, alig több mint két-
ezer esztendeje egy jászol 
tövében, a betlehemi csillag 
fényénél megszületett valaki. 
Valaki, aki utána meghatároz-
ta az egész emberiség életét, 
a világ jelentôs részének hitét, 
gondolkodását, sôt, még az 
idôszámításunkat is hozzá 
igazítjuk. Jézus volt az a gyer-
mek, aki meglátta a napvilá-
got abban az istállóban, és 
ilyenkor karácsonykor az ô 
születésére emlékezünk, hi-
szen világra jöttével megérke-
zett közénk a SZERETET.

Éppen ezért fontos, hogy 
legalább ennek a szép ün-
nepnek a közeledtével figyel-
jünk jobban oda egymásra, 
szeretteinkre, családunkra, 
barátainkra és mindenkire, 
akinek szüksége van a támo-
gatásunkra. Sokszor elég egy 
jó szó, egy baráti vállverege-
tés, egy simogató pillantás 
ahhoz, hogy egy embertár-
sunknak örömet szerezzünk.  
Ne fukarkodjunk hát velük, 
tegyük kicsit szebbé, jobbá 

a környezetünket amennyire 
csak erônkbôl és lehetôsé-
geinkbôl telik, hiszen ez Jé-
zus és ez a karácsony igazi 
üzenete.

Gondoljunk szeretteinken 
kívül azokra is, akiknek nincs 
lehetôségük szépen feldíszí-
tett karácsonyfánál, az ott-
hon melegében, családi kör-
ben ünnepelni a karácsonyt. 
Nyújtsunk feléjük is segítô 
kezet, hiszen Jézus szeretete 
és a karácsony mindenkié. 

Álljunk meg egy pillanatra, 
feledjük el gondjainkat, prob-
lémáinkat, feledjünk el min-
dent, ami rossz volt, bocsás-
sunk meg mindenkinek, aki 
valamivel is vétett ellenünk. 
Járjon át bennünket a szere-
tet érzése, mert csak így lehet 
igazán szép, békés és nyu-
godt számunkra az ünnep.

Kívánok a magam és a kor-
mányhivatal minden dolgo-
zója nevében áldott és békés 
ünnepeket.

Gajda Róbert 
kormánymegbízott 

– Az egész Kárpát-meden-
ce és azon belül Békéscsa-
ba kultúrája meglehetôsen 
gazdag. Ez az a kincs, amely 
nem fejezhetô ki forintokban, 
de érezzük, hogy nagyon fon-
tos dolog van a birtokunkban 
– hallhattuk Szarvas Pétertôl. 
A polgármester arra is emlé-
keztetett, hogy a városunk a 
közel háromszáz éve történt 
újratelepítése óta soknyelvû, 
amire büszkék lehetünk. 

– A csabaiak a mai napig 
több nyelven értenek és be-
szélnek, de mindig tudtak 

együtt tenni lakóhelyükért. 
A kultúránknál pedig talán 
egyetlen még fontosabb 
kincsünk van, és ez az, amit 
városunk a nevében is visel: 
a békesség – hangsúlyozta 
Szarvas Péter. Végezetül ígé-
retet tett arra, hogy élô kap-
csolatot ápolnak a jövôben is 
a nemzetiségi önkormányza-
tokkal és civil szervezetekkel.

Az ünnepség a nemzetisé-
gek mûsoraival folytatódott. A 
lengyelek Kovács Csilla zongo-
rajátékával, a németek Bihari 
Valéria harmonikazenéjével, a 

cigányok Rácz Csaba gitá-
rozásával, a románok a gyulai 
román gimnázium növendé-
keinek táncával, míg a szlová-
kok a Békéscsabán mûködô 
szlovák iskola diákjainak éne-
keivel ajándékozták meg a 
közönséget. A mûsorszámok 
között az egyes nemzetiségi 
önkormányzatok vezetôi adtak 
kitüntetéseket az ôket támoga-
tóknak. A lengyelek Tuskáné 
Papp Erzsébetet, a románok 
Grósz Györgyöt, a szlovákok 
pedig Štefan Daňo fôkonzult, 
Zuzanna Benkovát részesítet-
te kitüntetésben, és oklevelet 
adományoztak Bohus-Magyar 
Györgynek.

Gajdács E.

Lengyelek, románok, szlovákok, cigányok és németek mu-
tatták meg kultúrájuk egy-egy szeletét december 8-án, a 
városháza dísztermében, a nemzetiségek napján. 

– A 2014-es esztendô kü-
lönleges volt abból a szem-
pontból, hogy három vá-
lasztáson is túl vagyunk. A 
voksolások, az azokat meg-
elôzô kampányidôszakok 
természetes módon okoz-
nak egyfajta feszültséget, 
felfokozott hangulatot, ami 
országosan, de helyileg is 
érzékelhetô volt, fôként az 
önkormányzati választás 
idején. Reményeim szerint 
2015 jóval nyugodtabb, a 
munkára koncentráló év lesz 
– hallhattuk Vantara Gyulától, 
aki országgyûlési képviselôi 
munkájáról így beszélt:

– Ez az elsô ciklus, amikor 
a törvényi változások miatt 
polgármester és parlamen-

ti képviselô nem lehet valaki 
egy idôben, így én is dön-
tési helyzetbe kerültem. Az 
országgyûlési választókörze-
tünk határai is módosultak, 
így a korábbinál kilenccel több 
település tartozik ide, ami a 
feladatok megszaporodásá-
val jár. Ezek az okok együtte-
sen vezettek oda, hogy végül 
meghozzam a döntést, misze-
rint nem indulok az októberi 
önkormányzati választáson 
polgármesterjelöltként. Az el-
múlt nyolc év, amíg Békéscsa-
ba közgyûlését vezethettem, 
természetesen sok jó emléket 
hagyott bennem, ma is szíve-
sen járok a városházára, de 
már más szerepkörben. Az 
országgyûlési körzetben élôk 

kétharmada csabai, s az ese-
mények zöme is itt történik, 
így Szarvas Péter polgármes-
ter úrral gyakran találkozunk, 
sok a közös feladat – fogal-
mazott a képviselô.

Vantara Gyula azt is elárul-
ta, hogy a körzetébe tartozó 
települések vezetôi és a lakók 

is gyakran megkeresik ôt ké-
réseikkel, problémáikkal. A 
leggyakrabban a munkahely-
teremtéssel, a mezôgazdasá-
got érintô kérdésekkel, illetve 
a megközelíthetôséggel kap-
csolatban fordulnak hozzá az 
emberek. 

– Jó hír az M44-es úttal 
kapcsolatban, hogy a Ma-
gyar Közlönyben már ott 
szerepel az uniós, illetve más 
forrásokból megvalósuló fej-
lesztések között. Az egyik a 
Békéscsaba–Kondoros kö-
zötti, 18–20 km-es szakasz 
négysávosítása, melynél jövô 
év tavaszán már megkezdôd-
het a munka, a másik pedig 
a Tiszakürt–Kondoros közötti 
szakasz, mely további 50 km-
es fejlesztést jelent. A Kecske-
mét–Békéscsaba útszakasz 
teljes megvalósulása 2020-ra 
várható – osztotta meg velünk 
a jó hírt Vantara Gyula.

Gajdács Emese

Sötétségbe burkolózott de-
cember 10-én a Lencsési Kö-
zösségi Ház nagyterme, majd 
meggyulladt a két gyertya az 
adventi koszorún. A fényt Ta-
kács Péter, a ház vezetôje és 
két segítôje, Püski Bence és 
Szabó Imre ovisok hozták el.

Takács Péter elmondta, 
hogy a József Attila Lakótele-
pi Településrészi Önkormány-
zat és a Lencsési Közösségi 
Ház nyolcadszor rendezi 
meg az Advent a Lencsésin 
elnevezésû rendezvényt. Dr. 
Ferenczi Attila, a részönkor-
mányzat vezetôje az advent, 
a várakozás jelentésérôl be-
szélt, Kutyej Pál  pedig a 100. 

zsoltár 2. és 5. versét idézte. 
Ezt követôen a közösségi ház 
angol szakkörösei és a Len-
csési lakótelepi óvodások ha-
tották meg a közönséget, majd 

Nagy Erika, Galambos Hajnal, 
Mészáros Mihály és Tomanek 
Gábor színmûvészek adtak 
ünnepi mûsort. 

Vándor Andrea

Karácsonyig minden vasár-
nap várták és várják az ér-
deklôdôket a Jézus Szíve, 
illetve az evangélikus temp-
lomhoz, ahol karácsonyfa-
díszítô versenyt is rendeztek. 
Advent utolsó vasárnapján, 
december 21-én 15.40 órától 
estig tartanak a programok: 
fellép a református énekkar 
és a Calandrella, adventi 
áhítat lesz az Inperfectum 
együttessel, lesz betlehemes 
játék, és ekkor hirdetik ki a 
rajz- és meseíró versenyek 

eredményét is. December 
24-én 17 órától istentiszte-
letre, 23 órakor a Zenebarát 

Felebarátok karácsonyi kon-
certjére, éjfélkor szentmisére 
várnak mindenkit.
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Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok!

A nemzetiségi önkormányzatok kitüntetettjei a díszteremben a polgármesterrel

Vantara Gyula: Különleges év volt 2014
Már jövôre megkezdôdhet az M44-es fejlesztése

Nemzetiségeinket ünnepeltük
Öt náció él békességben Csabán

Advent a lencsésin 
Léleképítô ünnepre hangolódás

Készülôdés Jaminában

Szeretni egész évben, minden órában, minden 
percben – Karácsonyi köszöntô

Nagy ünnepre készülünk, 
egész évben ezt az ünnepet 
várjuk a legjobban. Különle-
ges, csodálatos érzés tölti el 
a szívünket, a szeretet.

Törekedjünk arra, hogy 
szeretet legyen szívünkben, 
ne széthúzás, megbocsátás, 
ne harag, alázat, ne büsz-
keség, öröm, ne keserûség, 
békesség, ne viszály, sze-
lídség, ne düh, hûség, ne 

hûtlenség, jóság, ne sötét-
ség. Vegyük észre. hogy a 
szeretet számûzi a bûnt, a 
bánatot, az aggódást és a 
gondot. Szeressünk egész 
évben, minden órában, min-
den percben.

Rajtunk múlik, hogy az 
az örömhír, az a fény, amely 
2014 évvel ezelôtt abban a 
szegény betlehemi istálló-
ban megjelent, bevilágítja-e 

életünket, vagy csak a kéret-
lenül ránk tukmált álboldog-
ság útvesztôjében ünnepe-
lünk.

Kívánok minden békés-
csabainak szeretetteljes ka-
rácsonyi ünnepet és ered-
ményekben gazdag, boldog 
új esztendôt.

Vantara Gyula,
az Ön országgyûlési 

képviselôje

Idén októbertôl Vantara Gyula már nem Békéscsaba pol-
gármestereként, hanem parlamenti képviselôként szerepel 
a helyi közéletben. Az év végéhez közeledve a mögöttünk 
álló hónapok értékelésére kértük a politikust. 

Gajda Róbert köszöntôje
Tisztelt Olvasók!

Öt náció él békességben Csabán
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Inkubátort kapott a békéscsabai gyermekosztály
A felelôsséget nem patikamérlegen mérik. A jó 
szülô a gyermekéért, a jó tanár a diákért, a vállalat 
a környezetéért érez és vállal felelôsséget – kö-
telezettsége, ereje, felkészültsége és lehetôsége 
szerint. 

A Marzek Kner Packaging Kft. felelôsséget érez Bé-
késcsabáért, hiszen ez a közeg teremti meg számá-
ra az eredményes munka, a sikeres fejlôdés alapját. 
Kötelességének tekinti a helyi érdekek támogatását, 
gazdasági és társadalmi erejénél fogva az itt élô em-
berek segítését. Ettôl az évtôl kezdve –  a korábbi 
gyakorlattal szakítva – a sikeres gazdasági év lezárá-
saként nem  üzleti ajándékokkal köszöni meg a meg-
rendelôi bizalmát, hanem az erre fordított összegbôl 
évente egyszer a helyi polgárok jólétét, egészségét 
szolgáló eszközöket vásárol.  2014-ben a Réthy Pál 
Kórház és Rendelôintézet Gyermekosztályának vá-
sárolt inkubátort. Az ünnepélyes átadón dr. Baji Sán-
dor osztályvezetô fôorvos elmondta, hogy a kétmillió 
forintos eszközzel biztosítható az újszülött ellenôrzött 
optimális környezetû ellátása. A most átadott készü-
lék modernebb, korszerûbb, mint az eddig rendelke-
zésre álló inkubátorok.  Használata nélkülözhetetlen 
a szoros megfigyelést igénylô újszülöttek és csecse-
môk számára, akiket az élethez való alkalmazkodási 
zavar miatti betegségekkel kezelnek.

A Marzek Kner Packaging Kft. 300 dolgozójával a 
város meghatározó gazdasági szereplôje. A jövôbeni 
sikerek érdekében tevékenyen kiveszi a részét a vá-

rosi gazdaságfejlesztési projektekben, a szakképzés 
fenntartásában és továbbfejlesztésében, valamint 
helyi közösségek és kezdeményezések támogatásá-
ban. 

A korszerû berendezést dr. Baji Sándor osztályvezetô fôorvos vette át Kása István Zoltán ügyvezetô igazgatótól

PÁlYÁzAtI felHÍVÁs
Békéscsaba belváros rehabilitáció ii. ütem

1. A pályázat célja: A „Békéscsaba belváros re-
habilitáció II. ütem” címû projekt infrastrukturális 
elemeit kiegészítô programok támogatása, melyek 
elôsegítik széles körben a fejlesztések eredménye-
inek megismerését, elfogadását. További cél: kö-
zösségfejlesztés és a szabad idô hasznos eltöltését 
segítô szolgáltatások megismertetése, a városlakók 
bevonását célzó akciók támogatása, a megújult 
belvárosban új közlekedési kultúra, bûnmegelôzés 
és közbiztonság erôsítésével kapcsolatos képzési, 
szemléletformáló programok, marketingakciók, 
továbbá az egészséges életmóddal, sporttal, kör-
nyezet- és természetvédelemmel, mûvészetekkel 
kapcsolatos programok megvalósítása.

A megvalósítandó tevékenységek célcsoportja 
a város lakossága, valamint az ide látogatók (tu-
risták, szomszédos települések és testvérvárosok 
lakossága, ingázók), akik a tervezett programok, 
rendezvények, fórumok résztvevôi lehetnek.

2. A pályázók köre: Nonprofit jelleggel mûködô 
szervezetek, akik a település lakosságával kapcso-
latban vannak, a településen bármilyen módon je-
len vannak, vagy a helyszínen a korábbiakban már 
konkrét akciókat végrehajtottak. (A részletes pályá-
zati útmutató szerint.)

3. Támogatható tevékenységek: Az alábbi témák-
hoz kapcsolódhatnak miniprojektek, azaz progra-
mok, rendezvények, konferenciák, szemléletformá-
ló képzések, tájékoztatók és ezek sorozatai:

Miénk itt a tér • – a városok megújításába az érin-
tett lakosság bevonását célzó akciók;
Mûvészetek tere; Egészség tere • – közösség-
fejlesztést és a szabad idô hasznos eltöltését 
segítô szolgáltatások, tanfolyamok, képzé-
si programok kialakítása (hagyományôrzô 
közösségi kezdeményezések, játszó- és 
foglalkoztató házak, kulturális és sport-
rendezvények, kiállítások, civil programok 
megvalósítása stb.);

Természet tere • – helyi környezettudatosság 
elterjesztését segítô tájékoztatási, szemléletfor-
máló akciók;
Legyen mindig biztonságban • – bûnmegelôzés 
és közbiztonság erôsítésével kapcsolatos kép-
zési, szemléletformáló programok.

A „miniprojekt” megvalósításának legkorábbi 
kezdô idôpontja: 2015. február hó 19. nap, a záró 
idôpontja: 2015. június hó 30. nap.
A rendelkezésre álló keret: 9 144 000 Ft.
Támogatás formája: vissza nem térítendô támogatás
Támogatási intenzitás: 100%
Támogatás összege: 
minimum 1 000 000 Ft, maximum 2 000 000 Ft.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 
hó 05. napjától 2015. január hó 09. nap 16.00 óráig. 

A pályázó (Címzett) a Támogatási szerzôdés alá-
írásával elôlegigénylésre válik jogosulttá, az elôleg 
összege a megítélt támogatás maximum 25%-a le-
het. A Közvetítô Szervezet az elôleg összegén túl 
a „miniprojekt” megvalósítása során felmerülô költ-
ségeket utófinanszírozással téríti meg a „Pénzügyi 
elszámolás részletes szabályai” szerint.

4. Pályázat benyújtása: A részletes pályázati út-
mutató elérhetô a Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzata honlapján (www.bekescsaba.hu), 
valamint nyomtatott formában a Békéscsabai Vá-
rosfejlesztési Kft. irodájában. (5600 Békéscsaba, 
Szabadság tér 11–17. III. em. 2.)

Kérdéseiket a +36-66/523-800/4203-as telefon-
számon vagy a varosfejlesztes@bekescsaba.hu 
e-mail címen tehetik fel.

A Békéscsabai Városfejlesztési Kft., mint Köz- 
vetítô Szervezet, pályázatot hirdet a „Békéscsa-
ba belváros rehabilitáció II. ütem” címû, DAOP-
5.1.2/C-14-k2-2014-0003 azonosító számú vá-
rosrehabilitációs projekt keretében elkülönített 
Programalap felhasználásával megvalósuló 
miniprojektek támogatására.

Koncert családi körben
A Ránki család Liszt-estje

A Ránki család zongoraest-
jével folytatódott a Filharmó-
nia hangversenysorozata 
a Csabagyöngye Kulturális 
Központban.

Ránki Dezsô a ’70-es években, 
még zeneakadémistaként 
„robbant be” a magyar zenei 
életbe és lett a hazai és a nem-
zetközi pódiumok elismert és 
népszerû elôadómûvésze. A 
vidéki, így a csabai közönség-
nek is van több Ránki-koncert 
emléke és élménye, hiszen a 
világjáró mûvész a hazai kö-
zönségrôl sem felejtkezett el. 
Mûvészi és emberi alázatát 
megtapasztalhatta a nem 
szakmai közönség is: hogyan 
késztette zenei csodákra az 
öreg, megfáradt zongorákat 
és varázsolt elô belôlük Cho-
pint, Schumannt, Mozartot.

Klukon Edit zongoramû- 
vész nemcsak a magánélet-
ben, hanem a koncertpódiu-
mon is társa, több mint 20 éve 
lépnek fel együtt négykezes 
és kétzongorás mûvekkel.  
Ezen az estén Liszt-mûvek 
négykezes átiratait játszot-
ták.

Két zongoramûvész gyer-
meke nem biztos, hogy szin-
tén zongoramûvész lesz, 
de ha mégis, akkor jelentôs 
mûvészegyéniség bontakoz-
hat ki. A mûsort nyitó h-moll 
szonáta az ifjú Ránki Fülöp 
elôadásában ilyen figyelem-
re méltó tehetséget mutatott. 

Liszt legjelentôsebb, technikai 
és zenei mondanivalójában is 
transzcendens remekét 19 
évesen eljátszani már önma-
gában nagy teljesítmény.  

A Les Preludes szimfonikus 
költeményt az utóbbi néhány 
évben többször is hallhattuk a 
Békés Megyei Szimfonikusok 
elôadásában. Az ismert dal-
lamok zongorán, négy kézre 
átültetve is drámai hatásúak 
voltak, bizonyítva, hogy Liszt 
az átiratnak is mestere volt, le-
gyen szó akár a saját zenekari 
darabjáról. Az elôadók virtu-
ozitása mellett összehangolt-
ságuk volt megragadó: úgy 
tûnt, mintha a négy kéz egy 
testhez tartozna!

A késôi Liszt-mûveket ke-
véssé ismeri a közönség, 
ezért is volt szép gondolat, 
nem csak aktuális, a Kará-
csonyfa címû ciklus mûsorra 
tûzése. A kiábrándult, keserû 
hangvételû öregkori darabok 
közt kivételként hat ez a mû. A 
Nagypapa mesél (Liszt uno-
kájának ajánlotta a zongora-
darabot), 12 tételben idézi fel 
az ünnep meghittségét régi 
karácsonyi dalokkal, harang-
játék, a felgyulladó gyertyák 
képeivel. Ránki Dezsô és 
Klukon Edit tolmácsolásában 
pedig valódi karácsonyi aján-
dék lett ez a darab és ez a 
koncert.

Kisné Farkas Gabriella

Próba a koncert elôtt – Ránki Dezsô és Klukon Edit



A rekordkísérlethez idén az 
MTVA is csatlakozott: a se-
gélyszervezet adventi gyûjté-
sét az alap Jónak lenni jó! 
elnevezésû mûsorfolyamával 
támogatja. Varga Edit és 
Rátonyi Krisztina, az MTVA 
mûsorvezetôi szombaton dél-
elôtt kötényt ragadtak, és nem-
csak mézeskalácsot sütöttek, 
de a jelen lévô gyerekekkel 
dekorálták is a finomságokat. 

– Rendszeres résztvevôje 
vagyok ezeknek a jótékony 
eseményeknek. Volt, hogy 
ételosztásban segítettem, vagy 
segélycsomagot készítettünk 
– mondta a mûsorvezetô.

Varga Edit az iker fiait is eb-
ben a szellemiségben neveli, 
ugyanis egészen kis koruk-
tól kezdve beszélgetett velük 
a társadalmi problémákról. 
Editnek egy igen szívmelen-
getô és elgondolkodtató tör-
ténet is eszébe jutott, ami vele 
és gyermekeivel történt meg.

– A gyerekeim pontosan 
tudják, hogy milyen lehet 

azoknak a gyerekeknek, akik-
nek nem jut játékokra, vagy 
sokszor ételre sem. Ezekrôl 
gyakran beszélünk már egé-
szen pici koruk óta. Nagyon 
fontos, hogy megértsék, 
hogy nem tesz maradékta-
lanul boldoggá, ha a magam 
igényeit ki tudom elégíteni, 
mert nekem van mibôl. Az 
igazi boldogság, ha máso-
kon is tudunk segíteni. A 
gyerekeknek nem lehet nem 
észrevenniük a kéregetôket 
az utcán, és jó esetben ek-
kor szembesülnek elôször a 
szegénységgel. Sosem felej-
tem el, hogy még nem voltak 
óvodások a fiúk, amikor az 
Árpád híd alatt egy anyuka 
a gyerekével kéregetett. A 
gyerekeim kiflit majszoltak és 
mondtam nekik, hogy nézzé-
tek meg azt a szegény kicsit 
gyereket, aki reggel óta kint 
ül a mamájával és koldul. A 
fiaim felajánlották neki a kif-
lijüket.

Kovács Szilárd
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– 19 év alatt a segélyszer-
vezet adventi adománygyûjtô 
akciója mára az ország legna-
gyobb ünnepi összefogásává 
vált. 

– Növekedésének és si-
kerének titka egyszerre a 
változás és az állandóság. A 
változást az jelenti, hogy az 
egykori perselyeket felváltják 
a mobiltelefonok és az inter-
netes adományozás. Az ál-
landóság, hogy üzenete mit 
sem változott, ma is ugyan-
azokra az értékekre épít, ka-
rácsony legfontosabb üzene-
tére: a cselekvô szeretetre, az 
önzetlen szolidaritásra. A se-
gélyszervezet ilyenkor is azért 
gyûjt, hogy a hétköznapokon 
tudjon minél több családnak 
valódi kitörési pontokat kínál-
ni a szegénységbôl. Akkor is, 
amikor az adventi vásárok rég 
bezárnak és az ünnep fényei 
már távolba tûnnek. 

– Önnek mit jelent az ad-
vent?

– Böjte Csaba egyik gon-
dolatát idézném. „Mindezt 
nektek adom – mondta a go-
nosz lélek. Az anyagi világ, 
a mindenféle elektromos, 
plasztik, króm limlom került a 
céljaink központjába. Nem a 
család a fontos, hanem a ház. 
Nem a gyermek, a szerelem a 

fontos, hanem a minden, me-
lyet meg akarunk adni a meg 
sem születô gyermeknek. 
Karácsony éjjelén, vagy a Ná-
záreti egyszerû csendjében 
hiszem, hogy a Boldogságos 
Szûzanya és Szent József 
megtapasztalta az emberi lét 
teljességét, békéjét, boldog-
ságát. Nem voltak ott világunk 
fényûzô elektromos, króm-, 
plasztikcsodái, de ott voltak ôk 
egymásnak, Isten adta aján-
déknak, áldásnak. Világunkat 
a barbárságba való vissza-
eséstôl, a pusztulástól csak a 
tudatos értékváltás mentheti 
meg, a mai fogyasztói, élvezôi 
kultúra helyett a betlehemi, 
názáreti csendes élet méltó-
ságában kellene Krisztust kö-
vetnünk. Más út nem adatott 
az emberiségnek.” Amit Böjte 
Csaba néhány éve megfogal-
mazott, ma is épp oly aktuális. 
Az advent a várakozás idôsza-
ka. De tudunk-e még igazán 
várakozni? Éberen, remény-
kedôn, tudatosan, fegyelme-
zetten? Csendesen, békésen, 
magunkba mélyedve, mégis 
másokra figyelve? Várjuk a 
karácsonyt, gyermekké válva 
várjuk a csodát, a kegyelmet? 
És meg tudjuk-e tanítani gyer-

mekeinknek is, hogy hogyan 
éljék meg a csodát?

Közhely, mégis igaz: a szí-
vünket öltöztessük díszbe, ne 
a környezetünket. Csendesen, 
békésen, jobban odafigyelve 
magunkra és másokra is. 

– Hogyan lehet jól készü-
lôdni az ünnepre?

– Gondoljunk azokra is, 
akik nem, vagy csak magá-
nyosan ünnepelhetnek. A 
magukra hagyatottakra, az 
elfeledettekre, és nyújtsuk ki 
feléjük a kezünket. Tegyük 
fel magunknak a kérdést, mi 
vajon befogadnánk-e a ko-
pogtató Szent családot, befo-
gadjuk-e a szívünkbe Jézust, 
az Isten ajándékát?

Magunknak teremtjük meg 
az ünnepet. Ahogy Böjte 
Csaba figyelmeztet: ne akar-
junk „mindent”. Olyan ke-
vés dolog kell ahhoz, hogy 
szép legyen az advent: apró 
gesztusoktól, meghitt családi 
hagyományoktól lesz csodá-
latos és emlékezetes. Sza-
bó Magda írja: „Megvoltak 
a magunk sajátos szokásai. 
Anyám minden süteményt 
jóval hamarabb megsütött, 
mint megjött volna az ünnep, 
nagy papírdobozba borította, 

s kinn hagyta a tüllajtós ka-
maraszekrényben, amelybôl 
karácsonyig az utolsó szemig 
mindent kiettünk, dacosan 
lázadva az ünnep minden 
olyan megfogalmazása el-
len, hogy ahhoz valamifajta, 
pláne rituális étel szükséges. 
„A karácsony – mondta apám 
– lelkiállapot, nem étkezés.” 
Nem is volt nálunk szentes-
tére egy falat sütemény se 
már, mikor boldog ünnepeket 
kívánni mentünk ünnep elsô 
napján, minden háziasszony 
elragadtatva nézett bennün-
ket, mert mi voltunk az egye-
düli vendégek, akik rávetették 
magukat a bejglire, és boldo-
gan felfalták, amit elibük rak-
tak.” Ötgyermekes, gyakorló 
családanyaként én is jó elôre 
megkezdem a sütést, és ná-
lunk is elôfordult már, hogy 
elôbb ürült ki a doboz, mint il-
let volna. Szabó Magda édes-
apjának szavait azonban ér-
demes komolyan vennünk: a 
karácsony lelkiállapot. Advent 
van. Adjuk önmagunkat – a 
figyelmünket, az idônket má-
soknak. S fogadjuk mi is kitárt 
szívvel azt, amit mi kapunk: a 
másik ember odafordulását.

Fodor Erika

elkészült az 1353 darab 
mézeskalács

Az MTVA mûsorvezetônôje is csatlakozott azon önkénte-
sek közé, akik rekordmennyiségû, 1353 mézeskalácsot 
készítettek, karöltve a Magyar Ökumenikus Segélyszer-
vezettel. A volt híradós gyakorló édesanyaként igyekszik 
a gyermekeit arra nevelni, hogy ne csak saját magukra, 
hanem az elesettekre is gondoljanak.

egy doboz tigris

26 napos kis tigriseket fotóz-
tak Indonéziában a semerangi 
Mangkang állatkertben. Az 
intézmény híres arról, hogy 
különösen veszélyeztetett, a 
kihalás szélén álló fajok men-
tésével foglalkozik. A történet 
specifikuma, hogy a tigrisek 
legkisebb alfajába tartozó 
szumátrai tigriskölykök látha-

tóak a képen, akikbôl alig pár 
példány él már csak a termé-
szetben. A kötelezô állator-
vosi vizsgálatok és mérések 
elvégzése elôtt a „nagymacs-
káknak” egy dobozban kellett 
várakozniuk, mielôtt gondo-
zóik kezelésbe vették volna 
ôket.

ksz

– Tíz éve jószolgálati nagy-
követe a Magyar Ökumenikus 
Segélyszervezetnek. Miért vá-
gott neki ennek a fontos kül-
detésnek?

– Rengeteget kaptam Ma-
gyarországtól. Amikor szorító-
ba léphettem vagy kijutottam 
az olimpiára, akkor – amellett, 
hogy a saját sikereimnek örül-
tem – másoknak is örömet 
okoztam. Ez az érzés végigkí-
séri az egész pályafutásomat. 
Ha ezt az életérzést át tudom 
adni honfitársaimnak és segít-
séget tudok nyújtani a közéle-
ti tevékenységemmel, ez lelki 
megnyugvást okoz nekem. 

– Mennyire érzékenyek 
szociálisan az emberek egy-
egy kampány során?

– Nagyon csúnya lesz, amit 
mondok, de ha egy termé-
szeti katasztrófa vagy egy 
romániai forradalom lepné 
be advent szellemét, akkor 
sokkal jobban éreznék a 
bôrükön a segítségnyújtás 
fontosságát. Az emberek 
sokszor nem is veszik ész-
re a körülöttük lévô problé-
mákat. Az biztos, hogy az 
advent és a karácsony segít 
abban, hogy az emberek ki-
csit lelassultabb életet élje-
nek és jobban figyeljenek az 
elesettekre.

– Az említett romániai for-
radalom 1989. december 15. 
és 25. között zajlott és renge-
tegen siettek segítségükre a 
határon túli barátaiknak, sze-

retteiknek. Mi motiválta akkor 
a magyarokat?

– Az ország közelsége és a 
kint élô nemzettársaink. Ha ez 
Dél-Amerikában történt volna, 
akkor nem lett volna ekkora 
hatással ránk. Rengetegen 
kocsiba ugrottak és amiben 
tudtak, segítettek, hisz nagy 
számban éltek, élnek magya-
rok Erdélyben. Szerintem a 
közös gondolkodás, a közös 

szabadságvágyunk dominált. 
Az eltelt 25 évben, sajnos, 
jobban megkérgesedett a szí-
vünk, mint anno, a rendszer-
váltás küszöbén. Az biztos, 
hogy az emberekben ott van 
a jóság, de érdekes, hogy el-
sôsorban azon emberektôl, 
azoktól az emberektôl kapjuk 
a legtöbb támogatást, akik ki-
sebb pénztárcájúak.

KSZ

Kokó: Rengeteget kaptam Magyarországtól
Közel egy évtizede szolgálja a jó ügyet Kovács Kokó István. A 
volt bokszoló a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet jószol-
gálati nagyköveteként a Jónak lenni jó! adománygyûjtô akció 
keretein belül próbálja felhívni az emberek fi gyelmét, hogy 
ha tehetik, segítsenek az elesetteken az ünnepek idején. 

lévai Anikó: A legnagyobb ajándék, 
amit másoknak adhatunk: önmagunk

Gyertyagyújtással kezdte 
meg advent elsô vasár-
napján Országos Adventi 
Pénzadománygyûjtését az 
Ökumenikus Segélyszer-
vezet. Az ÉTELT az éhe-
zôknek, OTTHONT az ott-
hontalanoknak, ESÉLYT az 
esélyteleneknek! jelmon-
datú akcióról Lévai Anikó 
jószolgálati nagykövetet 
kérdeztük. Magyarország 
miniszterelnökének felesé-
ge személyes gondolatait is 
megosztotta velünk.
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– Mik azok a fô szempon-
tok, amiket figyelembe vesz-
nek egy vasúti beruházás 
megtervezésénél?

– A beruházások a vasúti 
fejlesztések szempontjából 
két részre oszthatók. Az elsô 
olyan vasútvonalakat érint, 
melyek a fôváros, illetve an-
nak agglomerációjában se-
gítik a személyi közlekedést. 
Ilyen a Budapest–Vác, Buda-
pest–Székesfehérvár, illetve a 
Budapest–Esztergom vasút-
vonal. Mivel ezeken a pályá-

kon viszonylag sûrûn követik 
egymást a megállók, itt a fô 
cél nem feltétlenül a vonat se-
bességének maximalizálása, 
hanem egy európai színvo-
nalú infrastruktúra megterem-
tése: például akadálymente-
sítés, parkolók, biciklitárolók 
létesítése. 

A beruházások másik köre 
a nagyvárosok összekötését 
megcélzó fejlesztések. Ilyen 
a Budapest–Debrecen vas-
útvonal esetében a Szajol–
Püspökladány és a Szolnok–

Szajol szakaszok folyamatban 
lévô korszerûsítése, vagy  a 
Budapest–Békéscsaba vo-
nalon a Gyoma–Békéscsaba 
szakasz felújítása. Ezen kivi-
telezések esetében három fô 
szempontot vettünk figyelem-
be: az elsô, hogy a vonatok 
160 km/órás sebességgel 
tudjanak közlekedni; máso-
dik, hogy a terhelhetôség 
javításával a sínek alkalma-
sabbá váljanak nagy tömegû 
áruszállításra. 

– Belefogtak-e olyan fej-
lesztésbe, ami a következô 
költségvetési ciklusban még 
folytatódik, de már rövid távon 
érezhetô a pozitív hatása? 

– A dél-balatoni vasút-
vonal fejlesztésének elsô 
üteme Lepsény és Szántód–
Kôröshegy között ide tartozik. 
A már tavaly befejezôdött Ke-
lenföld–Székesfehérvár pá-
lyafelújításnak köszönhetôen 
fél órával hamarabb juthatunk 
Budapestrôl  Siófokra. A dél-
balatoni fejlesztés mindkét 
ütemének befejezése után 
Keszthelyig átlagosan továb-
bi 20 perc idômegtakarítás 
érhetô el. A következô uniós 
ciklusban tervezzük befejezni 
a Debrecen–Püspökladány 
vonal fejlesztését. Ezzel be 
tudnánk fejezni a Budapest–
Debrecen között lévô pálya 
felújítását, aminek köszön-
hetôen 2,5–3 óráról 2 órára 
csökkenne a menetidô. Ter-
vezzük a Budapest–Miskolc 
és a Budapest–Pécs vonal 
felújítását is.

KB

A rendszerváltozás óta nem tapasztalt vasútfejlesztés indult 
meg hazánkban az elmúlt években. Loppert Dániel, a Nem-
zeti Infrastruktúra Fejlesztô Zrt. (NIF) kommunikációs ve-
zetôje elmondta, hogy a 2007–2013-as idôszak volt az elsô 
olyan európai uniós költségvetési ciklus, amikor az eddiginél 
is nagyobb összegek álltak rendelkezésre a közlekedés javí-
tására. A Közlekedési Operatív Program (KÖZOP) keretében  
több mint kétezermilliárd forintot tudott lehívni a magyar ál-
lam, amit különbözô vasúti és közúti fejlesztésekre fordított. 

– Mi volt a 2014-es év leg-
nagyobb sikere, illetve kudar-
ca nemzetgazdasági szem-
pontból?

– Amennyiben a mérleg 
serpenyôibe helyezzük a kü-
lönbözô súlyokat, talán még 
ellenfeleink is elismerik: a 
sikerek felé billen a mérleg 
nyelve. Teljesítjük a három 
százalék alatti költségvetési 
hiány követelményét, gazda-
sági növekedésben az elmúlt 
negyedéveket nézve uniós 
összevetésben dobogós he-
lyen állunk, és szembetûnôen 
mérséklôdött az ország sérü-
lékenysége is. Az a célunk, 
hogy ezek a makrogazdasági 
eredmények megjelenjenek 
az emberek mindennapi éle-
tében is. Elindult a pedagógus 
életpálya-modell, az egész-

ségügyben dolgozók is évrôl 
évre magasabb juttatásban 
részesülnek, a háziorvosokat 
is megerôsítjük jövôre, de ma-
radt még bôven tennivalónk a 
következô idôszakra.

– A kormány gazdaságpo-
litikáját sokan támadják mind 
belföldön, mind külföldön. 
Mit lehet kezdeni a politikai 
támadásokkal egy olyan szak-
politikai területen, mint a gaz-
daság?

– Egyrészt a minisztérium 
dolgozói képesek higgadt fej-
jel gondolkodni, érvelni iga-
zuk mellett, másrészt ezeket a 
vitákat megpróbáljuk szakmai 
mederben tartani. Az esetek 
túlnyomó többségében a ke-
délyek nyugvópontra jutnak.

– Mi a várható legnagyobb 
gazdasági kihívás jövôre?

– Kulcskérdés a tartós nö-
vekedés fenntartása. Ehhez 
szükséges, hogy a verseny-
szférában egyre többen dol-
gozzanak, illetve, hogy a be-
ruházási mutató tartósan 20 
százalék feletti értéket érjen 
el. Számos nagyvállalkozó 
választotta hazánkat befekte-
tése helyszínéül az elmúlt idô-
szakban, a Mercedes Kecs-
keméten telepedett meg, 
az Audi Gyôrben, a Bosch 
Budapesten bôvített. Több 
ezer magyar embernek adtak 
munkát, ugyanakkor fontos 
kormányzati szempont, hogy 
az ilyen gazdasági térségek 
ne kizárólag az ország nyu-
gati felében jöjjenek létre. A 
társadalmi feszültségek ke-
zelésének legjobb módja, ha 
a növekedés egyenletesen 
oszlik el, a területi egyenlôt-
lenségek nem haladnak meg 
egy bizonyos mértéket.

– Milyen gazdasági ered-
ményekkel lenne elégedett 
2015-ben?

– A folyamatokra helyezném 
a hangsúlyt, nem egy-egy 

számadatra. Az ország külsô 
finanszírozási pozíciója 2008, 
a globális válság kezdete óta 
számottevôen javult. 2010-
ben sikerült megállítanunk az 
adósság drámai növekedését 
és azóta csökkenô pályán 
haladunk. A fiskális fegyelem 
megôrzése mellett 2013-ban a 
növekedés is beindult. Addig 
azonban nem lehetünk elége-
dettek, amíg az ország gyors 
ütemû felzárkózása nem biz-
tosított. Ehhez további szerke-
zetátalakító, növekedést ösz-
tönzô lépésekre van szükség.

– Magánemberként, csa-
ládfôként tesz újévi fogadal-
mat?

– Nem szokásom. Beval-
lom, én inkább a számokban, 
mintsem a fogadalmakban hi-
szek. De ha kívánhatnék vala-
mit, azt kívánnám, hogy egyre 
több család vállaljon gyerme-
ket. Ez nemcsak a demográ-
fiai folyamatok miatt fontos, 
hanem azért is, mert ôk azok, 
akik átlendítenek minket a min-
dennapi nehézségeken.

BG

2014 nemzetgazdasági szempontból sikerév volt, talán 
nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy túljutottunk a hét szûk 
esztendôn. A kormány célja, hogy a gazdaság egészét jel-
lemzô eredmények megjelenjenek az emberek mindennapi 
életében is. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszterrel ké-
szítettünk év végi számvetést, amibôl az is kiderül, hogy in-
kább a számokban, mintsem az újévi fogadalmakban hisz.

interjú Varga Mihály nemzetgazdasági miniszterrel

Gyermekeink lendítenek át minket a nehézségeken

– Az Európai Parlament frak-
ciói nem vonták meg a bizal-
mat az Európai Bizottság jelen-
legi elnökétôl, annak ellenére, 
hogy Juncker, a bizottság feje 
minimum erkölcsileg aggályos 
dolgok felett hunyt szemet ko-
rábban, luxemburgi miniszter-
elnökként. Vajon miért ragasz-
kodik az EP Junckerhez? 

– Sajnos az erkölcsi és a 
politikai megfontolások nem 
mindig esnek egybe, ahogy 
azt Magyarország 2006 ôszén 
megtapasztalhatta. A luxem-
burgi adóparadicsom-botrány 
ráadásul nemcsak erkölcsi, de 
anyagi természetû is: számos 
multi a nagyhercegség se-
gítségével más országokban 
megtermelt profitját Luxem-
burgba hozta adózni, alacsony 
kulcsok mellett. Az új bizott-
sági elnököt politikai meg-
fontolások tartják székében. 
Nagyon nehezen állt össze a 
Juncker-féle bizottság, a nagy 
európai pártok és az európai 
kormányfôk nem akarják elöl-
rôl kezdeni a folyamatot. He-
lyette megelégszenek azzal, 
hogy Juncker „béna kacsa” 
lesz, hatalma és mozgástere a 
bármikor újra elôvehetô botrá-
nya miatt korlátozott marad.

– David Cameron és Or-
bán Viktor korábban ellenezte 
Juncker bizottsági elnökké 
választását, dacolva Angela 
Merkel és a Néppárt esetleges 
haragjával. Tudhattak az ellen-

érzést megfogalmazó vezetôk 
bármit akkor Juncker kínos 
ügyeirôl? Mondhatjuk – így 
utólag –, hogy reálisan látták 
Juncker személyének veszé-
lyeit, kinevezésének hátulütôit?

– Luxemburg adóprakti-
kái híresek voltak világszerte, 
de az elmúlt két évtizedben 
Juncker mindig megkerülhe-
tetlen és fontos európai posz-
tot töltött be, ezért nyíltan sen-
ki nem merte felvállalni vele 
a konfrontációt. Ugyanakkor 
a személyével kapcsolatban 
nem csak emiatt fogalmaztak 
meg kritikát. A briteknek az 
európai szuperállam építése, 
a magyaroknak az európai 
szuperállam nevében való 
beavatkozás nem tetszett, 
s mindkét ország vezetése 
joggal gondolhatta azt, hogy 
Juncker viszont rokonszenve-
zik ezekkel az elképzelések-
kel. Kérdés, hogy egy gyenge 
bizottsági elnök tud-e hiteles 
kritikát megfogalmazni egy-
egy tagállammal szemben.

– Vajon mennyire hiteles 
bizottsági elnökként az euró-
pai egységes piac védelmé-
rôl beszélni, amikor – mint ez 
kiderült – Luxemburg Juncker 
miniszterelnökségének idején 
kvázi a többi tagállam rovására 
versengett a gazdag nagyvál-
lalatokért? 

– Elsô látásra ez ügyes 
nemzeti érdekérvényesítés-
ként is felfogható, hiszen a 

luxemburgiak igen jól jártak az 
így beszedett adókból. Ugyan-
akkor a másik ország kárára 
érvényesített nemzeti érdek el-
lentétes az európai gondolat-
tal. E kellemetlen igazságból 
ráadásul sok új kellemetlen 
kérdés ered, például az, hogy 
meg kell-e térítenie a kis or-
szágnak a más országoknak 
okozott adókieséseket, egyál-
talán kiszámolhatóak-e ezek 
az összegek. A sok kellemet-
len kérdés és az állandósodó 
botrány minden – akár jó szán-
dékú – bizottsági javaslatra is 
árnyékot vethet, s ezzel a bi-
zottság elnökét is kellemetlen 
helyzetbe hozhatja. Nem vélet-
len, hogy nyugati újságokban 
már sokan Juncker esetleges 
lemondásáról értekeznek. Az 
elôzô luxemburgi bizottsági el-
nök, Jacques Santer 1999-ben 
korrupciós vádak alól mentet-
te ki magát lemondásával.

EM

Az úgynevezett LuxLeaks-ügy alaposan megtépázta Jean-
Claude Juncker volt luxemburgi kormányfô, jelenlegi euró-
pai bizottsági elnök tekintélyét. Juncker miniszterelnökként 
állítólag szemet hunyt számos nemzetközi nagyvállalat lu-
xemburgi „adóoptimalizálása” felett. A multik eurómilliárdos 
adófizetést spórolhattak meg Luxemburg segítségével. 

Juncker „béna kacsa” maradOrszágszerte száguld 
a vasútfejlesztés
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Egy budapesti divatbemuta-
tón találkoztunk Somával, aki 
elárulta, nem egyedül érke-
zett az eseményre, hanem a 
MOME textil szakán tanuló 
lányával. Mamagésa ugyanis 
fontosnak tartja, hogy lányával 
szervezzenek közös progra-
mokat is.

– Mondhatnám, hogy egy 
textil szakosnak szinte kötele-
zô részt venni egy minôségi 
magyarországi divatbemuta-
tón, még akkor is, ha ô nem a 
divat szakot választotta. Ô vá-
gyott ide, én pedig vágytam a 
lányommal egy programra. Ô 
már 21 éves, mégis fontosnak 
tartom, hogy legyenek anya-
lánya programok.

Soma nem tartja magát di-
vatbolondnak, de mint mond-
ja: többször elôfordult már 
vele, hogy valamibe belesze-
retett, s késôbb az trendivé 
vált.  

– Volt olyan, hogy elôbb 
éreztem meg a divatot, mint 
hogy az bejött volna. Izgalmas 
volt London utcáin sétálva a 
legnagyobb tömegben szem-
lélni, hogy hogyan öltözköd-
nek ott a nôk. Fôleg a cipôket 
figyeltem, mert azokat nagyon 

szeretem! Száz nôbôl, ha 
kettôn volt magas sarkú nap-
pal, egyébként balerinát vagy 
sportcipôket hordanak. A di-
vat is egy szimbólumrendszer, 
érdekes információkról árul-
kodik. Hat hetet voltam kint, s 
mivel nagyon sokat tanultam 
és dolgoztam, azzal jutalmaz-
tam magam, hogy elindultam 
vásárolni. Rengeteg szépség-
re bukkantam. Akkor érzed jól 
magad, ha csinosnak, sze-
xinek látod magad. Engem 
a nôi lét teljessége érdekel, 
amikor megéljük a vénuszi, 
az anyai énünket, a fôpapnôt, 
azt a szellemi-lelki minôséget, 
ami valami mélyebbel keresi 
a kapcsolatot, az isteni önva-
lóval, és mellette ugyanakkor 
ott a dolgozó nô, a barátnô és 
az örök gyerek is.

BZS
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Nemrég tért haza Londonból Soma Mamagésa, aki amellett, 
hogy néhány különleges darabbal felfrissítette ruhatárát, ta-
pasztalatokkal is gazdagodott az angol nôket szemlélve.
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soma: fontos, hogy legyenek 
anya-lánya programok!

Ünnepi hangulat kedvenceinkkel az Inviteltôl
A legtöbb ember számára az izgalmas vagy 
épp klasszikus ünnepi fi lmek szorosan hozzá-
tartoznak a karácsonyi készülôdéshez és a jól 
megérdemelt kikapcsolódáshoz a téli szünet-
ben. Az Invitel széles választékában mindenki 
talál kedvére való mûsort az ünnepek idején 
is. Jövôre pedig újabb népszerû csatornákkal 
bôvül a kínálat. 

személyes ügyintézés:
Invitel Pont:
Békéscsaba, Csaba Center 1. emelet
(Andrássy út 37–43.)
Nyitva tartás: hétfô–péntek: 8.30–19.00 
 szombat: 8.30–14.00 
Telefonszám: 66/444-959 
További információ és ügyintézés:
1288-as Infovonal és www.invitel.hu

– Nemrég volt a Csalóka 
szivárvány címû darab premi-
erje, melynek fôszerepét ját-
szotta. Hogyan készült?

– Az jelent valamit, hogy 
éjszakánként fölkelsz és nem 
tudod az estéd pihentetô al-
vással tölteni? Arra ébredsz, 
hogy Tamási Áron szöveghal-
maza zakatol a fejedben, amit 
meg kellene tanulnod. Ez 
egyébként is nagyon furcsa 
nyelvezet, furcsa szóössze-
tételekkel, szóhasználattal… 
Miután elolvastam a szöveg-
könyvet, feltûnt, hogy nem 
találok kapaszkodót a karak-
terhez. Most már értem, hogy 
miért. Tébolyító, hogy alap-
helyzetben nem egy, hanem 
két szerepet játszol, majd a 
második felvonásban az át-
változott ember is elkezd még 
egy szerepet játszani.

– Ezek szerint fárasztó volt 
a munka?

– A darab elôtt Arthur Miller 
Alku címû elôadását mutattuk 
be. Ott az elsô pillanattól az 
utolsóig a színpadon van az a 
pasas, akit játszom. Azt a pró-
baidôszakot akkor nehéznek 
ítéltem meg, de most áhítozva 

gondolok vissza rá, mennyi-
re könnyed és tiszta volt. 
Czintos Bálintnál hinned 
kell azt, amiben a karak-
tered hisz és valamilyen 
szinten azzá kell válnod. 
Át kell állítani magadban 
egy kapcsolót, hogy ké-
pes legyél hinni a mesében: 
hogyha átmész a szivárvány 
alatt, új életet kezdhetsz.

– Czintos Bálint a tudásra 
vágyik, amit nem kaphatott 
meg. Önnek volt olyan vágya, 
ami nem teljesült?

– Persze. Az én életemben 
is vannak olyan dolgok, amik 
nem sikerültek és amiket sze-
retnék magaménak tudni, 
de valamilyen úton-módon, 
ahogy Czintos Bálint is mond-
ja, nem tudtam közel férkôz-
ni a tudás gyökeréhez, nem 
ehetek a tudomány gyümöl-
cseibôl. Ezzel viszont meg 
kell barátkozni. 

– A ma embere is gyakran 
kitörne abból a helyzetbôl, 
amiben van. Ez lenne a darab 
üzenete is?

– Azt gondolom, hogy utol-
jára Kossuth Lajos üzenhetett. 
A Budapesten élôk olyan sze-

rencsés helyzetben vannak, 
hogy kicsit jobban megmerít-
kezhetnek Tamási Áron világá-
ban, nemrég volt ugyanis az 
Újszínházban is egy elôadás, 
az Énekes madár bemutató-
ja. Sokan azt mondják, tele 
van az életük stresszel. Tanuld 
meg feloldani! Ha megnézed 
az elôadást, választhatsz: 
abba az irányba akarsz-e 
menni, ahova a külvilág, a kör-
nyezeted sodor, taszít, vagy 
hajlandó vagy szembenézni 
önmagaddal és a magad útját 
járni. Ez egyféle tükör lehet, de 
üzenni senkinek sem akarok!

– A következô darabban 
Huszti Péterrel dolgozik együtt, 

akivel különleges ponthoz ért 
a kapcsolata.

– A Komámasszony, hol 
a stukker? címû elôadást az 
a Huszti Péter rendezi, aki 
annak idején a Színház- és 
Filmmûvészeti Fôiskolán az 
elsô felvételi rostán áten-
gedett. Így nagyon fontos 
szerepe van abban, hogy 
most épp itt, a József Atti-
la Színházban dolgozom. 
Ráadásul életem során ez 
lesz a 70. premierem. Szép 
kör zárul: Huszti Péter kezén 
mentem át elôször a felvéte-
lin és most ô rendezi a 70. 
premieremet!

Borsos Zsuzsi

Rékasi Károly: tanuld meg
feloldani a stresszt!

Hetvenedik premierjéhez érkezik Rékasi Károly, aki ez-
zel egyben egy szép kört is zár. A színész külön nem ün-
nepel, de érdekességnek tartja, hogy épp Huszti Péter 
rendezésében játszik majd a József Attila Színházban.
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gondolok vissza rá, mennyi-
re könnyed és tiszta volt. 

egy kapcsolót, hogy ké-
pes legyél hinni a mesében: 
hogyha átmész a szivárvány 

rendezésében játszik majd a József Attila Színházban.

szünidei szórakozás
a sztárokkal

A televíziócsatornák a téli hónapokban is izgalma-
sabbnál izgalmasabb mûsorokkal várják a nézô-
ket, így a színes kínálatban minden mûfaj szerel-
mesei találkozhatnak kedvenceikkel. A romantikus 
vígjátékok kedvelôi például a Szerelem a végzeten 
vagy éppen a Love Guru hôseinek szoríthatnak a 
Paramount Channelen, a filmdrámák iránt érdeklô-
dôk Phillips kapitány történetét izgulhatják végig az 

HBO-n, a nevetésrôl pedig többek között a Modern 
család és az Agymenôk gondoskodnak hétrôl hét-
re a Comedy Central csatornán.

Új év – új kedvencek

Az új év új kezdetet is jelenthet a munka vagy a 
magánélet terén. Az Invitellel a tartalmas kikapcso-
lódásról az ünnepek után sem kell lemondanunk, 
mert a vállalat is tartogat újdonságokat 2015-re. A 
kínálatban már most is megtalálható DIGI Sport 1 
mellett a jövô évtôl kezdve elérhetô lesz a további 
minôségi sportmûsorokat felvonultató DIGI Sport 
2. Bekerül továbbá a választékba a FOX, amely a 
legnagyobb filmstúdiók díjnyertes tévésorozatait 
sugározza magyar nyelven. A nézôk ez utóbbi csa-
torna olyan rég várt alkotásai közül válogathatnak, 
mint a The Walking Dead, a 24 vagy a Simpson 
család legújabb részei.

Ízlés szerinti menü
– a tévében is

A televíziós minicsomagokkal egy-egy téma rajon-
góiként kedvezô áron bôvíthetjük a számunkra ér-
tékes csatornák számát. Emellett a Mixer kiegészí-
tô csomaggal további öt csatornát válogathatunk 
össze egy 30-as listából, így valóban személyre 
szabott kínálatot állíthatunk össze magunknak.



A Közép-békési Területfejlesz-
tési Önkormányzati Társulás 
Békés, Békéscsaba és Gyula 
városok együttmûködésével 
jött létre. Fô célja a térség tár-
sadalmi-gazdasági, kulturális 
fejlôdésének elômozdítása, 
gazdaságának élénkítése és 
fejlesztése. A térségben ki-
váló minôségû, egészséges 
élelmiszer-alapanyagokat 
és élelmiszereket, valamint 
az agráriumhoz kapcsolódó 
kézmûves termékeket állíta-
nak elô. 

A prospektus elsôként a 
magas minôségû alapanyago-
kat (pl. paprika, szilva), majd 
a feldolgozott termékeket (pl. 
kolbász, mézek, lekvárok), vé 

gül a kézmûves por-
tékákat (békési kosár, 
fazekastermékek, 
szôttesek) mutatja be. 
Az egyes termékek és 
termelôk bemutatása 
rövid leírással és a 
termék fotójával tör-
tént meg. 

A kiadványban a 
termék elôállítójának 
konkrét elérhetôsé-
gei is fel vannak tüntetve, 
illetve azon helyek (piacok, 
üzletek), ahol az adott árucikk 
megvásárolható. Külön teret 
szenteltek a prospektusban 
a térségben mûködô termelôi 
piacoknak és biopiacoknak, 
ahol a bemutatott termékek 

megvásárolhatók akár köz-
vetlenül az elôállítótól. 

A térségbôl indult el a Min-
tamenza program, amely 
nagyban épít a helyben meg-
termelt alapanyagokra. A ki-
advány ehhez a programhoz 
is kapcsolódik. 

Fényesen a közösségi ház-
ban, a támogatóknak és az ott 
mûködô civil szervezet önkén-
teseinek köszönhetôen, idén is 
meglepetésekkel, ajándékok-
kal várta a gyerekeket a Miku-
lás. Mint azt Tolnai Ferenctôl, a 
Fényes és Térsége Egyesület 
elnökétôl megtudtuk, a Miku-
lás ünnepségét Tímár Ella 
önkormányzati képviselô, dr. 
Ferenczi Attila, a József Attila 
Lakótelepi Településrészi Ön-
kormányzat vezetôje, valamint 
a Szamos Marcipán Budapest 
támogatta, de az szja egy szá-
zalékának felajánlásait is fel-
használták.

Kiadvány a helyi termékekrôl

fényesi Mikulás

10 Csabai Mérleg

Kiadvány készült Közép-békési Helyi Termékek 2014 
címmel. A 28 oldalas prospektus a térség három te-
lepülésén: Békésen, Békéscsabán és Gyulán, vala-
mint ezek 15–20 km-es körzetében elôállított minô-
ségi helyi termékeket mutatja be az alapanyagoktól 
kezdve egészen a kész, kézmûves termékekig.

Azonban ô nem csak ír vagy 
rajzos-mesés elôadásaival va-
rázsolja el szelíden a gyereke-
ket, hanem maga is illusztrál-
ja a saját és mások könyveit. 
Berényi Nagy Péter több mint 
huszonöt éve készít mese- 
mondóka vagy versillusztrá-
ciókat, több ezer rajza fekszik 
otthon a mappáiban. Decem-
ber elején az elmúlt tíz év 
meseillusztráció-termésébôl 

nyílt kiállítás a Csabagyöngye 
Kulturális Központ Artériumá-
ban. Vannak köztük kedvenc 
darabok a kompozíció, a szí-
nek vagy a figurák miatt, de 
– ahogy az alkotó fogalmaz 
– tulajdonképpen mindegyik 
kedves neki, hisz egy-egy 
„lélekdarabka”. 

A kiállítást szemlélô gye-
rekek arcát látva nyugodtan 
mondhatjuk, hogy nemcsak a 

mesének, de a mesés tárlat-
nak is megvan a maga titok-
zatos varázsa. Aki nem hiszi, 
a január közepéig látható tár-
laton nyugodtan járjon utána!

Mikóczy Erika

tücsök Peti meseillusztrációi
Különleges varázsa van az esti meseolvasásnak. A kinti zajok 
rég lecsendesedtek, a színek elhalványultak, és a derengô 
lámpafénynél a sötét sarkokban most a mesék szônek titok-
zatos hálót... Olyan távolinak tûnik már a megütött térd miatti 
délelôtti könnycsepp vagy a délutáni biciklizés kipirult arcú 
kacagása! Hiszen, akkor már csak ôk vannak ott ketten – egy 
takaró alatt. A szülô, aki álmosan bóbiskolva olvassa, és a 
gyermek, aki tiszta lélekkel át is éli a mesét – olvashatjuk Be-
rényi Nagy Péter (Tücsök Peti) egyik könyvérôl. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlésének
29/2014.(Xii. 4.) önkormányzati rendelete a Csaba Baba életkezdési támogatás 

helyi szabályozásáról 
Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyûlése az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekez-
désében meghatározott eredeti 
jogalkotói hatáskörében, a Ma-
gyarország helyi önkormányza-
tairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 8. 
pontjában megállapított feladat-
körében eljárva a következôket 
rendeli el:

 

1. Értelmezô rendelkezések

1. §
E rendelet alkalmazásában: 
1. szülô: a szülôi felügyeleti jo-

got gyakorló vér szerinti szülô, 
örökbefogadó szülô és gyám;

2. család: a szociális igazgatás-
ról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szoctv.) 4. § (1) 
bekezdés c) pontjában meg-
határozott személyek közös-
sége;

3. háztartás: a Szoctv. 4. § (1) be-
kezdés f) pontjában meghatá-
rozott személyek közössége.

2. Általános eljárási szabályok

2. §
(1) A Csaba Baba életkezdési 

támogatás iránti kérelmet az 
arra rendszeresített nyom-
tatvány felhasználásával Bé-

késcsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalánál (a 
továbbiakban: polgármesteri 
hivatal) lehet benyújtani.

(2) A kérelemhez csatolni kell:
a) a gyermek születési anya-

könyvi kivonatát,
b) a szülô(k) és a gyermek 

lakcímkártyájának a má-
solatát,

c) gyám esetén a gyámki-
rendelô határozat gyám-
hatóság által hitelesített 
példányát,

d) örökbefogadó szülô ese-
tén az örökbefogadás iga-
zolására szolgáló okiratot,

e) a jövedelem igazolására 
szolgáló dokumentumo-
kat a pénzbeli és a termé-
szetben nyújtott szociális 
és gyermekvédelmi ellátá-
sok helyi szabályozásáról 
szóló önkormányzati ren-
delet szerint,

f) az életvitelszerû tartózko-
dás tényének igazolására 
a Védônôi Szolgálat által 
kiállított dokumentumot.

(3) A támogatás iránti kérelmet 
a polgármesteri hivatalba a 
gyermek születésétôl számí-
tott 3 hónapon belül a szülô 
nyújthatja be. A határidô el-
mulasztása jogvesztô.

(4) A (3) bekezdéstôl eltérôen 
a gyám és az örökbefoga-
dó szülô esetén a kérelem 
a gyámságról és az örök-

befogadásról szóló döntés 
jogerôre emelkedésétôl szá-
mított 3 hónapon belül, de 
legfeljebb a gyermek 1 éves 
korának betöltéséig igényel-
hetô.

(5) A Csaba Baba életkezdési tá-
mogatás gyermekenként egy 
alkalommal vehetô igénybe.

(6) A Csaba Baba életkezdési 
támogatás megállapítására 
irányuló eljárásban az eljárási 
határidô 21. nap.

3. §
(1) Békéscsaba Megyei Jogú Vá-

ros Önkormányzat Közgyû- 
lése az e rendeletben szabá-
lyozott Csaba Baba életkez-
dési támogatással kapcsola-
tos elsô fokú hatásköreinek 
gyakorlását Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Polgár-
mesterére átruházza.

(2) A kérelmezô a Csaba Baba 
életkezdési támogatás meg-
állapítására irányuló eljárá-
sok során személyesen köte-
les eljárni.

(3) Amennyiben a kérelmezô 
igazolja, hogy alapos okból 
személyesen eljárni nem 
tud, helyette kizárólag leg-
alább teljes bizonyító erejû 
magánokiratba foglalt meg-
hatalmazással rendelkezô 
meghatalmazottja járhat el.

(4) E rendelet által szabályozott 
ügyben a hatósággal való 

elektronikus kapcsolattartás 
nem lehetséges.

(5) Az a személy, aki a támo-
gatást jogosulatlanul és 
rosszhiszemûen veszi igény-
be, köteles a támogatást és a 
visszafizetésig járó kamatait 
az önkormányzatnak visz-
szafizetni és a visszafizetési 
kötelezettség fennállásáig 
nem részesülhet a kizárólag 
önkormányzati költségvetés-
bôl biztosított ellátásokban.

3. A Csaba Baba életkezdési 
támogatás megállapítása, 
pénzügyi fedezete

4. §

(1) Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Csaba 
Baba életkezdési támogatás-
ban részesíti azt az újszülöt-
tet
a) akinek a családjában az 

egy fôre esô jövedelem 
nem haladja meg az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 
800 százalékát és 

b) akinek szülei közül leg-
alább az egyik
ba) a gyermeke születése-

kor és azt megelôzôen 
legalább három éve 
folyamatosan Békés-
csaba Megyei Jogú 

Város közigazgatási 
területén bejelentett 
lakóhellyel vagy tar-
tózkodási hellyel ren-
delkezik,

bb) a gyermeket a saját 
háztartásában neveli 
és

bc) életvitelszerûen a 
gyermekkel együtt 
Békéscsaba Megyei 
Jogú Városban él. 

(2) A Csaba Baba életkezdési tá-
mogatás megállapítására irá-
nyuló kérelemrôl az elsôfokú 
hatóság határozattal dönt. A 
határozatban rendelkezni kell 
a kifizetés, illetve folyósítás 
módjáról.

(3) A Csaba Baba életkezdési 
támogatás mértéke gyerme-
kenként 42 500 Ft.

(4) A Csaba Baba életkezdési tá-
mogatás pénzügyi fedezetét 
és a felhasználható pénzügyi 
elôirányzatot az éves költség-
vetésrôl szóló önkormányzati 
rendelet határozza meg.

Záró rendelkezések

5. §
Ez a rendelet 2015. január 1. nap-
ján lép hatályba.

Szarvas Péter polgármester
Dr. Szvercsák Szilvia jegyzô

szociális 
célú tûzifa- 
támogatás

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzat Köz- 
gyûlése a 2014. november 27. 
napján tartott ülésén tárgyalta 
a pénzbeli és a természetben 
nyújtott szociális és gyermek-
védelmi ellátások helyi szabá-
lyozásáról szóló 35/2013. (XII. 
30.) önkormányzati rendelet 
módosítását. A rendeletben 
szabályozásra kerültek a szo-
ciális célú tûzifa-támogatásra 
vonatkozó rendelkezések, 
amelyek 2015. január 1. nap-
ján lépnek hatályba. A jogsza-
bály teljes szövege megte-
kinthetô a www.bekescsaba.
hu honlapon és Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatal Szociálpoliti-
kai Osztályán (5600 Békés-
csaba, Szabadság tér 11–17., 
fszt. 10.).

Kövesse híreinket, felhí-
vásainkat és játékainkat a 
Facebookon is!

facebook.com/
csabaimerleg

A lakossági 
hulladékszállítás feltételei 
nem változnak 

A szolgáltatóváltás gördülé-
keny lesz, a lakosság semmit 
nem fog észrevenni az átszer-
vezésbôl, hiszen a Békéscsa-
bai Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. alvállalkozója-
ként továbbra is a TAPPE Hul-
ladékgazdálkodási Kft. végzi 
a lakossági hulladék begyûj- 
tését. A lakosságnak nem kell 
szerzôdést módosítania. 

A személyes és telefonos 
ügyfélszolgálat is változatlan 

helyen, változatlan nyitva tar-
tással üzemel: Békéscsaba, 
Bartók Béla út 56., 66/442-
342, hétfôn, szerdán és pén-
teken 8–15 óráig, csütörtökön 
8–16.30 óráig. 

A díjak, a számlázás, a ku-
kák ürítési rendje, idôpontjai, 
a lomb-, zöld-, szelektív, és az 
egyéb, vegyes települési hul-
ladék elszállítási rendje nem 
változik. Továbbra is lehetô-
ség lesz a szerzôdésen felüli 
hulladék elszállítására a meg-
vásárolt, feliratozott zsákok-
ban, illetve egyéb nagyobb 
kapacitású tárolók bérlésével.

Fontos teendôje van vi-
szont azoknak az ügyfelek-
nek, akik a hulladékszállítás 
díját átutalással, illetve cso-
portos megbízással fizették. 
Akik eddig átutaltak, azoknak 
– a megváltozott beszedô 
(Békéscsabai Hulladékgaz-
dálkodási Nonprofit Kft.) mi-
att – új bankszámlaszámot 
kell megadniuk, akik pedig 
csoportos megbízást adtak, 
azoknak a pénzintézetük felé 
új felhatalmazást kell kezde-
ményezniük. 

Az ezzel kapcsolatos bôvebb 
információkat a hulladék-
szállítást 2014. december 
31-éig végzô közszolgáltató 
által 2015. január hónapban 
kibocsátott számlával együtt 
kapják meg a lakosok.

Békéscsaba képviselô-testülete 2014 elején úgy döntött, 
hogy a 2012. évi Hulladékgazdálkodási törvénynek megfe-
lelve, 2015. január 1-jétôl új, 100 százalékban önkormányzati 
tulajdonú szolgáltató, a Békéscsabai Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. végzi a hulladékszállítást Békéscsabán.

Régi-új szolgáltató végzi a szemétszállítást 
Békéscsabán 2015. január 1-jétôl



December másodikán este 
ismét zsúfolásig megtelt a 
városháza díszterme, ezúttal 
az advent jegyében várták 
irodalmi estre az érdeklôdô-
ket. A Békéscsabai Irodalmi 
Estek idei utolsó rendezvé-
nyén adventi és karácsonyi 
versekkel kedveskedtek a 
szervezôk a közönségnek. 

A megjelenteket Petróczki 
Zoltán Gábor, a kormányhiva-
tal fôigazgatója és Herczeg 
Tamás tanácsnok köszön-
tötte. Elsôként Martin Gábor 
Lélekfények címû filmjét vetí-
tették le Lukács Sándor nar-
rációjával, majd Frankó Attila 
Szilveszter és Reménység 
címû novelláit Tomanek Gá-
bor és Bartus Gyula elôadá-
sában hallhattuk. Az utóbbi 
mûvet Attila ügyvéd barátja, 

dr. Gerencsér András nagy-
apjának a sorsa ihlette. Az 
ügyvéddel Horváth Szabolcs 
beszélgetett. 

Aradi András evangéli-
kus lelkész adventi köszön-
tôje után az irodalmi estek 

életmûdíját Herczeg Tamás 
tanácsnok adta át Tomanek 
Gábor színmûvésznek. A 
Békéscsabai Irodalmi Estek 
hûségdíját Kanicsár Károly 
vehette át.

V. A.

Szarvas Péter polgár-
mester a bemutatón 
elmondta: megtisztelte-
tés, hogy városvezetô-
ként az Ybl Miklós által 
tervezett városházán 
(az épület homlokzatát 
141 éve tervezte a neves 
építész) mutathatják be 
a kötetet. A polgármes-
ter a kétszáz éve szü-
letett Ybl legfôbb érde-
meként emelte ki, hogy 
mûvészi szintre emelte 
az építészetet. 

Az idei esztendô az 
építészet éve is, így va-
lóban remek idôzítés 
volt a kiadótól a kötet 
bemutatása, amely or-
szágjárás is volt egyben. 
Az Ybl Miklós által ter-
vezett épületcsodákban 
megyénk is bôvelkedik 
– hívta fel a figyelmet 
Halász Csilla szerzô. Az 
Ôrfy József építész által 
szerkesztett kötet Tímár 
Sára fotográfus segít-
ségével eleveníti meg 
és dokumentálja Ybl 
összes, ma is meglévô 
épületét. A stáb a fôvá-
ros kilenc kerületében 
és az ország 51 telepü-
lésén kereste fel a XIX. 
századi ünnepelt építész 
alkotásait.  

Vándor Andrea

A „Békéscsaba rövid történe-
te a kezdetektôl napjainkig” 
címû könyv a Békéscsabai 
Városvédô és Városszépítô 
Egyesület gondozásában a 
Városvédô Füzetek 3. kötete-
ként látott napvilágot a „Bu-
dapest Bank Békéscsabáért” 
program pályázati támogatá-
sával. A kötet szerzôjével, dr. 
Jároli Józseffel Komáromi 
István történelemtanár, az 
Andrássy Gyula Gimnázium 
igazgatója beszélgetett de-
cember negyedikén a város-
háza dísztermében.

A szerzô többek között 
elmondta, hogy a mû a csa-
bai helytörténeti irodalom 
felhasználásával készült, ám 
szükségesnek tartotta a ma 
már könyvritkaságnak számí-
tó korabeli történeti munkák 
könyvészeti adatait is felso-
rolni. A füzetben helyet kap-

tak a legújabb kutatási ered-
mények is. Részletes idôrendi 
táblázat segíti a történelmi 
összefüggések megértését. 
A krónikában a legutolsó 
bejegyzés például 2013-ból 
származik: a Csabagyöngye 
január 22-ei átadását örökíti 
meg. Szlovák nyelvû össze-

foglaló zárja a kötetet, ame-
lyet Zsibrita Pál fordított. A 
helytörténeti mûvet a diákok 
mellett a lokálpatrióta olvasók 
is örömmel forgathatják, hisz 
röviden, közérthetô módon 
tálalja Békéscsaba történetét 
a kezdetektôl napjainkig.

Vándor A.

Gyóni Géza szobrának meg-
koszorúzásával, illetve a 
nyertes pályázatok kihirde-
tésével zárult december 10-
én a városunkban zajló I. 
világháborús centenáriumi 
programsorozat.

Gyóni Gáza Árpád-soron 
lévô mellszobrának meg-
koszorúzása elôtt Varga Ta-
más, a polgármesteri hivatal 
közmûvelôdési osztályának 
vezetôhelyettese ismertette 
a költô életútját, majd Kiss 
Tibor alpolgármester mon-
dott beszédet: 

– Azért vagyunk most itt, 
hogy Gyóni Géza elsô világ-
háborús költôre emlékezzünk, 
tiszteletére koszorút helyez-
zünk el a szoborsétányon, 
születése 130. évfordulója 
alkalmából. Költészete szá-
munkra szintén egyedülálló, 

hiszen Gyóni Géza a világhá-
ború egyetlen magyar költôje, 
aki hangot adott a magyar ka-
tonának, a magyar vitézség-
nek, a magyar erônek – hall-
hattuk az alpolgármestertôl. 

A városháza dísztermében 
a  Belvárosi általános iskola di-
ákjai adtak mûsort. Kiss Tibor 
beszédében felidézte, hogy a 
szeptember 15-én kezdôdô 

programsorozat keretében jó 
néhány kiállítás, rendezvény, 
pályázat segítette az emlé-
kezést. Az iskolákon, intéz-
ményeken kívül a családokat 
is bevonták a munkába, az 
otthon megtalált relikviák a 
kiállításokon kerültek a nyilvá-
nosság elé. Békéscsaba mél-
tó módon emlékezett az I. vi-
lágháború hôseire, a fiatalokat 
sikerült megismertetni a törté-
nelmi esemény elôzményeivel 
és súlyos következményeivel is 
– emelte ki az alpolgármester.

Szenográdi Péter történe-
lemtanár a világháború he-
lyi vonatkozásairól, érdekes 
összefüggéseirôl beszélt, 
majd kihirdették a centenári-
umi pályázat eredményeit, s 
a legjobbak átvehették jutal-
mukat.

Gajdács Emese
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Könyvbemutató a városházán
Ybl összes: 52 település – 113 épület

A „nagy háború” emlékezete
Lezárult a centenáriumi programsorozat

A városvédôk újabb kiadványa
Békéscsaba története a kezdetektôl napjainkig

A könyv az Ybl tervezte, ma is 
meglévô épületeket dokumentálja

Dr. Jároli József, Komáromi István és Kiss Tibor

Koszorúzás Gyóni Géza szobránál, az Árpád soron

Ünnepség a városháza dísztermében

Az est elôadói az év utolsó Békéscsabai Irodalmi Estjén

December elején elismerô 
oklevelet vehetett át a Föld-
mûvelésügyi Minisztériumban 
Tóth Sándor a 2014. évi, Ma-
gyarország legszebb konyha-
kertje országos programban 
való részvételéért, amellyel 
„hozzájárult a magyar nemzet 
kertkultúrájának gazdagításá-
hoz, hagyományainak ápolá-
sához, értékeinek továbbörö-
kítéséhez”. 

A nyugdíjas katonatisztbôl 
lett kiváló kertésztôl megtud-
tuk, hogy tagja a Lencsési 
Kertbarát Körnek. A kör veze-
tôje, dr. Sicz György tavaly ja-
nuárban vitte az egyik találko-
zóra pályázati felhívásokat. 

– Többször voltak már a 
kertbarátok a kertünkben, 
ami még Zelenyánszki Bandi 
bácsi könyvében is szere-
pel. Gondoltam, miért is ne 
indulhatnék a Magyarország 
legszebb konyhakertje pá-
lyázaton. Kiderült azonban, 
hogy az önkormányzaton 
keresztül lehet pályázni, a 
legszebb konyhakertek helyi 
versenyét minden település 
maga folytatja le. Próbálkoz-
tam, de nem jött össze a do-
log. Idén februárban aztán dr. 
Sicz Györggyel voltunk az or-
szágos kertbaráti találkozón, 

ahol Kovács Szilvia, 
a program ötletgaz-
dája biztatott, hogy 
nyugodtan pályázzak 
egyénileg – mondta el 
Tóth Sándor. 

Ezután csak azt 
tette, amit szokott: a 
kertjét pontosan, pre-
cízen gondozta, ápol-
ta, mindig azt adta a 
növényeinek, amire 
éppen szükségük volt. Kert-
jében szinte minden megte-
rem, vannak gyümölcsfák, 
alma, szilva, körte, meggy, 
cseresznye, van 7-8 fajta 
szôlô, vannak zöldségek, de 
szép virágok is. Mazán János 
havonta fotózta az aktuális 
állapotokat, és a képeket csa-
tolták a pályázathoz. 

–  Rengeteget tanultam dr. 
Sicz Györgytôl és Kocziszky 
Jani bácsitól. Úgy locsolok, 
úgy gondozom a növénye-
ket, úgy metszem meg a fá-
kat, ahogy azt tôlük láttam. 
Vannak célszerszámaim, 
amelyekkel szépen rendben 
tudom tartani a kertet. Igyek-
szem mindent praktikusan 
megoldani, persze ehhez az 
is kell, hogy folyamatosan fi-
gyeljem, ápoljam a növénye-
ket – mondta Tóth Sándor.

Az alapos munkának meg-
lett az eredménye, Kovács 
Szilvia nemrégiben hívta fel 
azzal, hogy menjen el az 
ünnepélyes díjkiosztóra a 
Földmûvelésügyi Minisztéri-
umba. Idén 1447-en pályáz-
tak, ötven települést, mint-
egy hatvan személyt díjaztak 
különbözô kategóriákban. 
Mindössze hárman voltak, 
akik egyénileg indultak, köz-
tük Tóth Sándor. 

Sanyi bácsi röviddel a be-
szélgetésünk után szívmûté-
ten esett át. Jelenleg gyógyul, 
és reméli, tavaszra olyannyira 
felépül, hogy folytatni tudja a 
kert megmûvelését. Ahogy 
mondta: mindent szépen, 
rendben hagyott ott, most a 
kert és „öreg gazdája” is vár-
ja a tavaszt. 

Mikóczy Erika

A kert és gazdája is várja a tavaszt

Adventi irodalmi est a városházán
Az életmûdíjat Tomanek Gábor kapta

A csabai tóth sándoré az ország 
egyik legszebb konyhakertje

Tudták Önök, hogy Békéscsabán van Magyarország 
egyik legszebb konyhakertje? Tóth Sándor a Ken-
derföldeken, a Kendervágó utcában ápolja, mûveli 
a kertjét olyan gondossággal, hogy azzal nem csak 
a Lencsési Kertbarát Kör tagjainak dicséretét vívta 
ki, de munkájáért országos elismerést is kapott.  

Az önkormányzat és a 
Látóhatár Kiadó  közös 
szervezésében mutat-
ták be december 4-én 
a városháza dísztermé-
ben az „Ybl összes – 52 
település – 113 épület” 
címû kötetet.

w w w . c s a b a i m e r l e g . h u

Lezárult a centenáriumi programsorozat



 Kövesse híreinket, felhí-
vásainkat és játékainkat a 
facebookon is!
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Ügyeletes óvodák
Nyitva tartás a két ünnep között

MOzDUlJ  MeG!
Megyeri Ágiékhoz bárki csatlakozhat

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyû-
lésének Közmûvelôdési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizott-
sága határozta meg, hogy az óvodákban „a zárva tartás 
idejét az iskolai tanév rendjéhez kell igazítani, a szünetek 
ideje alatt területenként ügyeletet kell tartani.”

Békéscsabán van egy több mint nyolcvanfôsre szélese-
dett baráti társaság, amelynek tagjai – különbözô össze-
tételben – hol itt, hol ott bukkannak fel. A mindenféle kor-
osztályú, testalkatú és edzettségi fokú MOZDULJ MEG! 
társaság jár kirándulni, túrázni, kerékpározni, futni, attól 
függôen, hogy ki mit szeretne és fi zikailag mit bír. A csa-
pat lelke Megyeri Ági.

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

Ügyeleti nyitva tartást 
legalább 10 szülô igénylése 
esetén szerveznek az óvo-
dák. Amennyiben az adott 
városrészen ennél kevesebb 
az igénylô, akkor az ügyeleti 
nyitva tartás megszervezé-
sére nem kerül sor. Ebben 
az esetben városi szinten 
az ügyeletre kijelölt óvoda 
a Penza-lakótelepi és Dr. 
Becsey Oszkár Utcai Óvoda 
Dr. Becsey Oszkár utcai te-
lephely óvodája.

Az ügyeletre kijelölt óvodák-
ban a nyitva tartás idejére ját-
szóházat szerveznek. Lesz 
bábelôadás, szilveszteri sü-
vegkészítés, ki lehet próbálni 
mozgásfejlesztô játékokat, 
különleges hangszereket 
is. Aki mesét szeretne látni, 
hallgatni, annak diafilmvetí-
téssel kedveskednek az óvó 
nénik, de lesz tánctanulás, 
jókedv, kacagás.

Ezekre a programokra 
várnak minden olyan óvo-
dás kisgyermeket, esetleg a 
testvérét is, akiknek a szülei 
dolgoznak, vagy nem tudják 
megoldani gyermekük elhe-
lyezését.

Ügyeletes óvodák  decem-
ber 29., 30., 31.:

Belváros I.: Szigligeti Utcai 
és Kazinczy-lakótelepi Óvo-
da Kazinczy utcai telephely 
óvodája

Belváros II.: Penza-lakóte-
lepi és Dr. Becsey Oszkár 
Utcai Óvoda Dr. Becsey Osz-
kár utcai telephely óvodája

Erzsébethely: Mackó-Kuckó 
Óvoda Orosházi út 56. szám 
alatti székhely óvodája

Lencsési lakótelep: Len-
csési Óvoda „Napsugárovi” 
Pásztor utca 70. szám alatti 
székhely óvodája

Gerla: Hajnal-Lenkey-Jázmin 
Utcai ÁMK Jázmin telephely 
óvodája

Mezômegyer: Kertvárosi Óvo-
da mezômegyeri telephely 
óvodája

10 fô alatti területi igény ese-
tén a városi kijelölt óvoda 
a Penza-lakótelepi és Dr. 
Becsey Oszkár Utcai Óvoda 
Dr. Becsey Oszkár utcai te-
lephelye. 

Az ügyeletes óvodák 
részletes programjai az óvo-
dák hirdetôin, valamint Bé-
késcsaba honlapján (www.
bekescsaba.hu) olvashatók.

Ági ma egy csinos, mosoly-
gós, magával ragadó hölgy. 
Mint mondja, valamikor nád-
száltermetû volt, azonban egy 
betegség után a régi súlyá-
nak a duplájára nôtt. Amikor 
a túlsúly terhe már a lelkére is 
rátelepedett, elment edzôte-
rembe, csatlakozott az Alföld 
Turista Egyesülethez, és ki-
öntötte a szívét fodrászánál, 
aki történetesen Bunzel Lívia, 
Békéscsaba futónagykövete. 
A beszélgetésbôl kiindulva 
született meg a MOZDULJ 
MEG!, amely idén nyáron 
volt egyéves. A csapat, Ági 
vezetésével azóta járt már 
sokfelé. Változó létszámban 
és összetételben túráznak, 
kerékpároznak, kipróbáltak 
többféle edzést, voltak elô-
adásokon, és persze jókat 
beszélgetnek. A facebookon 
folyamatosan olvashatók a 
programjaik. 

A sok mozgásnak megvan 
az eredménye, Megyeri Ági 
mínusz harminc kilónál tart, 
de van olyan csoporttag, aki 
ötven kilót fogyott, és mások 
is átalakultak, fittebbek let-
tek, jobban érzik magukat. 

Ági mögött azóta komoly 
sportteljesítmények állnak, 
körbetekert az Alföld Turista 
Egyesülettel több megyét, és 
teljesítménytúrázik, ha tehe-
ti, a csoport néhány tagjával 
együtt. Hálás a biztatásért, 
a segítségért a békéscsabai 
futónagyköveteknek, Bunzel 
Líviának és Tóth Lászlónak, 
valamint a Jamina Szövet-
ségnek, és nagyon, de na-
gyon büszke a MOZDULJ 
MEG! csapat minden egyes 
tagjára.

S hogy mit tanácsol an-
nak, aki még csak gondol-
kodik az életmódváltáson?  
Természetesen azt, hogy 
mozduljon meg! Nem az a 
lényeg, hogy mit csinál, ha-
nem az, hogy induljon el va-
lamerre, válasszon olyan te-
vékenységet magának, amit 
szeret. A MOZDULJ MEG! 
például keddenként 18 órá-
tól „futókeddvre”, csütörtö-
kön 18 órától „kocogórára”, 
pénteken 18 órától gyalog-
órára vár mindenkit. Indulás 
az Árpád fürdô nyári bejára-
ta, az Árpád sor felôl!

Mikóczy Erika

Páran a MOZDULJ MEG! csapatából, középen Ágival

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

A Körösök Völgye Látogatóközpont
ünnepi nyitva tartása:

2014. december 20. – Utolsó nyitvatartási nap
2014. december 22. és 2015. január 4. között – Zárva
2015. január 5. – Elsô nyitvatartási nap

A Helyi Termék és Biopiac Ünnepi nyitva tartása:

2014. december 20. 9.00–12.00.• 
– Utolsó nyitvatartási nap
2014. december 27-én és• 
2015. január 3-án – Zárva
2015. január 10. 9.00–12.00.• 
– Elsô nyitvatartási nap

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag, boldog új évet kíván

a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület 
munkaszervezete!

Kövessenek minket a www.korosoknaturpark.hu vagy
a www.facebook.com/korosokvolgye oldalakon!

2015. január 5. – Elsô nyitvatartási nap

A Helyi Termék és Biopiac Ünnepi nyitva tartása:

Kellemes karácsonyi ünnepeket

„Civil társadalom” 
Klubfoglalkozás a 

Lisziben!

A Közösségfejlesztôk Békés Megyei 
Egyesületének közremûködésével 
Klubfoglalkozást hirdet a Liszi 2015 
januárjában Civil társadalom téma-
körben.

A Klubfoglalkozás idôpontjai
és témái:

• 2015. január 8., csütörtök 17.00–
18.00. A civil szektor helyzete Békés 
megyében; forrásszerzési tech-
nikák a közösségek hatékonyabb 
mûködéséhez

• 2015. január 15., csütörtök 17.00–
18.00. Hogyan pályázzunk? – aktu-
ális hazai pályázati lehetôségek civil 
szervezetek; közösségek számára

• 2015. január 22., csütörtök 17.00–
18.00. A civil szervezetek, informális 
közösségek szerepe (lehetôségei) 
a városrészi közösségfejlesztô fo-
lyamatokban (jó gyakorlatok bemu-
tatása: Pécs, Debrecen)

• 2015. január 27., kedd 17.00–18.00. 
Fiatalok a lakótelepért – ifjúsági kö-
zösségfejlesztô munka módszerei

• 2015. január 30., csütörtök 17.00–
18.00. Együttmûködés, hálózatépí-
tés, szektorok közötti partnerségek

A programok ingyenesek, minden 
kedves érdeklôdôt szeretettel várunk!

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

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

Kellemes karácsonyi ünnepeket 
és nagyon boldog új évet 
kívánnak a Liszi 
munkatársai!

Térjenek be 
hozzánk, tegyünk 
együtt közössé-
günkért!

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

Békéscsaba város 
területén a játszóterek 

üzemeltetését a

ZÖFE Kft.
végzi.

Békéscsabai telephely: 
Tessedik utca 51.

Információ, hibabeje-
lentés: 06-30/825-6055



A Magyar Távirati Iroda Sport- 
szerkesztôségének felkérésé-
re a hazai szövetségek 1964 
óta minden esztendôben el-
döntik: sportágukban kik az 
év legjobbjai. 

Idén 50 sportág szövetsé-
ge válaszolt az MTI megke-
resésére. A voksolás történe-
tében az abszolút csúcstartó 
Portisch Lajos sakknagymes-
ter, aki 23-szor lett elsô 1964 
és 1994 között. Az idei gyôz-
tesek közül kiemelkedik az 
ebben az évben visszavonu-
ló Polgár Judit, minden idôk 
legjobb nôi sakkozója, aki 18. 
alkalommal nyerte el az Év 
legjobbja címet. 

A listán egyetlen Békés 
megyei sportoló szerepel, a 
nôi tornászoknál Makra Noé-
mi. A Tornaclub Békéscsaba 
versenyzôje második alka-
lommal lett sportága legjobb-
ja a szövetség döntése értel-
mében.
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A négy küzdôtéren össze-
csapó mezônyt Békéscsaba 
polgármestere, Szarvas Péter 
köszöntötte. Mindenkinek si-
keres versenyzést kívánt, nem 
titkolva, hogy – érthetô módon 
– a békéscsabai gárdának 
szorít. Eljött a versenyre Kiss 
Tibor alpolgármester, Lovas 
István, a házigazda Békéscsa-
bai Lakótelepi SE elnöke, a VI. 
danos Shihan Gregor László, 

a Békés Megyei Harcmûvész 
Szövetség elnöke, de ott volt 
Jeanne-Marie Wenckheim 
Dickens grófnô is. A köztisz-
teletben álló, örökifjú hölgy 
és a csabai taekwondosok 
kapcsolata kiváló, a grófnô 
korábban segítette a szakosz-
tály munkáját és örömmel te-
kintette meg a versenyt. 

A VI. danos Patakfalvy 
Miklós, a szövetség elnöke 

nyitotta meg az országos 
bajnokságot, majd az ünne-
pi hangulat csak fokozódott, 
amikor a DAN-vizsga okle-
veleit átadta a nemrégiben 
vizsgázott mestereknek. Az 
országos bajnokságon, a ka- 
detküzdelmektôl kezdve, a 
versenyzôk elektromos pont-
jelzô berendezéssel felszerel-
ve vívták meglehetôsen ke-
mény mérkôzéseiket. Fôként 
az esélyesek nyertek, de 
természetesen arra is akadt 
példa, hogy borult a papírfor-
ma. A WTF Taekwondo or-
szágos bajnokság jól sikerült, 
s a sportág tovább haladhat 
a fejlôdés útján, hiszen – lát-
va az utánpótlás küzdelmeit 
– reménykedhet a jövôbeni 
nagyobb nemzetközi ered-
ményességben.

– Annak idején Tóth Sán- 
dor keresett meg a Békés- 
csaba–Arad–Békéscsaba 
szupermaraton ötletével, 
amely mellé mindkét megye-
székhely odaállt. Magun-
kénak érezzük ezt a nemzet-
közi szempontból fontos 
eseményt, amelynek a meg-
rendezését jövôre is segíteni 
kívánjuk – szögezte le Bognár 
Levente, aki a kezdetektôl 
szívvel-lélekkel segíti a ren-
dezvényt. 

– Arad és Békéscsaba 
ugyan nem testvérváros, de 
a szupermaratonnak köszön-
hetôen, a sport területén ko-
moly együttmûködésre tekint-
het vissza. Ez jó alap ahhoz, 
hogy a partnerséget a kultúra 
és a gazdaság területére is ki-
terjesszük – fogalmazott Kiss 
Tibor. 

Az Orosházi úti felüljáró 
lezárása miatt idén kicsit mó-
dosult a szupermaraton útvo-
nala, a tervek szerint a 2015. 
május 16-17-én tartandó ver-
senyen is ezt követik majd: 
Békéscsaba – Szabadkígyós 
– Újkígyós – Csabaszabadi 

– Pusztaottlaka – Medgyes-
egyháza – Mezôkovácsháza 
– Battonya – Turnu – Varjas 
– Arad, és ugyanerre vissza-
felé.

– Köszönet azért a lelkese-
désért, segítségért, amelyet a 
települések a verseny során 
tanúsítanak. Mindenütt szin-
te sportünnepként kezelik ezt 
a két napot – jegyezte meg 
Czeglédi Katalin, az atlétikai 
klub marketingvezetôje, majd 
a felek aláírták a szándéknyi-
latkozatot a jövô évi szuper-
maraton megrendezésérôl, 
Tóth Sándor pedig örömteli 
bejelentést tett:

 – Érzelmi és szakmai okok 
miatt visszatér a Buda-Cash 
Békéscsabai Atlétikai Club-
hoz Márton Anita súlylökô, aki 
egy ideig szegedi színekben 
versenyzett, és jön vele Bog-
dán Annabella gerelyhajító is. 
Bízunk abban, hogy ô és An-

nabella is komoly esélyekkel 
indul a következô olimpián. 
Szintén esélyes az olimpiai 
részvételre klubunkból Baji 
Balázs, Kovács Barbara és 
Gregor László – mondta Tóth 
Sándor. 

Az ügyvezetô kiemelte, 
hogy a klub büszke sportoló-
ira, köztük a következô válo-
gatott versenyzôkre: Baji Ba-
lázs, Gregor László, Kovács 
Barbara, Mihály Réka, Váczi 
Lili, Kovács Miklós, Beghdadi 
Younes, Dobra Viktor, Koléner 
Viktória, Novák Natália, Apáti 
Bence és Marton Mercedes.

Végül Tóth Sándor felhív-
ta a figyelmet arra, hogy de-
cember 31-én 10 órától ismét 
várnak mindenkit a sportcsar-
noktól induló szilveszteri futó-
gálára, hogy jó hangulatban, 
egy kis futással kezdôdjön az 
évbúcsúztató. 

Mikóczy Erika

Szándéknyilatkozatot írt alá 
december elején a 2015. 
évi, XVIII. Békéscsaba–
Arad–Békéscsaba szuper-
maraton megrendezésérôl 
a városházán Kiss Tibor 
csabai, Bognár Levente ara-
di alpolgármester, valamint 
Tóth Sándor, a Buda-Cash 
Békéscsabai Atlétikai Club 
ügyvezetôje, aki további jó 
hírekkel is szolgált. 

Békéscsabán már nem az elsô alkalommal rendezett a 
Magyar Taekwondo Szövetség országos bajnokságot, és 
ez idáig mindegyik verseny jó hangulatú és emlékezetes 
maradt. Így volt ez a közelmúltban, a sportcsarnokban 
megrendezett huszonnegyedik felnôtt és huszonegye-
dik gyermek és kadet országos bajnokságon is, amelyen 
több mint kétszázan indultak el. A Békéscsabai Lakóte-
lepi SE – Szedoglavits Alajos szakosztályvezetô mester-
rel az élen – mind a rendezésben, mind a versenyzésben 
igyekezett maradandót alkotni.

Jó hírek az atlétikai klubtól
Szándéknyilatkozat a jövô évi szupermaratonról

A szándéknyilatkozatot Bognár Levente, Kiss Tibor és 
Tóth Sándor írta alá

taekwondo-bajnokság Csabán
Jó rendezô volt a Békéscsabai Lakótelepi SE

A csabai sportcsarnokban rendezett versenyen több mint kétszázan indultak

Mint azt a futónagykövettôl 
megtudtuk, az idei versenyre 
és túrára mintegy kétszázan 
jelentkeztek, sokan igénybe 
vették az online regisztrációt, 
a helyszínen tízen kapcso-
lódtak be a futásba. 

– Igen népszerû volt a 
gyerekfutás és túra, amely 
mindig ingyenes. A felnôttek 
négy távban nevezhettek: 4,6 
kilométeren, 10 kilométeren, 
21 kilométeren, azaz félma-
ratonon, és 42 kilométeren, 
azaz a maratoni távon. A fél-
maratonin 60-an, a maratonin 
29-en tették próbára erejü-
ket, kitartásukat, erônlétüket. 
Két klasszis, Bogár János és 
a békéscsabai Zahorán Já-

nos ultrafutó is megtisztelte 
versenyünket. A két „spártat-
loni” ultrafutó a maratoni tá-
vot teljesítette.  A gyerekek is 
nagyon élvezték a futást és a 
túrát. 25 gyermek teljesítette 
a számukra meghirdetett kü-
lönbözô távokat. A gyerekek-
nek lufikkal és mézeskalács 
érmekkel kedveskedtünk. A 
túrázóknak egyéni távok tel-
jesítését is felkínáltuk a Moz-
dulj meg! csapatával, a neve-
zési díjak pedig tartalmazták 
a strandbelépôt is – mondta 
Bunzel Lívia, aki azt is el-
árulta, hogy már készülnek 
a februári jelmezes farsangi 
futásra is.

Vándor Andrea

A futóverseny startjának pillanatai az Árpád fürdô elôtt

III. Adventi Maraton 
Kétszázan futottak

Az adventi futóversenyt és gyalogtúrát immár harmadik 
alkalommal szervezte meg Bunzel Lívia, Békéscsaba fu-
tónagykövete. A rajt december 7-én, advent második va-
sárnapján az Árpád fürdô nyári bejáratánál volt.

Idén már harmadik éve 
mûködik városunkban a 
Bóbita Fejlesztô Központ. A 
Tündér Tanoda Alapítvány 
ennek apropóján december 
12-én nyílt napot rendezett 
az intézményben.

Az alapítvány harmadik szü-
letésnapján Vámos Mónika, 
a központ vezetôje mutatta 
be eddigi tevékenységü-
ket, s mondott köszönetet a 
munkájukat segítôknek. Mint 
megtudtuk, mûködésük so-
rán több mint 1500 család 
vette már igénybe szolgálta-
tásaikat. A szülôk által nyújtott 
alapítványi hozzájárulásnak 
köszönhetôen, jelenleg közel 
hárommillió forintos eszköz-
parkkal rendelkeznek, így 
magas színvonalú terápiás 
helyszínt tudnak biztosítani a 
gyermekek számára.

– Igényesség, naprakész 
tudás, empátia, odafigyelés, 
szeretet, szakmai alázat jel-
lemzi minden egyes munka-
társamat. Ez mind-mind szük-
séges ahhoz, hogy szakmai 
és emberi szempontból kie-
melkedôen magas színvonalú 
szolgáltatást tudjunk nyújtani 
a családoknak, és bizalommal 
forduljanak hozzánk. Ezúton is 
köszönöm munkájukat. Köszö-
nöm továbbá a békéscsabai 

polgármesteri hivatal, valamint 
a Békéscsabai Intézményellá-
tó Centrum vezetôinek, hogy a 
különleges gondoskodásra 
szoruló gyermekek ellátásá-
val, fejlesztésével kapcsolatos 
elképzeléseinkre mindenki 
elôtt példaértékû, nagyfokú 
érzékenységgel reagáltak. 
Felismerték, hogy a Bóbita 
Fejlesztô Központ hiánypótló 
szerepet tölt be térségünkben, 
mely hatékonyan kiegészíti a 
városban mûködô intézmé-
nyek szolgáltatásait. Eddigi si-
kereinket velük együtt lehetett 
csak elérni – mondta el Vámos 
Mónika az ünnepségen, majd 
így folytatta:

– A ránk bízott eltérô fejlô- 
désû gyermekek állapotá-
nak javítása felelôsségteljes 
munka és sok örömöt is ad. 
Szolgáltatásaink iránt igen 
nagy az érdeklôdés, ami azt 
bizonyítja, hogy amit teszünk, 
arra nagy szükség van. Bí-
zunk benne, hogy sokáig tu-
dunk még e célból tevékeny-
kedni.

Az ünnepi eseményen 
Csepregi András, a pedagó-
giai szakszolgálat vezetôje a 
korai fejlesztés jelentôségérôl 
tartott elôadást, de volt játszó-
ház, kézmûves-foglalkozás, 
sok meglepetés és természe-
tesen születésnapi torta is.

December 12-én nyílt napot tartottak az intézményben

Makra Noémi munkáját 
Csabán, az élsportolók 
fogadásán is elismerték

Hároméves a Bóbita
A gyermekek fejlesztéséért dolgoznak

Makra Noémi az 
év nôi tornásza



Zsúfolásig megtelt a Len-
csési Közösségi Ház, ami-
kor egy nappal András napja 
elôtt, az immár hagyomá-
nyos kolbászparádéra ér-
keztek a vendégek.

A ház minden termében tör-
tént valami. Az egyik helyi-
ségben a legifjabbak kará-
csonyi díszeket készítettek, 
a másik terem ínycsiklandó 
édességeket rejtett, itt mu-
tatták be és Vozár Márton 
vezényletével itt zsûrizték az 
idén elsô alkalommal meg-
rendezett, ünnepi sütemé-
nyek versenyére beérkezett 
finomságokat. Kint, a Féja 
Géza téren, egy 150 négyzet-
méteres sátorban készült a 
káposztás egytálétel, melyet 
késôbb a kolbásszal együtt 
kóstolhattak meg a résztve-

vôk. A ház nagytermében 
zajlott a Hetedik Lencsési 
Kolbászgyúró Verseny, mely-
re a lakótelepen mûködô in-
tézményeket és civil szerve-
zeteket hívták meg. 

– Az András-napi kolbász-
parádé legfontosabb célja a 
kezdetekkor a közösségépí-

tés, közösségformálás volt. 
Emellett az András-napi disz-
nótoros hagyományok ápolá-
sán is dolgozunk. Sikeres volt 
a kezdeményezés, hiszen év- 
rôl évre egyre szebben díszí-
tett asztalokat láthatunk. Kö-
szönet illeti a lelkes munkáért, 
szervezésért Takács Pétert, a 
közösségi ház vezetôjét – hall-
hattuk dr. Ferenczi Attilától.

Idén a gyúrásban a lakóte-
lepen mûködô intézmények 
és civil közösségek közül a 
természetjárók, a kulturális 
és sportegyesület, az óvoda, 
az általános iskola, a paleolit 
klub, kertbarátok, a polgár-
ôrök, a tömegsport-egyesü-
let és a nyugdíjasklub vett 
részt, de a parádén nemcsak 
ôk, hanem minden látogató 
jól érezhette magát.

Gajdács E.

Idén tizenhatodik alkalom-
mal rendezte meg a Vállal-
kozók és Munkáltatók Or-
szágos Szövetsége (VOSZ) 
a vállalkozók napját a kö-
zelmúltban, ahol a hagyo-
mányoknak megfelelôen 
az üzleti élet legrangosabb 
díjait is átadták. Csabaiakat 
is díjaztak: Majoros Béla, 
a Csaba Metál Zrt. vezér-
igazgatója és Áchim Mihály 
Miklós (Áchim+Áchim Kft. 
ügyvezetô igazgatója az Év 
vállalkozója díjat vehette át.

 
Ádám Imre, a VOSZ elnö-
ke részletesen szólt a Prima 
Primissima mozgalomról. Ki-
jelentette: a Megyei Prima Díj 
rendezvények a helyi vállalko-
zókat, mûvészeket, sportoló-
kat hozzák közös platformra. 
Ahogy fogalmazott: „a Me-
gyei Prima Díj rendezvények 
a helyi összefogás legjobb 
letéteményesei”.

– Egy idézet szerint Kolum-
buszt nem azért kell tisztelni, 
mert felfedezte Amerikát, ha-
nem, mert vállalkozott a hosz-
szú útra. Amikor 2010-ben 
kormányra kerültünk, egyfaj-
ta csodavárással szembesül-
tünk. A gazdaság talpra állí-
tását, a vállalkozói környezet 
javítását, a forráshoz jutást 
várták tôlünk – mondta el 

ünnepi beszédében Varga 
Mihály. A nemzetgazdasá-
gi miniszter kijelentette: a 
kormány sem vállalkozott 
könnyû útra. Varga szerint 
ebben a kormány partnerei 
voltak a vállalkozások, akik 
mertek kockáztatni, és tenni 
a sikerért. 

Békéscsabaiak is kaptak 
elismerést a rendezvényen: 
az Év Vállalkozója díjat Majo-
ros Béla, a Csaba Metál Zrt. 
vezérigazgatója és Áchim Mi-
hály Miklós, az Áchim+Áchim 
Kft. ügyvezetô igazgatója 
vehette át. Békés megyébôl 
még ketten kaptak elisme-
rést, a Magyar Gazdaságért 
Díjat Fabó István (Körös-Aqua 
Tervezési, beruházási és ke-
reskedelmi Kft. ügyvezetô 
igazgatója) kapta és szintén 
az Év Vállalkozója lett Bánáti 
Ottó (Furnér-Pack Kft. ügyve-
zetô igazgatója).

Forrás: Businessplus 
Consulting Kft.

A Türr István Képzô és Ku-
tató Intézet gondozásában 
megvalósuló helyi esélye-
gyenlôségi programok regi-
onális tájékoztatójának adott 
otthont a közelmúltban az in-
tézet csabai székháza.

A tájékoztató apropóját 
az adta, hogy elkészült az 
ország több mint 3000 tele-
pülésének helyi esélyegyen-
lôségi programja. Bathó Éva 
szakmai vezetôtôl megtud-
tuk, a programok konkrét in-
tézkedéseket tartalmaznak. 
A projekt a Türr István Képzô 
és Kutató Intézet (TKKI) gon-
dozásában az Európai Unió 
támogatásával 1,2 milliárd 
forint összköltségvetésbôl 
valósul meg a célcsoportok 

– mélyszegénységben élôk, 
romák, gyermekek, nôk, idô-
sek, fogyatékkal élôk – élet-
minôségének javítása érde-
kében. A jó példákról Bere 

Károly, Füzesgyarmat, Izsó 
Gábor, Békés és Varga Gusz-
táv, Mezôkovácsháza polgár-
mestere számolt be.

Vándor A.

A szociális foglalkoztatásban 
részt vevôk által készített leg-
jellegzetesebb termékekbôl 
nyílt adventi vásár és kiállítás 
december 8-án a kormányhi-
vatal földszintjén.

Gajda Róbert kormány-
megbízott a megnyitón ki-
emelte azt a szeretetet, amely 
tükrözôdik a karácsonyhoz 
kötôdô kiállított tárgyakban. 

– A kiállított alkotások a 
szociális foglalkoztatásban 
részt vevô gyerekek és fiata-
lok keze munkáját dicséri. Az 
ünnepi készülôdés fontos ál-
lomása ez, jó alkalom, hogy 
egy kicsit megálljunk, elmé-
lyüljünk. Adakozásra is kiváló 
alkalom a kiállítás és vásár, 
hisz bárki kiválaszthatja a lel-
kének legkedvesebb tárgya-

kat, és meg is vásárolhatja 
azokat – mondta. 

Gara Ágnes, a Szociális és 
Gyermekvédelmi Fôigazgató- 
ság Békés Megyei Kirendelt-
ségének igazgatója megkö-
szönte a kormányhivatalnak, 

hogy helyet biztosított a kiállí-
tásnak, valamint az ellátottak-
nak a gyönyörû termékeket. 

A békési lakásotthonok 
lakóinak kis mûsora zára az 
adventi vásárt és kiállítást. 

Vándor Andrea

A tájékoztatón részt vevô szakemberek, polgármesterek

Adakozásra is kiváló alkalom a kiállítás és vásár

A gyúrók feldíszítették asztalaikat

Az egyik csabai díjazott Majoros Béla

Idén elôször a vendégváró süteményeket is zsûrizték

Áchim Mihály Miklós is az Év Vállalkozója
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Helyi esélyegyenlôség
A Türr istván Képzô és Kutató intézet programja

Adventi vásár és kiállítás
„Kincsek” a kormányhivatal földszintjén

Fekete Pál mûveit mutatták 
be december 11-én, kora este 
a megyei könyvtárban. Váro-
sunk díszpolgárával Túriné 
Kovács Márta, az oktatási, 
közmûvelôdési és sportosz-
tály vezetôje beszélgetett.

A megyei könyvtárban ezen 
az estén Fekete Pál két köny-
vét, A magyar Jeanne d’Arcot 
és a Sírjára nem jutott virág 
címû kötetet mutatták be. A 
szerzô az elsô alkotásról így 
beszélt lapunknak:

– Jeanne d’Arc története 
mára fogalommá lett, mely be-
járta az egész világot. A száz-
éves háború hôssé lett alakját 
mindenki ismeri. Az iskolák-
ban tanítják, hogy az angolok 
túlerejével szembeforduló, 
törékeny, francia parasztlány 
élete tragédiába torkollt. Hi-
ába hajtotta ôt az isteni erô, 
hiába aratott sikereket, végül 
sajátjai, a franciák csukták be 
elôtte a kaput, s adták át ôt az 
ellenségnek, majd kikiáltották 
boszorkánynak és megéget-
ték. Talán kevesen tudják, 
de nekünk, magyaroknak is 
van egy csodálatos Jeanne 

d’Arcunk. Ô Várpalotán, 1956-
ban hajtott végre hôsi tettet, 
egy vérengzés során gránátot 
dobott az ellenséges harci 
jármûre. Máig nem tudjuk, ki 
volt, honnan jött, csak össze-
égett csontjait találták meg a 
robbanás után. Az ô példája is 
mutatja, hogy adott esetben, 
ha azt kívánja egy közösség 
sorsa, mindig felbukkannak 
emberek, hogy saját életüket 
is feláldozva, erkölcsi indítta-
tástól vezérelve feláldozzák 
magukat mások érdekében – 
hallhattuk Fekete Páltól.

Békéscsaba díszpolgára 
hozzátette: igyekezett a tör-
ténelmi tények megtartása 
mellett érzelmekkel átfûtötten 
megírni ezt a könyvet, ugyan-
is szándékai szerint a mai 
fiatalokhoz is szeretné eljut-
tatni üzenetét. Mint mondta, 
az ifjaknak minden korban 
szükségük van példaképekre. 
Jeanne d’Arc és a könyvben 
szereplô, várpalotai lány pél-
dája pedig mindenki számára 
tanulsággal szolgál – szögez-
te le Fekete Pál.

Gajdács Emese

Fekete Pál a könyvtárban találkozott olvasóival

Kolbászparádé a lencsésin
Közösséget formál az András-napi gyúrás

Csabaiakat is kitüntettek
Átadták Az Év Vállalkozója díjakat

A magyar Jeanne d’Arc 
Fekete Pál köteteit mutatták be Csabán



Kellemes karácsonyi
        ünnepeket kívánunk!
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 A P R Ó H I R D E T É S

A XVIII. Szlovák Hét program-
sorozat részeként december 
nyolcadikán a Baji Miklós Zol-
tán (BMZ) által vezetett Törp-
Pingáló szakkör munkáiból 
nyílt tárlat a Szlovák Gimnázi-
um, Általános Iskola, Óvoda 
és Kollégium aulájában.

A megjelenteket Pecsenya 
Edit, az iskola igazgatója kö-
szöntötte, majd Ocsovszki 
Ildikó és tanítványai ad-
venti zenés összeállítását 
és az óvodások kedves kis 
mûsorát hallhattuk. A meg-
lepetésvendég Szarvas Pé-
ter volt, ô nyitotta meg az 
ovisok kiállítását a kívül-be-
lül megújult, s immár ünne-
pi köntösbe öltözött intéz-
ményben. A polgármester 
elmondta, hogy utoljára 
valamikor a hetvenes évek-
ben járt ebben az épület-
ben, s valóban lenyûgözô a 

változás, a pályázati támo-
gatásokból korszerûsített, 
felújított szlovák iskola igazi 
ékköve lett városunknak. 

– A kiállított mûveken felfe-
dezni vélem a mûvész, BMZ 
egy-egy motívumát, ami ta-
lán nem is véletlen, hisz a 
mester legnagyobb vágya, 
hogy nyomot, lenyomatot 
hagyjon maga után. Baji 
Miklós Zoltán két éve vezeti 
felelôsséggel a szakkört. Az 
óvodások még nem tudnak 
írni, így különösen fontos 
számukra az önkifejezés 
ezen módja. Amikor én vol-
tam óvodás, én is alkottam, 
szüleim, nagyszüleim meg-
ôrizték akkori alkotásaimat, 
késôbb nagy meglepetést 
okozva nekem – emlékezett 
a polgármester. 

Czégény Gyuláné igaz-
gatóhelyettestôl azt is meg-

tudtuk, hogy a szlovák hét 
keretében a Kassai Állami 
Bábszínház vendégjátékát is 
láthatták a gyerekek Štefan 
Daňo fôkonzul anyagi támo-
gatásával.

Vándor Andrea

V rámci XVIII. Slovenského 
týždňa bola 8. decembra 
otvorená v aule slovenskej 
školy výstava z diel krúžku 
Malých maliarov, ktorí pra-
cujú pod vedením Zoltána 
Miklósa Bajiho (BMZ). Prí-

tomných pozdravila dvojja-
zyčne riaditeľka inštitúcie, 
Edita Pečeňová, následne 
sme si mohli vypočuť ad-
ventný hudobný program Il-
diky Očovskej a jej žiakov a 
škôlkari nás prekvapili tiež s 
milým programom.

Prekvapením podujatia 
bola návšteva Pétera Szarva-
sa, ktorý dojato otvoril výsta-
vu škôlkarov v slávnostných 
priestoroch už úplne obno-
venej budovy. Primátor mes-
ta účastníkom porozprával, 
že naposledy v tejto budove 
chodil niekedy v sedemde-
siatych rokoch a zmena, kto-
rou budova prešla odvtedy je 
obdivuhodná. Uviedol ďalej, 
že obnovená slovenská ško-
la je ozajstným drahokamom 
nášho mesta a vo veľkej miere 
prispeje ku kvalitnej infraštruk-
túre župného sídla.

– Na vystavených dielach 
zbadám niektoré motívy umel-
ca BMZ, čo asi ani nie je ná-
hodné, veď najväčším prianím 
majstra je, aby zanechal po 
sebe nejaké stopy. Pán Baji 
vedie tento krúžok už druhý 
rok. Škôlkari ešte nevedia 
písať, tým pádom pre nich je 
ešte dôležitejší  tento spôsob 
vyjadrenia sa. Keď ja som bol 
škôlkarom, aj ja som vytvoril 
nejaké diela, ktoré v rodine 
odložili a neskôr ma s nimi prí-
jemne prekvapili – pospomínal 
si pán primátor. 

Od zástupkyne riaditeľky 
Márie Czégényovej sme sa 
dozvedeli aj to, že v rámci slo-
venského týždňa si deti mohli 
pozrieť vďaka fi nančnej pod-
pore  generálneho konzula SR, 
Štefana Daňa aj predstavenie 
Bábkového divadla z Košíc.

Andrea Vándorová 

törp-Pingálók kiállítása Výstava z diel Malých maliarov

INGATLAN

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

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

Békéscsabán, Fényesen, a Györ-
kei utcában 120 m2-es öreg, de 
száraz, jó elosztású családi ház, 
1981 m2-es, fényesi fôcsatornára 
futó telekkel, hatból öt tulajdon-
résszel, beköltözhetôen ELADÓ. 
Irányár: 3,9 M Ft. A fennmaradó tu-
lajdonhányad is megvásárolható, 
egyeztetéssel. Tel.: 30/829-7941.

Békéscsabán, a Mester utcában 
820 m2-es belterületi telek (jelen-
leg gyümölcsös) fúrott kúttal el-
adó. Villany, telefon az utcában.
Tel.: 30/574-0913.

SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

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

Zár, redôny, akár garázskapu 
méretben is, szúnyogháló, sza-
lagfüggöny, reluxa, roletta, nap-
ellenzô, harmonikaajtó szerelése, 
javítása 3 év garanciával! Utánfu-
tó- és csónakkölcsönzés, kulcs-
másolás! Békéscsaba, Dobos 
István u. 20. 
Tel.: 30/233-4550, 70/335-7584, 
 66/636-135.

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

OKTATÁS

Matematikából korrepetálás ál-
talános iskolásoknak.
Tel.: 20/238-1620.

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

EGYÉB

Fehér nyitható fali fürdôszobai 
tükör, 2 db karnis (230, 250 cm), 
1 pár hálószobai fali lámpa, fel-
újításra szoruló román hintaszék, 
üveg kompótos- és süteményes-
készlet, mûanyag szennyestartó 
eladó Békéscsabán.
Tel.: 30/574-0913.

www.csabacenter.hu

     2014. december 18–23.
A hobbit: Az öt sereg csatája (szinkr. am.–új-zélandi fantasy) VILÁGPREMIER! 3D!• 
Exodus: Istenek és királyok (szinkr. amerikai–angol történelmi kaland) 3D!• 
Madagaszkár pingvinjei (szinkr. am. családi animáció) 3D!• 
Hogyan írjunk szerelmet (szinkr. am. rom. vígj.) PREMIER ELÔTT!• 
Paddington (szinkr. angol–francia–kanadai családi vígjáték)• 
Dumb és Dumber kettyó (szinkr. amerikai vígjáték) • 
Az éhezôk viadala: A kiválasztott I. rész (szinkr. amerikai kaland) • 
Eszeveszett mesék (szinkr. argentin–spanyol vígj.) PREMIER! ART!• 
Swing (magyar romantikus vígjáték) ART!• 

     2014. december 24.
A hobbit: Az öt sereg csatája (szinkr. amerikai–új-zélandi fantasy) VILÁGPREMIER! 3D!• 
A Madagaszkár pingvinjei (szinkr. am. családi animáció) 3D!• 
Paddington (szinkr. angol–francia–kanadai családi vígjáték) • 
Bogyó és Babóca – Játszótársak (magyar családi animáció) • 

     2014. december 25–31.
A hetedik fiú (angol–amerikai fantasztikus kaland) PREMIER! 3D!• 
Axterix – Az istenek otthona (szinkr. francia családi animáció) PREMIER! 3D!• 
A hobbit: Az öt sereg csatája (szinkr. am.–új-zélandi fantasy) 3D!• 
Exodus: Istenek és királyok (szinkr. amerikai–angol történelmi kaland) 3D!• 
Madagaszkár pingvinjei (szinkr. am. családi animáció) 3D!• 
Éjszaka a múzeumban: A fáraó (szinkr. amerikai családi kaland) PREMIER!• 
Hogyan írjunk szerelmet (szinkr. am. rom. vígj.) PREMIER ELÔTT!• 
Swing (magyar romantikus vígjáték)  ART!• 

Városi jótékonysági bál
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. 
január 24-én, szombaton 19 órai kezdettel a Jókai szín-
ház Vigadójában Városi jótékonysági bált rendez, amely-
re szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját!

A rendezvényen fellépnek:
• Bajnay Beáta flamenco táncmûvész és
 a Békéscsabai Jókai Színház színmûvészei
• A Nyíri Lajos Táncsport Egyesület
A talpalávalót egész éjszaka a Mediterrán zenekar 
biztosítja.

A bál bevételét a hátrányos helyzetû csabai gyermekek 
üdültetésére ajánlják fel a szervezôk.

Információ és jegyvásárlás:
Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala,
Cziczeriné Ráduly Éva
marketingreferens.
Tel.: 06-20/397-8570,
belépôjegy: 12 000 Ft,
támogatói jegy: 12 000 Ft. 
Tombolatárgyakat, felajánlásokat 
köszönettel elfogadunk.
További információ:
www.bekescsaba.hu

Ünnepi menü a CsabaParkból

Jó étvágyat!

Megkönnyítjük ünnepi készülôdését, fôzés 
helyett töltse családjával az ünnepeket. Válasz-
szon a CsabaPark házias ízei közül, karácsonyi 
ebédjét, vacsoráját rendelje meg nálunk.

A J Á N L A T U N K
Kocsonya•  ....................... 550 Ft/adag
Orjaleves•  ........................ 430 Ft/adag
Kiszelyleves•  ................... 530 Ft/adag
Töltött káposzta•  ............. 800 Ft/adag
Vegyes sültes tál•  ......... 1500 Ft/adag

 (hurka, kolbász, cigánka, velôs szûzpecse-
nye tallér rántva, csirkemell roston, juhtúró-
val töltött karajrolád, mustáros pácolt tarja 
roston, burgonyapüré, párolt rizs)

A megrendelését 2014. december 23-áig a 
vagyonkezelo@globonet.hu e-mail címen 
vagy a 06-20/585-7750-es telefonszámon fo-
gadjuk. Az ételeket december 24-én 14 órá-
ig vihetik el.

A bál bevételét a hátrányos helyzetû csabai gyermekek 
üdültetésére ajánlják fel a szervezôk.

Békéscsaba Megyei Jogú Város 

Tombolatárgyakat, felajánlásokat 



December 20-án 19 órától 
Békéscsabán, a Jókai szín-
házban újra összegyûlnek 
a Magyar Teátrumi Társaság 
tagszínházainak képviselôi, 
mûvészei, hogy látványos 
gálamûsorral ünnepeljék 
meg a háttérben dolgozó, 
és most a Magyar Teátrum 
Díjért egy kicsit elôbbre lépô 
kollégáikat. Tudjuk, hogy 
a színházban nincs egyéni 
siker. Egy-egy produkció 
megszületése számtalan 
ember munkáját dicséri. Haj-
lamosak vagyunk azonban 
elfeledkezni azokról, akik a 

színfalak mögött segítik az 
elôadások létrejöttét. A Ma-
gyar Teátrumi Társaság által 
alapított díj a színházi háttér-
szakmák képviselôinek mun-
káját ismeri el. Az ország 
legjobb súgója, ügyelôje, 
jelmezszabója, assziszten-
se, fény- és hangtechnikusa, 
színpadmestere, mûszaki 

vezetôje, fodrásza, smink-
mestere érdemelheti ki ezt a 
kitüntetést. A látványos, ze-
nés, táncos show-mûsorban 
részletek csendülnek fel a 
színházak sikerprodukciói-
ból. A gáláról az MTVA tele-
vízió felvételt készít. Jegyek 
a teátrum szervezôirodájá-
ban kaphatók!

Békéscsaba megújult fôteré-
nek sarkán, 120 éve építet-
ték át elôször a Fiume Hotel 
koraeklektikus homlokzatú, 
patinás, emeletes épületét. 
Históriája sokkal elôbb kez-
dôdött, meglehet 1673 után, 
amikor a község a földesúrtól 
kocsmatartási jogot kapott. 

A nagy piactéren nádfede-
les „pletykaházak” fogták köz-
re  – a  mai Andrássy út–Szent 
István tér sarkán – Csaba köz-
ség egyetlen vendégfogadó-
ját, a nagyvendéglô földszin-
tes épületét. A sarki földszintes 
háznak mindkét utca felôl nyílt 
bejárata az ivóba. Bérlôje 
Rolkó Sándor vendéglôs volt. 
A község képviselô-testülete 
éveken át szorgalmazta egy 
méltóbb épület felépítését, a 
közbirtokossági testület vállal-
ta is az építtetést. 

Sztraka Ernô községi mér-
nök terve és irányítása mellett, 

1868-ban, 123 ezer pengô 
költséggel el is készült az új 
vendéglô és szálloda, amely-
nek földszintjén boltíves, 
bérbe adott üzletek kaptak 
helyet. Az avatására rende-
zett közvacsorára, 1870. ja-
nuár 2-án, mintegy százötven 
vendég gyûlt össze. Ekkor 
keresztelték Fiume névre a fo-
gadót, a községen keresztül 
épülô, Alföld–fiumei vasútra 
emlékeztetve. A neoklasszi-
cista épület negyedszázadig 
maradt eredetileg felépített 
formájában. 

1894-ben, Ádám Gusz-
táv terve alapján, Wágner 
József csabai építész vállal-
kozó munkájával a Fiume 
földszintjét és homlokzatát 
teljesen átalakították, ennek 
költsége 43 ezer pengô volt. 
Egy évtized múltával az ét-
terem és szálloda kiegészült 
gazdasági épülettel és jégve-

remmel. Ekkor épült az udvar 
felôli földszinten egy 18 x 10 
méteres étterem, melyet a kö-
zönség télikert néven ismert.  

1933 ôszétôl ismét lázas 
munka folyt a Fiume épületé-
ben. Az addigra már lepusz-
tult kávéházat Tevan Rezsô 
varázsolta újjá. A felújítás 
után Csaba Szálloda név ke-
rült a homlokzatra, és évtize-
deken át ezzel a névvel volt a 
létesítmény a város népszerû 
szórakozóhelye. Éttermében 
kitûnô ételeket szolgáltak fel, 
és neves prímások vezette ci-
gányzenekarok muzsikáltak, 
míg a télikertben tánczene 
szórakoztatta a vendégeket. 

Lassacskán a Csaba Szál-
ló is veszített régi fényébôl, de 
többéves átépítés után ismét 
megújult, és 1990-tôl újból 
Fiume néven áll a vendégek 
szolgálatára. 

Gécs Béla

Békéscsaba anno
Százhúsz éve épült át a Fiume 

Több kiemelt rendezvény 
helyszíne volt az elmúlt he-
tekben a városháza díszter-
me, ahol az ajándékba ka-
pott fenyô ünnepi díszletként 
szolgált a rendezvényeken, 
és még a közgyûlésnek is 
különleges hangulatot adott. 
Az eredetileg kilenc méter 
magas, tizenöt éves, három 
méter átmérôjû, féltonnás 
normann fenyôt Bicsák Ta-
más békéscsabai lakos aján-

lotta fel. Gyönyörû a városháza 
elôtt felállított karácsonyfa is, 
ez szintén egy csabai lakos 
adománya. Ez a fa öt méter 
átmérôjû, húszéves, egyton-
nás. Tizenhárom méter ma-
gas volt, azonban a díszítés 
miatt le kellett vágni belôle. A 
fákért a felajánlóknak köszö-
netet mondott a városveze-
tés, de mindnyájan hálásak 
vagyunk érte! Karácsonyi fo-
tóalbumok százaiban kelnek 
új életre, különösen a kinti fa, 
amelynél rengetegen fotóz-
zák a családjukat, barátaikat. 

Békéscsabán, Jaminától a 
Lencsésin át Fényesig, Mezô-
megyerig, a város különbözô 
pontjaiig ünnepi programok, 
adventi hangversenyek, ját-

szóházak, irodalmi estek 
egész sorával hangolódha-
tunk a karácsonyra, és hitünk 
szerinti istentiszteleteken, mi-
séken vagy akár ökumenikus 
alkalmakon készíthetjük fel 
lelkünket. A rendezvények, az 
esti beszélgetések, a közös 
készülôdések pedig szeretet-
zuhanyként mossák le lelkünk-
rôl az év közben rárakódott ke-
serûséget, bánatot, a minden-
napok rohanásának feszültsé-
gét, és teszik megélhetôbbé, 
ragyogóbbá az ünnepet. 

A Csabai Mérleg valameny-
nyi munkatársa nevében kel-
lemes ráhangolódást, áldott, 
békés karácsonyt és boldog 
új évet kívánunk minden ked-
ves Olvasónknak!

Benne vagyunk a karácsony 
elôtti nyüzsgésben. Évet 
zárnak a cégek, az egye-
sületek, civil szervezetek, 
nemzetiségi önkormányza-
tok, az egész éves munkáért 
köszönetet mond a legered-
ményesebbeknek a város-
vezetés. Egymást követik az 
ünnepségek, adventi, kará-
csonyi programok, és a bol-
tok is hetek óta karácsonyi 
díszben várnak bennünket. 
A korai sötétségben szívme-
lengetô, amikor felgyúlnak a 
lámpák, még a nyirkos, hi-
deg idôben is mosolyt csal-
nak az arcunkra az ünnep 
fényei, a díszteremben vagy 
városháza elôtt felállított 
gyönyörû karácsonyfa és a 
Jézus Szíve templom elôtt 
pompázó, díszbe öltöztetett 
fenyô.  

A Magyar Teátrumi Társa-
ság ötödik alkalommal ren-
dezi meg a színházi háttér-
szakmák ünnepét, a Magyar 
Teátrum évzáró gálamûsort 
és díjátadót.

Kopogtat az ünnep 
Áldott, békés karácsonyt és boldog új évet!

Magyar teátrum Gála
Csabán gyûlnek össze a tagszínházak képviselôi

A várva várt szentestét mindig 
Tántika nagynénémnél töl-
töttük a „Lorántffy strasszén” 
– ahogy apukám nevezte az 
utcát, ahol a régi családi ház 
állt. Gyertyát gyújtva a kapu 
elôtt énekeltük a Mennybôl 
az angyalt. Kezemben csen-
gettyûvel vártam, hogy meg-
forduljon a kulcs a rozsdás 
zárban. És akkor ott állt a ka-
puban a Tántikám. Betessé-
kelt minket a „tisztaszobába”, 

ahol már állt a gyönyörûen 
feldíszített fa.

Mindig egy nagy, piros 
almát szelt fel annyifelé, ahá-
nyan voltunk. Mindannyiunk-
nak meg kellett ennünk egy-
egy szeletet a gyümölcsbôl. 
A családból az egyik gyerek 
azt találta mondani, neki nem 
kell az alma, otthon banán és 
mandarin várja. Az én Tán-
tikám akkor azt mondta: aki 
eszik a karácsonyi almából, 

az mindig egészséges ma-
rad, és mindig megtalálja 
majd családtagjait, szerette-
it, a világ bármely részébe is 
vesse ôket a sors.

Az éjféli misére azóta is 
minden évben elmegyünk. A 
mise után barátainkkal hajna-
lig kártyázunk, beszélgetünk. 
Nagynénémre gondolok mi-
közben felszelek egy almát. 
Közben elmesélem, hogy mi-
ért fontos ez számomra: hogy 
a nagy rohanás, készülôdés 
után az ünnep valóban ünnep 
legyen, és mindenki megta-
lálja szeretteit. 

Vándor Andrea

Közeledik a karácsony. Végérvényesen és visszavonhatat-
lanul. Már a harmadik gyertyát is meggyújtottuk az adven-
ti koszorún. A gyertya fényében gyönyörködve eszembe 
ötlenek a régi karácsonyok emlékei.

Közeledik a karácsony
Hogy az ünnep ünnep legyen

16 Csabai Mérleg


