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Vantara Gyula, Békéscsaba 
polgármestere 2014. április 
3-án 10 órakor Pósteleken 
a csónakázótó elôtti terü-
leten ünnepélyes keretek 
között avatja fel a póstele-
ki Wenckheim–Széchenyi 
kastély történeti kertjét. A 
megújult park természeti 
értékeivel és pihentetô kör-
nyezetével aktív szabad idô 

eltöltésére alkalmas program-
lehetôségeket kínál a környe-
zô településeken élôknek és a 
távolabbról ide látogató turis-
táknak egyaránt. A Körösök 
Völgye Natúrpark Egyesület 
az Európai Mezôgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap (EMVA) 
Vidéki örökség megôrzése 
címû pályázatán nyert tá-
mogatást a pósteleki Wenck-

heim–Széchenyi kastély 15 
hektáros történeti kertjének 
felújítására. Az építési, kivi-
telezési munkálatokat 2013. 
szeptember és 2014. március 
vége között végezték. A pro-
jekt 30 142 920 Ft, 100 szá-
zalékos EMVA támogatásból 
valósult meg. 

A pályázat megvalósítá-
sa során tereprendezésre, 
bozótirtásra is sor került mint-
egy 2163 m2-en. A pihentetô 
kirándulásokhoz 1000 m 
hosszúságú gyalogutat és 
sétányt alakítottak ki, a tájéko-
zódást és információszerzést 
a tanösvényen 6 db informá-
ciós tábla, 20 db fajmeghatá-
rozó névtábla, a pihenést 15 
db pihenôpad, a tisztaságot 7 
db hulladékgyûjtô biztosítja.

A jó idô beköszöntével egyre többen kirándulnak ismét a 
közeli Póstelekre, és csodálkoznak rá a kastélykertben új-
jászületett tóra és a szépülô kertre. A növénytelepítés és a 
gyalogutak helyreállítása már az utolsó fázisánál tart, hama-
rosan a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület által szervezett 
nyitótúrával vehetjük birtokba a több mint 30 millió forintból 
felújított kastélyparkot, csónakázótavat és a tanösvényt.

→ Folytatás a 3. oldalon

– Békéscsaba városveze-
tése kiemelt hangsúlyt fektet 
értékeink védelmére, gondo-
zására. Ennek a stratégiának 
szellemében valósult meg 
több beruházás, projekt is, a 
következô állomás pedig ezen 
az úton haladva a CsabaPark 
– hallhattuk Vantara Gyulától a 
bejárást követô sajtótájékoz-
tatón. Városunk polgármes-
tere arról is beszélt, hogy a 
Csabai kolbász a legjobban 
ismert magyar márkák egyike, 

olyan érték, melyet védenünk, 
ápolnunk, gondoznunk kell. 
Legyen ez a park a gasztro-
nómiai hagyományaink ôrzôje 
akkor is, amikor több évtized 
múlva unokáink feladata lesz 
már az értékek védelme – fo-
galmazott Vantara Gyula.

Hanó Miklós alpolgármes-
ter beszédében azt hangsú-
lyozta, hogy a hosszú távú 
cél térségünkben az élelmi-
szeripar fellendítése, ehhez 
segíthet hozzá a CsabaPark 

is, mely bemutatja a jó alap-
anyagokból készült, minô-
ségi, helyi kolbászt, annak 
készítését, a kistermelôknek 
pedig lehetôséget ad az érté-
kesítésre. Az alpolgármester 
köszönetet mondott az elô-
döknek is, akik az 50 hektáros 
területen kialakították a városi 
parkerdôt, mely most remek 
helyszíne lesz a gasztroturisz-
tikai attrakciónak.

A kolbászimázs ápolásán 
túl a CsabaPark szórakozási, 
kirándulási és pihenési le-
hetôséget is biztosít majd az 
idelátogatóknak. Megfelelô 
infrastruktúrával ellátott hely-
színe lesz fesztiváloknak, 
koncerteknek és sportren-

dezvényeknek is. A 2800 
négyzetméteres központi ren-
dezvénycsarnokba egyszerre 
1100 ember fér be, a földszin-
ten büfék, üzletek üzemel-
hetnek, a karzaton vendégek 
fogadására is mód lesz. 

A kolbászudvar három 
részbôl áll: kolbászmúzeum-
ból, mûhelybôl és étterembôl. 
Az épületek által bezárt udva-
ron lehetôség lesz szabadtéri 
rendezvények megtartására. 
Mint azt a bejáráson meg-
tudtuk, az építési munkála-
tok jó ütemben haladnak, a 
CsabaPark elôreláthatólag 
2014 ôszétôl már látogatható 
lesz.

Gajdács Emese

Bejártuk a CsabaParkot
Ôsztôl látogatható lesz a kolbászfalu is

Áll a rendezvénycsarnok, kialakították a kolbászudvart 
a mûhellyel, konyhával, étteremmel, s már a tematikus 
játszótér is körvonalazódik a Gyulai út mellett, az épülô 
CsabaParkban, melyet március 20-án mutattak be hely-
színi bejáráson. 

A kolbászimázs ápolásán túl a CsabaPark szórakozási, kirándulási és pihenési lehetôséget is biztosít majd

A kastélykert helyreállítását történeti kutatás elôzte meg

Új látványosságok a közelben! 
Kiránduljon Ön is a megújult pósteleki kastélykertben!

Az alábbiakban adok tájékoztatást a 2014. április 6. nap-
jára kitûzött országgyûlési képviselô-választással kap-
csolatos gyakorlati tudnivalókról.

A  S Z A V A Z Á S  I D E J E

Szavazni 2014. április 6. napján reggel 6.00 órától 19.00 órá-
ig lehet. A 19.00 órakor sorban álló választópolgárok még 
szavazhatnak, azonban ezután a szavazatszámláló bizott-
ság a szavazást lezárja.

A  M O Z G Ó U R N Á S  S Z A V A Z Á S

A mozgásában gátolt választópolgár április 4. napján 16 
óráig a helyi választási irodánál, a szavazás napján 15 óráig 
az illetékes szavazatszámláló bizottságnál írásban jelezheti 
igényét mozgóurnás szavazásra. A választópolgár kizárólag 
írásban, saját szavazókörének illetékességi területére kérhet 
mozgóurnát.

A  S Z A V A Z Ó K Ö R Ö K

Minden választópolgár csak a számára kijelölt szavazókör-
ben adhatja le szavazatát. A szavazás napját megelôzôen ki-
postázott valamennyi értesítôn feltüntetésre került a válasz-
tópolgár szavazókörének pontos címe. Kérjük, figyelmesen 
olvassák el az értesítést, aki ugyanis nem a számára kijelölt 
szavazókört keresi fel, azt a szavazatszámláló bizottság visz-
szautasítja a szavazástól. A szavazóhelyiségben a válasz-
tópolgárok csak a választójoguk gyakorlásához szükséges 
ideig tartózkodhatnak.

A Békéscsabán átjelentkezéssel szavazó választópolgá-
rok és a települési szintû lakcímbejelentéssel rendelkezôk 
az Irányi u. 14. szám alatt található Kazinczy Ferenc Álta-
lános Iskolában lévô 29. számú szavazókörben adhatják le 
szavazatukat.

(További információk a 7. oldalon)

Választási közlemény

Tisztelt Választópolgárok!

Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alap a vidéki területekbe beruházó Európa
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Vállaljuk terménydarálók,
szivattyúk javítását,

villanymotorok tekercselését, 
sürgôs esetben
48 órán belül. 

Villanymotorokat veszek
állapottól függetlenül

140 Ft/kg-os áron. 

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

A 2014-es évben is
minden szombaton 9.00 és 12.00 közt 

várjuk kedves vásárlóinkat
a Körösök Völgye Látogatóközpont udvarán,

a Helyi termék- és BioPiacon.
Minden héten friss sajtok, finom mézek,

helyi termelôk zöldségei, gyümölcsei, friss péksütemények, 
kézmûvescsodák, környezetbarát megoldások és egészséges 

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

Minden régi és új vásárlónkat szeretettel várjuk!

Körösök Völgye Látogatóközpont
Békéscsaba, Széchenyi liget 810. • 06-66/445-885

www.korosoknaturpark.hu

H I R D E T M É N Y
Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata ár-
verésen kívánja értékesíte-
ni a következô ingatlanát:

Békéscsabán az Ipari út
mellet t található 6147/6 
hrsz.-ú, 1 ha 5906 m2 terüle-
tû, kivett beépítetlen terület 
mûvelési ágú ingatlan 4000 

m2 nagyságú  – az Ipari úttal 
határos – részének 1/1-ed tu-
lajdoni hányadát
Helyrajzi szám: 6147/6 
Terület összesen: 4000 m2

Kikiáltási ár: Bruttó 3810 Ft/
m2, azaz bruttó háromezer-
nyolcszáztíz forint/m2

A hirdetés részletes szövege 

a város internetes honlapján 
a Városháza/Polgármesteri 
Hivatal/Felhívások, hirdet-
mények/egyéb hirdetmények 
elérési útvonalon található, 
valamint Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Polgármesteri 
Hivatalának hirdetôtábláján 
megtekinthetô.

H i r d e s s e n  a  C s a b a i  M é r l e g b e n !
Kéthetente 28 000 háztartásba juttatjuk el üzenetét.

Nyárra elkészül Békéscsaba 
legnagyobb turisztikai attrakciója!

A CsabaPark a Csabai kol-
bász készítésének hagyomá-
nyait ôrzô, ápoló, gasztro-tu-
risztikai rendezvényközpont 
lesz. A kolbászimázs ápo-
lásán túl a CsabaPark szó-
rakozási, kirándulási és pi-
henési lehetôséget is biztosít 
majd az ide látogató belföldi 
és külföldi turistáknak egy-
aránt. A komplexum megfe-
lelô infrastruktúrával ellátott 
helyszíne lesz fesztiválok-
nak, nagyrendezvényeknek, 
koncerteknek és sportren-
dezvényeknek.

2014 márciusára a Csa-
baPark kivitelezése túlha-
ladt a 60 százalékos ké-
szültségen. A rendezvény-
csarnokban megkezdôdött 
az üzletsor padlójának 
hidegburkolattal történô 
kialakítása, illetve a hom-

lokzati nyílászárókat épí-
tik be, ezzel egyidejûleg a 
két végfal oromfalát vakol-
ják. A tetô lezárása folya-
matban van, április elején 
befejezôdik a tetôfedés, 
a hôszigetelés pedig 60 
százalékos készültségû. A 
belsô elektromos vezeté-
keket, csomópontokat ki-
építették, a lámpatesteket 
is felszerelték a kivitelezôk. 
A kolbászudvarban a belsô 
aljzatbeton elkészült, a 
csempézés és a járólapok 
lerakása jelenleg folyamat-
ban van. Az álmennyezetet 

is kialakították, a nyílás-
zárók beépítése pedig fo-
lyamatosan zajlik. Kiépí-
tették a CsabakPark teljes 
járdarendszerét, jelenleg 
az utak szegélyezési mun-
kálatait végzik. Az óriások 
konyhájánál a sétautak 
kialakítása zajlik, valamint 
a játékok gyártása is meg-
kezdôdött már. 

A beruházás összértéke: 
bruttó 1,3 milliárd forint, 
amelybôl az Európai Unió 
és Magyarország Kormá-
nya által biztosított támoga-
tás mértéke 97 százalékos.

A kivitelezés ideje:
2013. 06. 11.–2014. 07. 06.
Kedvezményezett:
Békéscsaba Vagyonkezelô 
Zrt.

A CsabaPark kivitelezése március elejére meghaladta a 
60 százalékos készültségi állapotot. Az esemény alkal-
mából nyilvános sajtóbejáráson mutatták be a folyamat-
ban lévô építkezést a média képviselôinek. A projekt az 
Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fej-
lesztési Alap társfi nanszírozásával valósul meg.

Kvartettben: Mozart–Hidas–Kodály–Hadady

A Kodály Filharmonikusok Debrecen 
koncertje 2014. április 2-án, szerdán 
este fél 8-tól a Csabagyöngye Kultu-
rális Központ hangversenytermében.

Mûsor:
W. A. Mozart: D-dúr szimfónia, „Prágai”, • 
K 504
W. A. Mozart: C-dúr oboaverseny, K 314• 
Hidas F.: I. oboaverseny• 
Kodály Z.: Galántai táncok• 

Közremûködik:
Hadady László – oboa
Vezényel: Somogyi-Tóth Dániel

Jegyek válthatók elôvételben a Fil-
harmónia irodájában (Békéscsaba, 
Andrássy út 24–28., „U” alakú ház) 
és a jegymester.hu-n, továbbá kon-
cert elôtt a helyszínen.

Minden érdeklôdôt szeretettel 
várunk!



Köles István 1946-ban szüle-
tett Nagykállón. A mûszaki pá-
lya vonzotta, szakmunkásként 
kezdte, végül szakoktató lett a 
611. Számú Szakmunkáskép-
zô és Szakközépiskolában. 
Számos munkája mellett ké-
sôbb is kitartóan folytatta a 
Trefort Ágoston Szakközépis-
kolában szaktanárként végzett 
oktató tevékenységét.

A dzsessz kiváló mûvelô-
jeként is hamar népszerû lett. 
Elismert zenekarokban sza-
xofonosként játszott (a 7fô, 
Hat Szív, Hulin Jazz Együt-
tes, Hobby Art, Névtelen Nul-
la, Jazz Mine), emellett szóló-
karriert is befutott. 

A ’80-as évek végén el-
lenzéki tevékenysége mind 
aktívabbá vált, a rendszervál-

tás már a fiatal demokra-
ták között találta. 1994-tôl 
bizottsági tag, 1998-tól 
2002-ig a kulturális bi-
zottság elnöke, 2006 és 
2010 közt alpolgármester, 
2010-tôl 2013-ban bekö-
vetkezett haláláig ismét bi-
zottsági elnök volt. Fontos 
volt számára valamennyi 
mûvészeti ág, egyforma 
odaadással támogatta a 
színházi, közmûvelôdési, 
zenei, képzômûvészeti ága-
zatok fejlôdésének lehetôsé-
gét, rendezvényeinek meg-

valósulását. Igazi lokálpat-
riótaként, haláláig szolgálta 
városát.
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A rekonstrukció érintette a 
2150 m2-es kiszáradt tómeder 
helyreállítását is, mely jóté-
kony hatást gyakorol a park 
mikroklímájára és számos 
élôhely kialakulására. A par-
kosítás, növénytelepítés és 
gyepesítés 2770 m2 területet 
érintett, és magában foglalta 
1138 db lombhullató és örök-
zöld fa, illetve cserje kiültetését. 
Az érdeklôdôk egy történeti 
kutatás alapján kidolgozott és 
10 000 példányban elkészült 
tájékoztató kiadványon ke-
resztül ismerkedhetnek meg 
a fejlesztés és a Wenckheim-
Széchenyi tanösvényének és 
gazdag történelmének min-
den apró részletével. 

Baran Ádámtól, a Körösök 
Völgye Natúrpark Egyesület 

munkaszervezet-vezetôjé-
tôl megtudtuk, a kastély és a 
park tulajdonosa, a békéscsa-
bai önkormányzat bérbe adta 
az ingatlant az egyesületnek 
azzal a céllal, hogy pályázati 
pénzek segítségével eredeti 
funkciójában állítsa helyre a 
pósteleki kertet. Kerékpárral, 
autóval, vagy akár gyalogtú-
ra keretében könnyen meg-
közelíthetjük a Wenckheim–
Széchenyi kastély történeti 
kertjét, és április végétôl, a 
Föld napjához kapcsolódó 
túrákon a kicsik és nagyok, 
családok és iskolai osztályok 
egyaránt szervezett szabad-
idôs programok keretében 
ismerkedhetnek meg az át-
adott, több ezer növényt ma-
gába foglaló tanösvénnyel, a 
megszépült tóval, valamint a 
kastély gazdag történelmével.

A kiállítás megnyitóján Ta-
kács Péter, a ház vezetôje 
köszöntötte a magyar fotós 
társadalom megjelent jeles 
képviselôit. Dr. Ferenczi At-
tila tanácsnok, a lakótelepi 
részönkormányzat vezetôje 
a márciusi ifjak példaértékû 
bátorságát, a forradalom 
eseményeit idézte meg. 

– A ’48-as ifjak közösséget 
teremtettek, az összetartozás 

nemes példáját nyújtva az utó-
kor számára. Hôsiességükrôl 
minden év tavaszán megem-
lékezünk – ha tiltják, ha nem: 
március 15-e itt van a szívünk-
ben, a lelkünkben – mondta, 
majd gratulált az alkotóknak 
és megköszönte a házigazda 
Takács Péter munkáját. 

Idén elsô Molnár Ferenc, 
második Török Gáspár, harma-
dik Bánfi Barnabás fotója lett. 

A MAOSZ-plakettet Mann Ju-
dit, a különdíjat Prauda Miklós 
és Barta Csilla kapta. A múlt év 
közönségdíjasa, aki most ve-
hette át díját, Tejsi András lett.

A rendezvény Gál Anna-
mária és Péterfy Lajos nagy-
váradi színmûvészek ünnepi 
mûsorával ért véget. 

Vándor A.

A Szent István téren iga-
zi, színes kavalkád várta az 
ünneplôket: díszmenet (az 
iskolákban toborzott, szeke-
reken érkezô diákokkal és a 
táncosokkal), hagyomány-
ôrzô honvédek, játszóház, 

patkoló kovács, Kádár Ferkó 
fotószínháza, de még Pilvax 
Kávéház is nyílt egy napra. A 
békéscsabaiak a fôtéren – a 
hagyományôrzô honvédek 
közremûködésével – meg-
ismerkedhettek a haditábor 

hangulatával, és kipróbálhat-
ták Gábor Áron rézágyúját is.

Vantara Gyula ünnepi be-
szédében a márciusi ifjak bá-
torságát emelte ki: – A márciusi 
ifjak jó helyen jót cselekedtek 
– mondta. Elszántságuk, ösz-
szetartásuk példaértékû, ez a 
forradalom és szabadságharc 
üzenete. Az áprilisi törvények 
is azt bizonyítják, hogy a ma-
gyar nemzet kiállt a jogaiért. 
Elôdeink tisztelték a magyar 
földet, és tudták, hogy csak 
kitartással, munkával lehet 
elôre lépni. A polgármester 
szólt a csabai forradalmi ese-
ményekrôl is. Március 20-án 

a város „képviseleti testülete" 
rendkívüli közgyûlést tartott, 
ahol elfogadták a 12 pontot. 
Galli Sámuel kereskedô nem-
zetiszínû kokárdákat hozott 
Pestrôl, amelyeket azonnal 
szétkapkodtak és Csabán is 
megalakult a nemzetôrség. 

Az ünnepen országos elis-
merést vehetett át Budapes-
ten Kutyej Pál Albert nyugal-
mazott evangélikus lelkész, 
aki a Magyar Ezüst Érdemke-
resztet kapta meg. Fekete Pé-
ter, a Jókai színház igazgatója 
Magyar Érdemrend Lovagke-
reszt kitüntetésben részesült.

Vándor Andrea

Verôfényes napsütésben emlékezhettünk nemzeti ünne-
pünkre március tizenötödikén. A megújult csabai fôtéren 
hatalmas tömeg gyûlt össze, illetve ezt megelôzôen a Kos-
suth téren is, ahol a pártok és a civil szervezetek képviselôi 
koszorúzták meg Kossuth Lajos szobrát. 

„Békéscsabáért” kitüntetéssel ismerte el az önkormányzat 
a múlt évben elhunyt Köles István korábbi alpolgármester 
városért végzett tevékenységét. A posztumusz kitüntetést 
özvegye, Köles-Varga Edina vette át a polgármestertôl.

Tizenkettedik alkalommal hirdette meg a Lencsési Kö-
zösségi Ház és a Márvány Fotómûhely a Kárpát-meden-
cében élô magyar fotósok számára a „Csak tiszta for-
rásból…” országos fotópályázatot, amelyre analóg és 
digitális kategóriákban,  fekete-fehér képekkel lehetett 
nevezni. Most 95 alkotó 430 mûvel pályázott. A legjobb 
ötvenet állították ki március 15-én.

Tisztelet a bátraknak! 
A fôtér volt az ünneplés központja Csabán

Posztumusz kitüntetés Köles Istvánnak

Kiss Tibor, Vantara Gyula és Hanó Miklós is koszorúzott

Dr. Ferenczi Attila és Takács Péter

A tó jótékony hatást gyakorol a park mikroklímájára

Csak tiszta forrásból
Feketén-fehéren március idusán

Sajtónap a városházán
Szabó László Zsolt volt a vendég

Új látványosságok
a közelben! 

A jegypénztárak március 
közepe óta az autóbusz-állo-
más aluljárójában találhatók, 
hiszen a felvételi épületben 
gôzerôvel folynak a felújítási 
feladatok. Az ütemterv sze-
rint végzik a vontató és az ál-
lomás területén lévô 5., 6., 7. 
vágányok bontási munkáit is. 

Az Orosházi úti felüljáró 
környékén a híd részeit hord-
ják el. A NIF Zrt.-tôl megtud-
tuk, hogy a nagy zajjal járó 
bontási munkálatok várha-
tóan április közepéig befe-
jezôdnek, a teljes bontással 
pedig a nyáron kell végeznie 
a kivitelezô Csaba-2013 Kon-
zorciumnak. 

Március 14-én környezet-
védelmi ellenôrzést tartott 
a Tiszántúli Környezetvé-
delmi és Természetvédelmi 
Felügyelôség (TIKTF) a Gyár 

utca–Kereki utca burkolatlan 
részén. A bejárásra – ahol a 
TIKTF, az önkormányzat és 
a konzorcium képviselôi, to-
vábbá a NIF Zrt. projektveze-
tôje vettek részt – a fokozott 
porterhelés miatt volt szük-
ség. Megállapították, hogy az 
érintett szakaszokon locsolni 
kell az utat. 

A Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztô Zrt. beruházásá-
ban a vállalkozó a szükséges 
intézkedéseket meghozta, 
szerzôdést kötött egy köz-
terület-tisztítási vállalkozó-
val, aki március közepe óta, 
rendszeresen – akár naponta 
többszöri alkalommal – locsol-
ja a porral terhelt szakaszt. Itt 
a megengedett legnagyobb 
sebesség 30 km/h, kérjük a 
közlekedôket a korlátozás 
betartására.  

A tervek szerint halad a békéscsabai vasútállomás re-
konstrukciója, ahogy a kapcsolódó útépítési munkálatok 
is – mondta el Loppert Dániel, a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztô Zrt. kommunikációs vezetôje. 

Az Orosházi úti felüljáró részeit elszállítják

VASÚTFEJLESZTÉS
A tervek szerint halad a munka

→ Folytatás az 1. oldalról

Feketén-fehéren március idusán

A szabad sajtó napja alkalmá-
ból a Békéscsabán tevékeny-
kedô újságírókat, fotósokat, 
operatôröket, szóvivôket hívta 
beszélgetésre Vantara Gyula 
március 14-én. A polgármes-
ter köszönetet mondott az 
újságíróknak, és megjegyez-
te, az önkormányzat is azon 
dolgozik, hogy minél több 
hiteles információ jusson el 

a lakosokhoz, és lehetôség 
szerint minél gyorsabban.
Az eseményen jelen volt dr. 
Szabó László Zsolt, a Média-
szolgáltatás-támogató és 
Vagyonkezelô Alap csabai 
kötôdésû vezérigazgatója is, 
aki egyebek mellett a közszol-
gálati médiumok szerepérôl 
és az MTI tevékenységérôl tá-
jékoztatta a jelenlevôket.



4 CsabaI Mérleg

Március 27., 19 óra: Egy zon-
gorista lelkébôl – Vozár M. 
Krisztián debütáló zeneszer-
zôi estje a könyvtárban 
Március 27., 19 óra: Szörényi 
Levente–Bródy János: István, 
a király a színházban
Március 28., 20 óra: Jazz est 
a Csabagyöngyében 
Március 29., 20 óra: V. Csa-
bai Blues Ház: Nemzetközi 
Bluesfesztivál a Csabagyön-
gyében 
Március 30., 19 óra: Lé-
lekhangoló: a Békéscsabai 
Bartók Béla Vegyeskar és az 
Erkel Ferenc Vegyeskar kon-
certje a belvárosi katolikus 
templomban
Március 31., 17 óra: Tavaszi 
tisztítókúra és Emberközel-
ben dr. Buki Máriával, a Villa-
nások Mentális Színházzal a 
Zöld Bambusz étteremben 
Március 31., 18 óra: Mazso-
rett és fúvósgála a Csaba-
gyöngyében 
Március 31., 18 óra: Sarusi 
Mihály 70. a Csabagyöngyé-
ben 
Április 1., 16 óra: A boldog-
ság ékkövei: könyvbemutató 
az egyetem könyvtárában 

Programajánló

Öt tipp
öt pizzáért

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

Március 29., szombat 20.00: V. Csabai 
Blues Ház – Nemzetközi Bluesfesztivál. 
Long Tall, Sonny Acoustic Trio, Borsodi 
Blue Trio, Mike Sponza, kíséri: Pribojszki 
Mátyás Band. Jegyár: 2300 Ft, elôvétel-
ben: 1800 Ft. 
Március 30., vasárnap 19.00: A Bé-
késcsabai Bartók Béla Vegyeskar és a 
Gyulai Erkel Ferenc Vegyeskar koncertje 
a katolikus nagytemplomban. Vezényel: 
Perlaki Attila. A belépés díjtalan. 
Március 31., hétfô 18.00: Sarusi Mihály 
70 – vendég: Sarusi Mihály József Attila-
díjas író. Közremûködik: Bartus Gyula 
Jászai-díjas színmûvész. A belépés díj-
talan. 
Március 31., hétfô 18.00: A Grácia Ma-
zsorett Csoport és a Körösparti Vasutas 
Koncert Fúvószenekar közös mûsora. 
Jegyár: 600 Ft. 
Április 2., szerda 19.30: A Kodály Filhar-
monikusok Debrecen hangversenye. 
Április 9., szerda 8.00–14.00: Városi 
Ifjúsági Parlament. Az idei VIP témavá-
lasztásában is a diákok javaslatai jelen-
nek meg, és szekciókat is vezetnek. 
Április 17. LIKE (Lézengô Ifjúság Kultu-
rális Eseménye) a fôtéren a Békéscsabai 
Diákönkormányzat szervezésében. 

Kiállítások 

Vészabó Noémi „Élettánc” címû fest-
ménykiállítása április 10-éig az 1. emeleti 
Artériumban. 
„Grafikai csodák Jankaytól” címmel a 
mûvész ritkán látható grafikái a ’20-as, 
’30-as évekbôl április 30-áig a Panorá-
ma teremben. 
Magyar Geometrikus Mûvészet címû 
kiállítás az 1. emeleti Békéstáj Galéri-

ában április 30-áig. Bak Imre, Deim 
Pál, Fajó János, Kassák Lajos, Nicolas 
Schöffer és Victor Vasarely sokszoro-
sított grafikái a Párizsi Kádár Múzeum 
gyûjteményébôl. 
Április 3., csütörtök 15.00: A tarnamérai 
Rendôrség-történeti Múzeum rendvéde-
lem-történeti vándorkiállításának megnyi-
tója. Különbözô korból származó rendôr-
egyenruhák, rendvédelemmel kapcsola-
tos eszközök, relikviák tekinthetôk meg 
április 27-éig. 
Április 10., csütörtök 10.00: Ale Ildikó 
Párhuzamok címû kiállításának meg-
nyitója 10 és 11 órakor gyermekfoglal-
kozásokkal a Csabagyöngye Kulturális 
Központ 1. emeleti Artériumában. 

Munkácsy Emlékház

Március 27–28., csütörtök–péntek: • 
„Mûemléksorsok nyomában” konfe-
rencia 
Kisnemesi Otthonok 13. Országos Ta-• 
lálkozója. Csütörtök délután 14 órától 
elôadások Munkácsy Mihály születé-
sének 170. és Ybl Miklós születésének 
200. évfordulója jegyében. 
Pénteken kirándulás Bélmegyer-Fás-• 
puszta, Doboz, Gerla, Csorvás és 
Gerendás mûemlékeihez. 

Jaminai Közösségi Ház

Feigl Miklósné Csukás Klára gobelin-
képei április 9-éig. 

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. 

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

Kiállítás

„Csak tiszta forrásból...” – a Kárpát-medencében élô és alkotó magyar fotó-
sok számára 12. alkalommal meghirdetett pályázat zsûrizett alkotásaiból ösz-
szeállított kiállítás megtekinthetô április 11-éig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig az 
intézmény nagytermében.
Március 31., hétfô 14 óra – Gál Lívia miniatûrkészítô kiállításának megnyitója. 
A megjelenteket köszönti Takács Péter, a közösségi ház vezetôje. A kiállítást 
megnyitja: Feigl Miklósné Csukás Klára könyvkötômester. Megtekinthetô április 
18-áig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig.

Metszési bemutató

Március 31., hétfô 16 óra – ôszibarack- és szôlômetszési bemutatót tart dr. 
Sicz György kertészmérnök a Kertbarát kör foglalkozásán, Csanádapácai úti 
kertjében (az Orosházi úton haladva a volt laktanya után balra).

Kirándulás

Április 6., vasárnap – „Tavaszles”. A Természetjáró kör gyalogtúrája a Doboz–
maksári erdôben. Indulás: 8.40-kor menetrend szerinti autóbusszal a békés-
csabai autóbusz-pályaudvar 12-es kocsiállásáról. Várható hazaérkezés: 14 
órakor, autóbusszal.

Költészet napja

Április 7., hétfô 14.30 óra – Mészáros Mihály színmûvész „Kertész leszek…” 
címû zenés irodalmi összeállítása. A mûsort követôen koszorúzás József Attila 
Lencsési úti szobránál.

Ismeretterjesztô elôadás

Április 7., hétfô 17 óra – Méhek a kertben. Bohus Pál méhész videofilm-vetítés-
sel egybekötött elôadása a Kertbarát kör foglalkozásán.  

Ringató foglalkozások

Minden héten szerdán 10 órai kezdettel. Vedd ölbe, ringasd, énekelj! Kis-
gyermekkori zenei nevelés a születéstôl a kodályi elvek alapján. Szeretettel vár 
minden kisgyermekes családot Litauszkiné Püski Melinda tanárnô.
Belépô: 600 Ft/család/alkalom.

eMagyarország pont

Hétköznapokon 10-tôl 18 óráig. Internethasználati lehetôség: 100 Ft/óra, 
nyomtatás (fekete-fehér): 15 Ft/A4 oldal.

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

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

info@csabagyongye.com • www.csabagyongye.com

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

THURY GÁBOR RETRO MOZIJA

2014. április 9-én, szerdán 18 órakor a Nemzetiségi Klubházban (Békési út 15.).
Mûsoron: régi magyar filmhíradó. A japán filmmûvészet remekei: A HÉT SZA-
MURÁJ – Akira Kuroszava filmje. A belépés ingyenes.

HÚSVÉTI KÉSZÜLÔDÉS A MESEHÁZBAN

Szeretettel várunk minden érdeklôdô óvodás-, iskoláscsoportot a Meseházba. 
Békéscsabán, a Békési út 17. szám alatt található mûemlék épületegyüttes zárt 
udvarával, foglalkoztatótermével, mûhelyeivel ideális helyszín csoportok foga-
dására. A látogatás alkalmával megtekinthetôk kiállításaink is. Schéner Mihály 
gyûjteményes kiállítása, Lenkefi Konrád bábkiállítása és Ványai János 
hajdani csabai fazekasmester mûhelye egyaránt elvarázsolja a gyermek 
és felnôtt látogatót. Foglalkoztatótermünkben népi kézmûves játszóházak 
megvalósítására van lehetôség. Választható aktuális tevékenységek: tojás fes-
tése csipkével; mozaikfestés hagymahéjjal; vintage tojás; fonalvirág-koszorú; 
tojásdíszítés írókával, aranyporral; ajtódísz, csuhényúl készítése; asztali dísz 
termésekbôl; csibe rongycsík fészekben; répa, nyuszi textilbôl.
Csoportok számára elôzetes bejelentkezés szükséges a 06-30/383-4743, vagy a 
66/326-370-es telefonszámon, illetve a mesehaz@mesehaz.hu e-mail címen. Ki-
állításaink megtekintésének díja: diákoknak 100 Ft, pedagógus kísérôknek ingye-
nes. A kézmûves-foglalkozások díja: 200 Ft/fô, pedagógus kísérôknek ingyenes.

NÁLATOK LAKNAK-E ÁLLATOK?

A Meseház rajzpályázatot hirdet általános iskolai alsó tagozatos gyermekek 
számára, melynek témája az ember és állat barátsága. A feladat: rajzold le 
kedvenc állatodat, legyen az házikedvenc vagy vadon élô állat. A rajzod 
lehet portré, elképzelt vagy valós történet ábrázolása. Egy pályázó, egy – 
tetszôleges technikával készült, A/4 vagy A/3 méretû – alkotással pályázhat. A 
beküldött rajzok hátulján kérjük feltüntetni a készítô nevét, életkorát, iskoláját 
(az iskola vagy a szülô e-mail címét).  A beérkezett pályamunkákat szakmai 
zsûri értékeli, a legjobbakat kiállítás keretében mutatjuk be a Meseházban.
A pályamunkákat az alábbi címre kérjük eljuttatni: MESEHÁZ, 5600 Békés-
csaba, Békési út 15–17. Beküldési határidô: 2014. május 1.

VÁROSI MESEMONDÓ VERSENY

2014. április 9-én, 9 órától a Meseházban, Békéscsaba általános iskoláinak 
legügyesebb mesemondói részvételével.

Idén is köszönettel fogadjuk adójának 1%-át
MESEHÁZI ALAPÍTVÁNY – 19059985-1-04

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

E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com

 Kövesse híreinket, felhívásainkat és 
játékainkat a facebookon is! Klubtag-
ságunk folyamatosan bôvül, Ön is csatlakozzon hozzánk 
és népszerûsítse oldalunkat ismerôsei körében!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy óvodánkban, a Szlovák Gim-
názium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégiumban, a 
2014/2015-ös nevelési évre óvodai ellátást igénylô gyerme-
kek szülei részére NYÍLT NAPOT szervezünk az alábbi idô-
pontokban:

2014. április 14., 15., 16.   900–1200 óra

A nyílt napok programja:
900–930 az óvoda bemutatása – ismertetô, tájékoztató 
930–1000 az óvoda bemutatása – infrastrukturális feltéte-

lek megtekintése
1000–1030 betekintés a csoportok életébe, irányított tevé-

kenységekbe
1030–1200 szabad játék az udvaron – bepillantás a szabad-

idôs tevékenységekbe

SZERETETTEL VÁRJUK A KEDVES SZÜLÔKET!

A késôbbiekben – elôzetes idôpont-egyeztetés alapján 
– lehetôséget biztosítunk, hogy gyermekeikkel együtt is 
betekintsenek a csoportok életébe. 

A Szlovák Óvoda a férôhelyek függvényében Békés-
csaba egész területérôl várja az óvodába jelentkezôket.

Érdeklôdni a 66/453-530 és a 20/480-7602
telefonszámon lehet.

KEDVES ÉRDEKLÔDÔ SZÜLÔK!

Változik a jaminai posta 
nyitva tartása

Változik a jaminai, 3-as szá-
mú posta nyitvatartási ideje 
a vasútvonal korszerûsítésé-
nek ideje alatt. A módosítás 
a kedvezôbb elérhetôség ér-
dekében az ott élôk érdekeit 
szolgálja.

Ennek megfelelôen ápri-
lis 1-jétôl a Kolozsvári utca 

24/2. szám alatt lévô posta 
nyitva tartása így alakul: 

hétfô 8–18 óra, • 
kedd–csütörtök 8–16 óra,• 
péntek 8–15 óra, • 
szombat–vasárnap zárva.• 

A pénztárszolgálati rend a 
nyitva tartással azonos.

Hirdessen 2014-ben is a

Csabai  Mérlegben!
Kéthetente 28 000 háztartásba juttatjuk el üzenetét.



A menekültek, a nemzetközi 
szervezeteknek hála, elôször 
egy kisebb sátortáborban 
találtak menedéket, amely 
azonban a hónapok elteltével 
városméretû településsé nôt-
te ki magát. Al Ghaoui Hesná-
nak a Bábel címû mûsorban 
a hatalmas menekülttábor le-
gendás vezetôje, Kilian Klein-
schmidt mesélt.

– Kristálytisztán emlék-
szem a napra, amikor elô-
ször megérkeztem Zaatariba. 
Már az elsô pillanatban azt 
éreztem, hogy talán rossz 
döntést hoztam – idézte fel 
Kleinschmidt. – Az emberek 
nehezményezték, hogy a 
nemzetközi közösség szinte 
semmit sem tett a szíriai konf-
liktus kapcsán. Ezt egyéb-
ként a mai napig így érzik, 

és katonai beavatkozást sür-
getnének, a szíriai kormány 
megdöntését. Persze vannak 
más okai is annak, hogy any-
nyi feszültség van itt az em-
berekben, ezek elszenvedett 
traumákhoz, emberi tragédi-
ákhoz köthetô történetek, és 
biztos, hogy az is szerepet 
játszik, hogy a tábori háztar-

tásoknak több mint a felét nô 
vezeti. Egyszerûen azért, mert 
a férfiak nincsenek itt velük. 
Ez állandó idegességet szül, 
egyfolytában aggódnak a 
Szíriában maradt családta-
gok és a szomszédban dúló 
háború miatt, amelyet tisztán 
áthallani a táborba is. Hiszen 
12 kilométerre vagyunk on-

nan, ahol a harcok folynak, 
éjjelente a fényeit is látni.

– Meglepô és egyben 
megrázó is volt ott forgat-
ni, hiszen édesapám szíriai, 
ezért engem személyesen 
is érint a térség tragédiája – 
idézi fel a forgatási napokat 
Al Ghaoui Hesna.

Baku Gy.

A SINOSZ és az MTVA még 
decemberben állapodott 
meg arról, hogy jelnyelvi 
narrátorok fordítják le az M2 
gyerekcsatorna programjait. 
„A Siketek és Nagyothallók 
Országos Szövetségének na-
gyon fontos, hogy a hallássé-
rült gyerekek ugyanúgy hoz-
záférjenek az M2-es csatorna 
mûsoraihoz. Bár teletextes 
feliratozás korábban is látható 
volt a mûsorokban, ám a siket 
és nagyothalló gyerekek, a 
picik még nem tudnak olvas-
ni, és nekik is nagyon fontos, 
hogy akadálymentesek le-
gyenek a mûsorok” – jelen-
tette ki Kósa Ádám, a SINOSZ 
elnöke korábban. Elsôként a 
Postás Patben, majd a Pom 
Pom mesékben mûködtek 
közre jelnyelvi narrátorok, a 
két kislány pedig hétfôtôl lát-
ható a gyerekhíradóban.

– Nagy izgalommal tölti el 
a gyerekhíradó mûsorvezetôit 
és a stábot is a két kislány 
csatlakozása. Ez egy nagyon 
szeretetteljes közeg, ezért 
biztos vagyok benne, hogy 
egymástól is nagyon sokat 
fognak tanulni a gyerekek 
és a fiatal mûsorvezetôk – 

mondta Horváth Vanda, az 
MTVA gyermek- és ifjúsági 
mûsorainak fôszerkesztôje.

A két kislány, Sárfány Pet-
ra és Patrícia 10 és 12 éve-
sek, szüleik siketek, otthon 
tôlük tanulták a jelelést. Mint 
mondták: elôfordul, hogy né-
hány szót nem tudnak, ezért 
anyukájukkal készülnek fel 
otthon az elôre megkapott 
szövegekbôl. Bár a testvér-
pár számára egyelôre új a 
televíziós szereplés, a green-
boxban a forgatáson úgy 
mozogtak és jeleltek, mint-
ha természetes közegükben 
lennének, sôt, a híradós kol-
légák, mûsorvezetôk, fodrá-
szok elôszeretettel tanulják 
tôlük a különbözô kifejezé-
seket.

Baku György
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Az 50 órás közmunkaprog-
ram keretein belül az érett-
ségi elôtt álló diákok olyan 
közösségi szolgálatokban 
vehetnek részt, mint gyere-
kek vagy idôsek segítése, 
gondozása, környezetvé-
delmi feladatok vagy akár a 
katasztrófavédelmi munkák. 
Makai Gábor pszichológus 
szerint, egy, a felnôtté válás 
elôtt álló diák számára a fe-
lelôsségvállalás egy igazán 
kényes pont, és pont ebben 
rejlik a program igazi értéke. 
– Egy serdülô másképpen lát-
ja még a világot, pszichológi-
ai értelemben ez az idôszak 
egy fordulópont az életében 
a tudatos felelôsségvállalás 
szempontjából. A közmunka 
megnevezés félelmetesnek 
hangozhat, de ezáltal azok a 
gyerekek is beleláthatnak a 
való világba, akiket a szüleik 
úgymond burokban nevel-
tek.

A szakember fontosnak 
tartja, hogy a diákok maguk 
válasszák ki azt a területet, 
ahol szeretnék ezt az 50 
órát eltölteni, hogy ne érez-

zék kötelezônek a közösségi 
munkát, mivel egy 18-19 éves 
serdülôben erôs a függet-
lenségérzet. – Pszichológiai 
értelemben fontos felmérni 
a közmunka típusát. Nem 
minden fiatal alkalmas arra 
például, hogy idôs, beteg 
emberek között segítsen, 
és gondozza ôket, úgyhogy 
mindenféleképpen fontos, 
hogy választhasson a diák, 
és ezáltal még pozitívabban 
élje meg a program után azo-
kat a visszajelzéseket, hogy 
jót cselekedett embertársa-
ival – mondta Makai Gábor. 
– Egy 50 órás program ele-
gendô idôt biztosít arra, hogy 
a látottak és tanultak beépül-
jenek a diák mindennapjaiba 
és az identitásának részévé 
váljanak.

KSZ

A felelôsség beépül 

Petra és Patrícia jelelni 
tanítja a híradósokat

A 2016-ban érettségizô diákok lesznek az elsôk, akik csak 
úgy szerezhetnek érettségi bizonyítványt, ha a kötelezô 
vizsgákon kívül 50 órás közmunkaprogramban is részt 
vesznek. Lapunk megkérdezte Makai Gábor pszicholó-
gust, ô rendkívül pozitívnak tartja az új rendeletet, mert a 
fiatalok idôben megismerik az élet azon területeit, amelye-
ket önmaguktól elkerülnének.

Európában egyedülálló módon, a közmédiában felnôtt 
jelnyelvi narrátorok helyett gyerekek segítenek élvez-
hetôbbé tenni a mûsorokat a siketek és nagyothallók 
számára immár tavaly december óta. A kezdeményezés 
újabb mérföldkôhöz érkezett: hétfôtôl egy testvérpár lesz 
látható a gyerekhíradóban.

A Magyar nôk a nagyvilág-
ban konferencián jelen voltak 
Ausztria, Kárpátalja, Erdély, 
Délvidék, Horvátország, Ka-
nada, Anglia, Skócia, Len-
gyelország, Csehország, 
Finnország, Litvánia, Dánia, 
Franciaország, Németország, 
Norvégia, Svédország, Svájc, 
Argentína, Brazília, Hollandia, 
Venezuela magyar küldöttei. 
Ékes Ilona, az ERGO elnöke a 

Parlamentben tartott tanács-
kozáson elmondta, a magyar 
Országgyûlés kötelességé-
nek tekinti a nemzeti össze-
tartozás erôsítését, és ezt a 
célt szolgálta a világban élô 
magyar nôk találkozója is. 

A konferenciára meghívást 
kapott gróf Nádasdy Borbála 
is, aki erre az eseményre és 
a választásokra utazott haza 
Párizsból. – Külföldön élôként 

azt tapasztalom, hogy a li-
berális, mindenütt otthon 
lévô, de sehová sem tartozó 
világpolgárok hamis képet 
festenek a nôkrôl. Az igazi nô 
ugyanis nem feminista, nem 
harcol az emancipációért, 
hanem teszi a dolgát, betölti 
a Teremtôtôl kapott feladatát: 
gyermeket nevel, ellátja csa-
ládját és hivatásában is helyt-
áll. Úgy érzem, itt az ideje an-
nak, hogy bátran kiálljunk és 
ezt elmondjuk – fogalmazott 
Nádasdy Borbála, aki hozzá-
tette, külföldön élô magyar-
ként sokat szenvednek azok-
tól a magyarországi nôktôl és 
férfiaktól, akik saját hazájukat 
szidják más nemzetek elôtt, 

miközben itthon elismert ér-
telmiségi, mûvészi körökben 
mozognak. –  Mi, akik odakint 
a magyar kultúra, a magyar 
nemzet jó hírének terjeszté-
sén munkálkodunk, nem ért-
jük és nagyon fájlaljuk, hogy 
akik idehaza a magyar adó-
fizetôk kenyerét vagy inkább 
kalácsát eszegetik, miért 
pocskondiázzák külföldön 
saját nemzetünket és rombol-
ják az országimázst. Ezért is 
tartom fontosnak, hogy min-
denki szavazzon. Most itt az 
ideje bátran kiállni. Nagyon 
örülök, hogy kettôs állampol-
gárként itthon szavazhatok, 
és a fiaim is szavazni fognak 
Franciaországban – fogalma-
zott gróf Nádasdy Borbála. 
Az írónô ötödik életrajzi köte-
tével készül az idei könyvhét-
re. Negyedik könyvének, az 
Ízes életnek Lévai Anikó írta 
az elôszavát, aki ugyancsak 
meglátogatta a világ külön-
bözô területeirôl érkezett ma-
gyar nôket. Nádasdy Borbála 
elmondta, a találkozó részt-
vevôire üdítôen hatottak a 
miniszterelnök feleségének 
szavai.

– Lévai Anikó gondolatai 
tele voltak élettel, kedves-
séggel és humorral. Ötgyer-
mekes családanyaként, fele-
ségként és háziasszonyként 
adott példát a nô szerepérôl, 
akinek az a feladata, hogy 
munkájában erôsítve, a férfi 
mellett álljon, és mint az ott-
hon tûzhelye, összetartsa a 
családot.

Fodor Erika

Magyar nôk a nagyvilágban

Magyar nôk a nagyvilágban címmel háromnapos konfe-
renciát tartott az Európai Regionális Szervezet (ERGO), 
hogy a világ különbözô részein élô, külföldön magyar-
ként helytálló asszonyok megismerjék egymás problé-
máit, erôt merítsenek a találkozásból, biztatást és örö-
met vigyenek magukkal külföldi munkájukhoz, a magyar 
kultúra megismertetéséhez.

Emberi tragédiákat rejt 
a menekülttábor

Saját kórházak és iskolák, 
több tucat borbély és fodrá-
szat, játéktermek, imaházak 
és egy hosszú bevásárlóut-
ca:  Zaatari, ha város lenne, 
Jordánia negyedik legna-
gyobb városa lehetne. De 
Zaatari nem város. Lakói 
ugyanis a szomszédos, há-
ború dúlta Szíriából mene-
kültek a sivatagos jordán 
határvidékre.



Pinke Károly fodrászmester 
álmát, egy fodrászmúzeum 
létrehozását Korom Gyula va-
lósította meg, és 20 éven át, 
múlt év ôszén bekövetkezett 
haláláig gyarapította az itt 
összegyûjtött borbély- és fod-
rásztörténeti kincseket. Ha-
gyatékát és a múzeum veze-
tését lánya, Korom Zsuzsanna 
viszi tovább.

– Édesapám gépkocsisze- 
relô-mûszerész volt, de ré-
giségekkel is foglalkozott, 
így került kapcsolatba egy 
fodrászkellék-kereskedô -
vel, akitôl sokat hallott a régi 
fodrászmesterségrôl – me-
sélte Korom Zsuzsanna. A 
Fodrászmúzeum alapítójá-
nak lányától azt is megtud-
tuk, 15 évig a házuk aljában 
magángyûjteményként állítot-
ták ki a kellékeket, azután köl-
töztek arrébb az Ady Endre 
úton, a jelenlegi múzeumba.

– Öt-hat darabbal kezd-
te, és mára háromezres 
gyûjteményünk van. Pinke 
Károly fodrászmester hagya-
téka is hozzá került, és végül 

apu valósította meg az ô ál-
mát is a Fodrászmúzeummal 
– mondta Zsuzsanna, aki mú-
zeumpedagógus kollégájával 
a fodrásztanulók mellett isko-
láscsoportoknak, turistáknak, 
sôt, sérült gyerekeknek is tart 
borbély- és fodrásztörténeti 
foglalkozást.

– Az 1950-es évekig diave-
títéssel mutatjuk be a szakma 
történetét, de interaktív fog-
lalkozás keretében lehetôség 
van egyes kellékek kézbevé-
telére, kipróbálására. A gyere-
keket mindig megkérdezzük, 
otthon mit látnak, milyen esz-
közöket használnak, mi pedig 
elmondjuk, mi volt régen.

Fodor Erika

– Nagyon jó érzés ez, kü-
lönösen azért, mert én azokra 
az ajándékokra vagyok a leg-
büszkébb, amit a közönségtôl, 
fôleg a gyerekektôl kapok, ami 
az ô szeretetüknek köszön-
hetô – mondta Csukás. Az író 
hozzátette, mindegyik mûvét 
örömmel és szívesen írta. 
– Nincs bennem két ember, 
a vers és a mese ugyanazon 
az idegpályán fut, a jó mese 
olyan, mint a jó vers: elemel-
kedik a földtôl. Én végigzon-
goráztam a mûfajokat, írtam 
dalszöveget, forgatókönyvet, 
gyerekoperát: mindet élve-
zettel tettem. Szeretek egyik 
mûfajból a másikba átmenni 
– mesélte. 

– A gyerekeknek a legjobb 
dolgozni, elôször elolvassák, 
aztán filmen is megnézik, 
vagy fordítva. A Süsü például 
film volt elôször, megrende-
lésre készült a tévébe – bár 
lennének most is ilyen felké-
rések! A cél: kivinni a dohos 

könyvtárakból a verseket, ha 
nem hervadnak el a levegôn, 
az már jó. A gyerekektôl ren-
geteget tanultam, az ô nyelv-
alkotásaikat, szóhasználatu-
kat beleírtam a szövegeimbe. 
Felfrissülök köztük, körülöttük 
ott buzog az élet. Hatéves ko-
ráig mindenki zseni. Nem vé-
letlen, hiszen gyermekkorban 
ismerjük  és hódítjuk meg a vi-
lágot – fogalmazta meg véle-
ményét a 78. évében járó író. 
Hozzátette, a mese az egyet-
len mûfaj, amely az egész vi-
lágot tudja ábrázolni. 

– Mindenkinek van egy 
aranybányája: a saját gyerek-
kora, csak sokan elfelejtik az 
oda visszavezetô utat. A gye-
rekirodalom, ha jó, ugyan-
olyan értékû, mint a felnôtt 

irodalom, csak a gyerekek 
világa és a teherbíró képes-
sége más, mint a felnôtteké. 
Mindig derût szerettem volna 
adni, azt megmutatni, ho-
gyan lehet a félelembôl derût 
varázsolni, kis energiával a 
rosszkedvet átbillenteni jó-
kedvbe! A mai gyerekek pon-
tosan olyan csodálatosak, 
mint a régiek, csak mi, felnôt-
tek hülyülünk el. A mai gye-
rekek százszor okosabbak, 
mint én voltam, de az érzelmi 
életük, sajnos, szegényebb. 
Nem élnek társaságban, 
magányosan szórakoznak. 
Nem tudnak játszani. Mindig 
elborzadok, ha egy gyerek 
egyedül ül a számítógépnél, 
és azzal „játszik”. A játékhoz 
legalább 2-3 ember kell. Mi 

annak idején rengeteg já-
tékot tudtunk. Írtam egy já-
tékoskönyvet is, amelyben 
legalább 200 társasjátékot 
gyûjtöttem össze. Biztatom a 
kiadómat, hogy jelentessük 
meg, mert szükség lenne rá, 
hiánypótló gyûjtemény a mai 
világban. Az én kedvencem 
a kártyajáték. Ez egyfajta 
védekezés a hülyeség ellen. 
Összejön a társaság, és már 
az is érdekes jellemtanul-
mány, ki hogyan reagál, ha 
nyer, vagy ha veszt. Igaz, mi-
óta nyugdíjaskorúak a tagok, 
mindenki ritkábban ér rá. A 
másik passzióm a fôzés. A 
barátaim a bogrács Pagani-
nijének hívnak a Balatonszár-
szón rendezett partikon.

Fodor Erika

45 éve ugyanaz a csa-
lád üzemelteti a kis budai 
bûvészboltot. Az üzletet je-
lenleg már a harmadik ge-
nerációt képviselô ifj. Szabó 
István vezeti. A mindössze 
20 éves fiatalember termé-
szetesen maga is kitanulta a 
bûvészmesterséget. Rend-
szeresen fellép mutatványa-
ival és egyetemre jár. A neves 
évforduló alkalmából az üzlet-
tel szomszédos galérián nem-
rég nyitották meg a magyar 
bûvészet történetét röviden 
összefoglaló kiállítást. Ugráló 
botok, ujjgiotin és változó kár-
tyák sorakoznak a vitrinekben.

István szívesen megmu-
tatta munkatársainknak azt a 
muzeális pénztárgépet, me-
lyet nagyapja még használt, 
ám már évtizedek óta nem 
felel meg a modern jogszabá-
lyi elvárásoknak. – A bûvészet 
nem csalás, hanem varázslat 
és szórakoztatás – mondta 
huncut mosollyal a száján, 

miközben egy nyúl eltünte-
tésére alkalmas cilindert vett 
le a polcról. István elmond-
ta: ôk állították össze az elsô 
bûvészdobozt, melynek segít-
ségével gyerekek és felnôttek 
is beleszerettek az elôadó-
mûvészetbe. – Az üzletben 
mindennapos vendég volt 
Rodolfó, a híres bûvész. Saját 
széke volt, de az már sajnos 
nincs meg, mert idôközben 
többször is átalakítottuk az 
üzletet.

A törzsközönséghez tar-
tozik dr. Szabó G. Gábor ku-
tatóközgazdász is. A komoly 
tudós a színpadon elsôsorban 
mikromágiával foglalkozik, 
kártyatrükköket ad elô. Évekig 
tanított is. – Érdekes kettôsség 
ez bennem. Megmosolyogtat, 
amikor egy tudományos kon-
ferencián hallom, hogy össze-
súgnak a hátam mögött, „itt 
van Szabó G. Gábor, remélem, 
elôad néhány mutatványt”.
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Közel fél évszázada fogadja az amatôr és profi bûvészeket 
egy legendás kisüzlet Buda szívében. Szabó István fod-
rászként kezdte pályafutását, de mindig is vonzotta a 
reflektorfény. Külföldi útjai során ámulatba ejtették a 
bûvészboltok, ezért úgy döntött, Budapesten megnyitja 
az elsô kellékszaküzletet, melyet eredeti hivatása elôtt 
tisztelegve, a Mozart-opera nyomán, Figarónak nevezett 
el. Rendszeresen vásárolt nála maga Rodolfó is.

Csukás Istvánt meséi, re-
gényei, versei miatt a leg-
kisebbektôl a dédszülôkig 
minden generáció ismeri.  
Szülôvárosában, Kisújszál-
láson Bagaméri-szobor em-
lékeztet a Keménykalap és 
krumpliorr szerzôjére, Bala-
tonszárszón, ahol az év fe-
lében él, alkot és bográcsol, 
színházat neveztek el róla, 
Teskándon pedig Csukás 
általános iskolába járnak a 
gyerekek.

Negyvenöt éves az elsô magyar 
bûvészbolt

Csukás, a bogrács Paganinije

Sokszor szembesülünk kül-
földi utazásaink során, hogy a 
helyiek nem szokták ajánlani, 
hogy csapvizet fogyasszunk, 
és ha megtesszük, magunk 
is megtapasztalhatjuk, hogy 
ezek nincsenek jó hatással 
a szervezetünkre. A hazai 
ivóvizek szigorú ellenôrzés 
mellett, a fogyasztható kate-
góriába tartoznak, amellyel 
európai viszonylatban is élen 
járunk.

– Az ivóvízfogyasztást 
javasoljuk a palackozott vi-
zekkel szemben mindenhol, 
ahol a víz minôsége meg-
felelô minôségû – mondta 
Fazekas Gábor, a Magyar 
Természetvédelmi Szövetség 
munkatársa. Ugyanez igaz 
az ásványvizekre is, de ott a 
szakértô szerint nem árt pár 

dolgot magunknak is feltér-
képezni, mielôtt levesszük a 
terméket a polcról. – Nagyon 
különbözôek az ásványvizek, 
fontos, hogy a lelôhely köze-
lében milyen tevékenységek 
folynak, továbbá, hogy milyen 
mélységbôl hozzák fel ezeket 
a vizeket – fûzte hozzá. 

Az egészségesebb fo-
lyadékbevitel érdekében mi 
magunk is sokat tehetünk, 
és nem kell feltétlenül a leg-
közelebbi boltba rohannunk 
egy több százezer forintos 
víztisztító berendezésért, ha-
nem sokkal egyszerûbben és 
olcsóbban is megoldhatjuk. 
–  Filteres szûrôk, illetve spe-
ciális kancsók segítségével  
javíthatunk a víz minôségén 
és állagán nagymértékû be-
ruházás nélkül.

Az élet alapja és a mindennapjaink elengedhetetlen része az 
ivóvíz. Hazai szakemberek egyöntetû véleménye szerint a 
magyarországi csapvíz az abszolút fogyasztható kategóriá-
ba tartozik. Hasonló a helyzet természetes ásványvizeinkkel. 
A következô összeállításban néhány eddig kevésbé ismert 
tényrôl rántjuk le a leplet hazai vizeinkkel kapcsolatban.

Mennyire egészséges az a víz, 
amit fogyasztunk?

Budapesten mûködik az ország egyetlen Fodrászmúzeu-
ma, amelyhez hasonló egész Európában is csak hét talál-
ható. Az egyedülálló múzeumot Korom Gyula hozta létre, 
és jelenleg a lánya mûködteti. A Fodrászmúzeum nem csak 
a szakmát tanulóknak, de a külföldi látogatók és az iskolai 
csoportok számára is rengeteg érdekességet tartogat.

Fodrásztárlat  – nem csak 
szakmabelieknek!
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43 éves, 3 gyermekes csa-
ládapa és nagyapa vagyok. 
Budapestrôl származom, de 
már 24 éve Kétegyházán 
élek.

Iskoláim és végzettségeim:

Általános gépszerelô és • 
karbantartó szakmunkás; 
Rendészeti szakiskola;• 
Gimnázium;• 
Rendvédelmi és munka-• 
védelmi felsôfokú végzett-
ség;
Villanyszerelôi szakmun-• 
kás  (Hollandia)
Eu-s munkavédelmi szak-• 
vizsga.

Eddigi munkahelyeim:

MÁV Északi Jármûjavitó, • 
Békéscsaba
Határôrség.• 
Építôipar több területén.• 
Szolgáltatói tevékenység, • 
annak több területén.
2008-óta Hollandiában • 
egyéni munkavállaló.

Miért vállaltam el
a jelöltséget?

Egyszerû munkáscsaládból 
származom, eddigi életem 
során megtapasztaltam a 
városi, falusi és tanyasi éle-
tet. A munkahelyeim révén 

sikerült belelátnom, éreznem 
azok szépségeit, hátrányait, 
nehézségeit és problémáit.

Az elmúlt 24 év visszás-
ságaiba belefáradtam, most 
Hollandiában dolgozom, és 
már haza akarok menni a ha-
zámba, melyet nem kaland-
vágyból, hanem kényszerbôl 
hagytam el, köszönhetôen a 
bankoknak és a lezüllesztett 
gazdaságnak. Elegem lett ab-
ból, hogy ôseinket gyalázzák, 
és nagyszüleink, szüleink 
munkáját, valamint múltunkat, 
jelenünket és jövônket a gye-
rekeinkével együtt ellopják!

Mint otthonvédô és a Kop-
pány csoport tagja, gátat 
akarok állítani annak a folya-
matnak, ami ma Magyaror-
szágon zajlik, és az eltaga-
dott dicsôségünkkel együtt 
az anyagi javainkat is vissza 
akarom szerezni, állítani! 

Tudásomat, lehetôségeimet 
az ország és a megye  javára 
akarom fordítani és használni. 
Én nem ígérgetni, hanem cse-
lekedni akarok a hazánk és a 
népünk érdekében!

Bánhegyi József 72 
éves, nyugalmazott út-,
híd- és vízmûépítô tech-
nikus. Hosszú évekig 
dolgozott a Békés Me-
gyei Vízmûvek Válla-
latnál. Korábban tagja 
volt a Békés megyei 
önkormányzatnak.

Miért küzd a 
Munkáspárt Békés 

megyében?

• Biztos munkát, biztos 
jövedelmet, biztos 
jövôt mindenkinek!

• Helyre kell állítani 
Békés megye mezô-
gazdaságát! Legyen 
Békés ismét Magyar-
ország éléskamrája! 
Ennek érdekében 
magyar kézbe kell 
venni a kereskedel-
met és az élelmi-
szeripart!

• Az állam indítson nagy álla-
mi gazdasági programokat 
a megyei építôipar, élelmi-
szeripar fejlesztésére.

• Olyan gazdaságpolitikára 
van szükség, amely a ma-
gyar mikro- és kisvállalko-
zásokat segíti. 

• Alacsonyabb és kiszámítha-
tó adókat és közterheket!

• Valóságos idegenforgalmi 
ipart kell létrehozni, támo-

gatva a helyi vállalkozáso-
kat.

• Fel kell számolni a sze-
génységet a megyében! 
Mindenkinek legyen biztos 
jövedelme, emberhez mél-
tó megélhetése!

• Elô kell segíteni a kisfal-
vak, az elmaradott terüle-
tek felzárkózását. Legyen 
az internet ingyenes és 
technikailag hozzáférhetô 
mindenütt a megyében!

• A tudás, az oktatás 
legyen mindenki szá-
mára hozzáférhetô. 
Növelni kell a tudás-
igényes munkahelye-
ket, meg kell erôsíteni 
Békés megye értelmi-
ségét.
• Az egészségügyi el-
látás legyen ingyenes! 
A megyében növelni 
kell a családorvosok 
számát, meg kell oldani 
utánpótlásukat! A kis-
településeken bôvíteni 
kell az orvosi szolgálta-
tásokat. Lehetôvé kell 
tenni, hogy a hátrányos 
helyzetû, távol esô 
települések lakói ked-

vezményesen utazhassa-
nak a városi kórházakba.

• Békés megyét autópályával 
kell bekapcsolni az ország 
közlekedési rendszerébe. A 
megye minden lakosa szá-
mára biztosítani kell, hogy 
vonattal vagy autóbusszal 
utazva egy nap alatt el tud-
ja intézni ügyeit a megye 
más településein. 

• Fejleszteni kell a megye 
kulturális életét! 
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Fischer Attila Bánhegyi József

Békés megye 1. számú országgyûlési 
egyéni választókerületének 

országgyûlési képviselô-jelöltjei 
A Békés megye 1. számú országgyûlési egyéni választó-
kerületében 15 jelölt indul az április 6-án tartandó válasz-
táson. Az Országgyûlési Egyéni Választókerületi Válasz-
tási Bizottság által megtartott sorsolás alapján a jelöltek 
az alábbi sorrendben szerepelnek a szavazólapokon:

 
 1. FISCHER ATTILA, Összefogás Párt
 2. BÁNHEGYI JÓZSEF, Magyar Munkáspárt
 3. TAKÁCS PÉTER, Lehet Más a Politika
 4. GAZSÓ MÁTYÁS,

Sportos és Egészséges Magyarországért Párt
 5. BENCSIK PÁL,

Jólét és Szabadság Demokrata Közösség
 6. KÜRTI MAGDOLNA, Magyar Cselekvô Párt
 7. SZEGEDI ÉVA, Új Dimenzió Párt
 8. KOVÁCS SABRINA,

Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja
 9. VARGA GYÖRGYNÉ, Seres Mária Szövetségesei
 10. FARKAS GÁBOR, A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt
 11. MIKLÓS ATTILA,

Magyar Szocialista Párt / Együtt – A Korszakváltók 
Pártja / Demokratikus Koalíció / Párbeszéd 
Magyarországért Párt / Magyar Liberális Párt

 12. NAGY ZSOLT, Új Magyarország Párt
 13. DR. DÉVÉNYI-DABROWSKI GÉZA,

Jobbik Magyarországért Mozgalom
 14. VANTARA GYULA, Fidesz – Magyar Polgári Szövetség 

/ Kereszténydemokrata Néppárt
 15. SZASZÁK PÉTER, Nemzeti Érdekért Párt

A Csabai Mérleg valamennyi nyilvántartásba vett jelölt-
nek 1/4 oldalas, térítésmentes megjelenést ajánlott fel. A 
15 jelöltbôl öten nem kívántak élni ezzel a lehetôséggel, 
lapunkban így tíz jelöltet mutatunk be az általuk küldött 
anyagok vagy kész hirdetések révén. A jelölt neve mel-
lett, a bal felsô sarokban szereplô szám mutatja, hányas 
sorszámmal szerepel a jelölt a szavazólapon.

V Á L A S Z T Á S I  K Ö Z L E M É N Y
A választópolgár azonosítása

A szavazást megelôzôen a választópolgárt a szavazatszám-
láló bizottság azonosítja. A szavazni kívánó állampolgárok-
nak ehhez az alábbi okmányokat kell bemutatniuk:
a) lakcím igazolására is alkalmas személyazonosító iga-

zolvány (olyan régi típusú személyazonosító igazolvány, 
amely érvényes lakcímbejegyzést is tartalmaz) vagy

b) lakcímigazolvány és
• személyazonosító igazolvány,
• útlevél vagy
• 2001. január 1-jét követôen kiállított (kártya formátu-

mú) vezetôi engedély.

Felhívjuk a válaszpolgárok figyelmét, hogy az okmányok a 
választópolgárok azonosítására kizárólag akkor alkalma-
sak, ha azok érvényesek (érvényességi idejük nem járt le, 
olvasható bejegyzést tartalmaznak). Amennyiben a válasz-
tópolgár felhívásra sem mutat be érvényes okmányokat, a 
szavazatszámláló bizottság visszautasítja a választójoga 
gyakorlásától. Érdemes ezért elôzetesen ellenôrizni az ok-
mányok érvényességét, és szükség esetén idôben felkeres-
ni az Okmányirodát.

A szavazás

A választópolgár azonosítását követôen a szavazatszámlá-
ló bizottság lebélyegzi a szavazólapot és átadja a válasz-
tópolgárnak. Ennek megtörténtét a választópolgár köteles 
a névjegyzékben saját kezû aláírásával igazolni. Az aláírás 
megtagadása esetén a szavazatszámláló bizottság a válasz-
tópolgárt visszautasítja. A szavazólap az elôzetesen kisorsolt 
sorrendben tartalmazza a jelöltek nevét. Szavazni kizárólag 
személyesen lehet. A szavazáshoz – titkosságának biztosí-
tása érdekében – szavazófülke áll rendelkezésre, de annak 
használata nem kötelezô. Aki nem tud olvasni, testi fogya-
tékossága van vagy egyéb ok akadályozza a szavazásban, 

más választópolgár – ennek hiányában a szavazatszámláló 
bizottság két tagjának együttes – segítségét veheti igény-
be. Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti körbe tollal írt 
két, egymást metszô vonallal lehet. Ha a választópolgár a 
szavazólap kitöltését elrontotta, és ezt az urnába helyezése 
elôtt jelzi, a bizottságtól a rontott szavazólap helyett – egy 
alkalommal – másik szavazólapot kérhet. A szavazólapot az 
urnába kell dobni. A szavazólaphoz kapott boríték haszná-
lata nem kötelezô.

Választási kampány
a szavazás napján

Választási kampánytevékenységet 2014. április 6. napján 19 
óráig lehet folytatni, azonban a szavazás napjára több kor-
látozást is elôír a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény:

A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szava-• 
zóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 
150 méteres távolságon belül – közterületen – választási 
kampánytevékenység nem folytatható.
Médiaszolgáltató nem tehet közzé politikai reklámot.• 
Nem tartható választási gyûlés.• 
Közvélemény-kutató a szavazóhelyiségbe nem léphet be, • 
kizárólag a helyiségbôl kilépôket kérdezheti meg, és közvé-
lemény-kutatási eredmény csak a szavazás lezárását köve-
tôen tehetô közzé.

Információk az interneten

A választással kapcsolatos legfontosabb információk, a vá-
lasztási szervek elérhetôségei és döntései megtalálhatók a 
Nemzeti Választási Iroda honlapján, a www.valasztas.hu cí-
men, valamint a http://valasztas.bekescsaba.hu oldalon.

Dr. Szvercsák Szilvia,
az OEVK Választási Iroda vezetôje
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Takács Péter vagyok, 53 
éves népmûvelô-tanár.  Fele-
ségem végzettségét tekintve 
könyvtáros, lányom egyete-
mista. A fôiskola elvégzése 
után dolgoztam mûvelôdési 
ház igazgatójaként, majd a 
Megyei Mûvelôdési Központ 
munkatársaként, 1991-tôl 
pedig a Lencsési Közösségi 
Ház vezetôjeként. Jelenleg is 
ez a munkahelyem.

Közélettel, politizálással 
1988 óta foglalkozom. 1994 
óta vagyok Békéscsaba város 
önkormányzati képviselôje. A 
szociális, majd a lakásügyi 
bizottság elnökeként kez-
deményeztem nyugdíjas és 
ifjúsági garzonház építését, 
bérlakások létesítését, pá-
lyázat benyújtását az Erzsé-
bet-lakóparkra, melyek azóta 
megépültek. Támogattam 
minden munkahelyteremtô 
beruházást, így az Almásker-
ti Ipari Park megvalósítását. 
Szerepem volt abban, hogy 
a kerek évfordulókon ren-
dezvényekkel emlékeztünk 
meg a honfoglalásról, az ál-
lamalapításról, az 1848-as 
szabadságharcról, az 1956-
os forradalomról és méltó 

emlékhelyeket alakítottunk ki 
Békéscsabán. 

A jelenlegi ciklusban az 
LMP képviselôjeként sikerült 
megmenteni a Szent István 
tér átalakítása miatt kivágásra 
szánt fák közel kétharmadát. 
Eredményesen léptünk fel a 
közpiac újbóli városi üzemel-
tetése mellett, a csabai és a 
gyulai kórház összevonása 
ellen. Az elmúlt években so-
kan fordultak hozzám, akinek 
lehetett, segítettem. A térség 
legnagyobb problémája a jól 

fizetô munkahelyek hiánya, 
az elvándorlás és a rohamos 
népességfogyás. 

Legfontosabb 
célkitûzéseim a választó-

kerületet érintôen:

• A munkahelyteremtés elô-
mozdítása a központi, pá-
lyázati és önkormányzati 
források összehangolásá-
val. A helyi gazdaság erô-
sítése, a határon átnyúló 
gazdasági kapcsolatok 
szélesítése.

• A 44-es fôút négysávúsí-
tásának felgyorsítása, a 
választókerület úthálózatá-
nak felújítása.

• A már mûködô civil közös-
ségek támogatása, újak 
létrehozásának segítése.

• Erdôtelepítés az alacsony 
értékû földterületeken.

• A képviselôjelöltséget azért 
vállaltam, hogy követke-
zetes és kitartó munkával 
megállítsuk a térség továb-
bi leszakadását és a fiata-
lok elvándorlását.

A Jólét és Szabadság De-
mokrata Közösség (JESZ) 
2011-ben alakult a Magyar 
Demokrata Fórum jogutód-
jaként. A szervezetet fiatal 
értelmiségiek hozták létre. 
E nemzedék tagjai a szelle-
mi hagyatékot attól a párttól 
és attól a miniszterelnöktôl 
kapták örökül, amely és aki  
sikerrel vezette át nemzetün-
ket és országunkat a demok-
rácia szabadságába. 

Európai béreket! 

A JESZ biztos abban hogy 
Magyarországon rövid idô 

alatt el lehet érni az európai 
jövedelem színvonalát, így 
a párt egyik legfontosabb 
vállalása, hogy 4 év alatt 
40 százalékos béremelést 
hajt végre. Ennek fedezete 
megvan, hiszen a magyar 
nemzeti jövedelem az euró-
pai átlag kétharmada, míg a 
bérek csak az európai átlag 
egyharmadát teszik ki. 

Bencsik Pál tôsgyökeres 
békéscsabai lakos, nyugdí-
jas vagyok, aki tisztán látja, 
átérzi az itt lakók gondját, 
problémáját. Nincs olyan is-
merôsöm, rokonom, akinek 
valamelyik hozzátartózója 
ne az ország más részén 
vagy külföldön dolgozna.

Itt nincs munkahely, a ke-
resetek alacsonyak. A város 
és környéke mezôgazdasági 
jellegébôl kiindulva elsôsor-
ban a nagy hagyománnyal 
rendelkezô feldolgozóipar 

erôsítése, újraindítása lehet 
a rövid távú cél. Ebben a 
békéscsabai önkormányzat-
nak kezdeményezô segítô 
feladatai vannak, sokkal job-
ban ki kell használnia a lehe-
tôségeit, hiszen ez köteles-
sége az itt lakók érdekében. 

Újra kell indítani a háztáji 
termelést, garantáltáras fel-
vásárlói rendszerrel össze-
kapcsolva.

Meg vagyok gyôzôdve 
róla, hogy a képviselônek 
mindenekelôtt kötelessége 
az ôt megválasztók érdekei-
nek képviselete. Legyen már 
a parlamentben Békéscsabá-
ról is erôs érdekérvényesítô 
képességgel rendelkezô kép-
viselô!

Kérem, támogassanak sza-
vazatukkal, úgy engem, mint a 
Jólét és Szabadság Demokra-
ta Közösséget, mely az orszá-
gos lista 9. helyén szerepel.

1966 októberében szü-
lettem Békés megyé-
ben. Most is itt élek, 
ideköt a munkám és a 
családom. Nyolcéves 
korom óta sportolok ak-
tívan, a mozgás szerves 
részét képezi minden-
napjaimnak. Fiatalon 
versenyszerûen kézi-
labdáztam, ezt késôbb 
hobbi szinten folytat-
tam. Jelen pillanatban 
is ebben a sportágban 
vagyok edzô, illetve 
játékos egy senior csa-
patban.

Élvezem a sportolás 
örömeit a pályán és a 
pálya szélén egyaránt. 
Igyekszem visszaadni 
a sportnak mindazt a 
jót, amit a hosszú évek 
alatt adott. Fontosnak 
tartom, hogy a fiata-
loknak lehetôségük 
legyen hetente több alkalom-
mal is mozogni függetlenül 
attól, hogy csapatban vagy 

egyénileg teszik ezt. Ennek 
szellemében igyekszem há-
rom gyermekemet is nevelni.

A rendszeres testmozgás 
az élet szinte valamennyi te-
rületére pozitív hatással van. 
Javítja az életminôséget, 
megelôzi a fizikális és mentá-
lis betegségek kialakulását, 
és kiegyensúlyozottá, boldo-
gabbá tesz. Szeretném, ha 
az a hozzáállás, ahogy én a 
sporthoz viszonyulok, egyre 

több ember számára 
lenne alapvetés és kö-
vetendô példa.

A Sportos és Egész-
séges Magyarország-
ért Párt (SEM) egy 
remek csapat, egy 
remek kezdeménye-
zés és egy remek le-
hetôség. Lehetôség 
arra, hogy változást 
indítsunk el ezen a té-
ren. Azért vállaltam a 
jelöltséget, hogy mun-
kámmal, ötleteimmel 
elôsegítsem azoknak 
a feltételeknek a meg-
teremtését, amelyek 

megléte esetén az emberek 
könnyebben szánják rá ma-
gukat a rendszeres testmoz-
gásra. Egy aktív, egészséges 
társadalom az én vízióm, 
ahol a tömegsportnak jóval 
nagyobb szerepe van, mint 
napjainkban. A SEM-ben so-
kat tehetek ezért.

Szavazzon rám!
Szavazzon a mozgásra!

Varga Györgyné Ko-
vács Edit vagyok,  Bé-
kés megye 1. számú 
választókörzetének 
egyéni országgyûlési 
képviselô-jelöltje, Se-
res Mária Szövetsége-
sei támogatásával.

2007-ben végez-
tem a budapesti Kan-
dó Kálmán Mûszaki 
Fôiskolán mint koz-
metikus szakoktató. 
Jelenleg a Semmel-
weis Egyetem Egész-
ségtudományi kará-
nak hallgatója vagyok. 
Baleseti sebészeten 
dolgoztam közel 23 
évig. Nagyon közel 
áll hozzám az egész-
ségügy, a vállalkozás, 
az oktatás, a fiatalok 
helyzete, a nyugdíja-
sok élete. 

Anya vagyok és 
nagymama. Látom 
nap mint nap, hogy 
családok szakadnak 
szét, gyerekek ma-
radnak apa vagy anya nélkül, 
mert sokan külföldön próbál-
nak munkát találni a kilátás-
talanság miatt. A szegény 
családoknak esélyük sincs 
állami támogatással taníttatni 
a gyermeküket, nincs mibôl fi-
zetni. Rengeteg tehetség vész 
el így és a fiatalok tömegesen 

vándorolnak más országok-
ba mosogatni és takarítani. 
Svédországban éltem 2 évig, 
megtapasztaltam az ottani  
körülményeket, ahol nagyon 
megbecsülik a dolgozókat 
és tisztességes bért adnak. 
A szívem viszont visszahúzott 
a szülôföldemre, Magyar-

országra. Engem a 
nagyszüleim neveltek 
fel, tisztességgel, be-
csülettel és rengeteg 
szeretettel egy kis fa-
luban, ezt sosem fo-
gom elfelejteni. 

Utoljára akkor néz-
tem a televízióban 
híradót, amikor egy 
nyugdíjas néni ki-
ugrott az emeletrôl, 
mert el akarták venni 
a lakását, ez nagyon 
megérintett. Elhatá-
roztam, hogy segí-
teni akarok, amiben 
csak tudok. Ha csak 
pár embernek tudom 
jobbá tenni az életét, 
már nem éltem hiába. 
Állítsuk meg az orvos- 
és nôvérelvándorlást, 
mielôtt elfogy a kórhá-
zakból a személyzet! 
Segítsünk a szegény 
családba született 
gyerekeknek állami tá-
mogatással tovább ta-
nulni! A nyugdíjasok-

nak teremtsünk  biztonságot 
és nyugodt életet. Akkor  le-
szünk sikeresek, ha kitartunk 
egymás mellett és bizonyítunk 
azoknak, akik már feladták!

Kérem, ha egyetért ezekkel 
a célokkal, szavazzon rám 

április 6-án!

Takács Péter

Bencsik Pál

Gazsó Mátyás 

Varga Györgyné

fizetô munkahelyek hiánya, 1966 októberében szü-

Varga Györgyné Ko- országra. Engem a 

Kedves 
Választópolgár!
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Tisztelt 
békéscsabai 
polgárok!

Farkas Gábor fazekas, népi 
iparmûvész vagyok, A Haza 
Nem Eladó Mozgalom Párt  
Békés megye 1. számú válasz-
tókerületének országgyûlési 
képviselô-jelöltje.

1969-ben születtem Békés-
csabán, az általános iskola 
elvégzése után a szakmámat 
Hódmezôvásárhelyen tanul-
tam. 23 éve házasságban 
élek, két lányom van, Szandra 
20, Anikó 18 éves.

Békés megye igaz, hogy 
nem fazekasközpont, de a 
megyében fellelhetô hagya-
tékok alapján sütô-fôzô edé-
nyek készítésével kezdtem 
el foglalkozni, melyet azóta 
is magas színvonalon ûzök.  
A népi tárgyalkotó mûvészet 
mindig is közel állt hozzám, 
eddigi egész életemet ennek 
megújítására, továbbélteté-
sére fordítottam. Egy nemzet 
fennmaradásának legfonto-
sabb része a kultúrájának, 
hagyományainak megôrzése, 
továbbéltetése. 

A politikát eddig a politiku-
sokra bíztam, távol áll tôlem 
a politikai sárdobálás. Eljött 
az a pillanat, hogy én is te-

gyek azért, hogy gyerekeink 
létbiztonságban élhessenek 
városunkban, országunkban. 
Azok az értékek, amelyek 
apáról fiúra szállva átöröklôd-
tek, továbbra se vesszenek 
el: kötelességünk tovább-
adni. Vissza kell adnunk a 
kézmûvesség értékeit, el-
ismerését, szembeállítva a 
multik silány áruival. 

Békés megye az ország 
éléskamrája. Sok embernek 
megélhetést nyújtott a me-
zôgazdasági termelés és az 

ehhez kapcsolódó feldolgozó-
ipar, ami mára szinte teljesen 
eltûnt. Nincs Barneválunk, 
hûtôházunk, konzervgyárunk, 
Békötünk. Ehelyett vannak 
multik, pedig a külföldi élelmi-
szerek helyett élelmiszerein-
ket a helyi gazdáktól kellene 
megvásárolnunk.

Olyan állami támogatási 
formát kell találni, hogy azo-
kat a magyar állampolgáro-
kat  részesítse elônyben, akik  
hajlandóak a kisebb családi 
gazdaságok, feldolgozók 
újraindítására. A drága gé-
pek használata helyett az 
alacsonyabb iskolázottságú 
rétegnek munkát teremtve, 
ezzel visszaadva e réteg ön-
becsülését.

Amennyiben megtisztel 
bizalmával, minden tôlem 
telhetôt megteszek minden 
téren ennek megvalósulása 
érdekében.

Dr. Dévényi-Dabrowsky 
Géza ügyvéd, társasági 
szakjogász, a Magyar Hon-
védség tartalékos hadna-
gya, két gyermek édesapja 
vagyok. Meggyôzôdésem, 
hogy ma egyedül a Job-
bik széles körû programja 
képes kivezetni Magyaror-
szágot az elmúlt 24 év gaz-
dasági, társadalmi válságá-
ból. A munkahelyteremtés, 
a magyar föld védelme, a 
mezôgazdaság talpra állítá-
sa, a közbiztonság javítása, 
a korrupció felszámolása 
mellett Békéscsaba és tér-
sége számára programom 
a következô:

A térség mezôgazdasági 
és táji adottságaira alapozva 
az élelmiszeripar, könnyûipar 
fejlesztése. A családi kis- és 
közepes vállalkozások, gaz-
daságok beindítása, támo-
gatása. A „Csabai” termékek 
kereskedelmének segítése, 
melyekhez nélkülözhetetlen 
az úthálózat fejlesztése is.

Több rendfenntartót a te-
lepüléseken! Fejlesztjük a 
tömegközlekedési és közte-
rületi térfigyelôkamera-rend-
szereket.

Kivizsgáljuk az állami és 
önkormányzati privatizációk 
részleteit, megnevezzük a 
felelôsöket. Soron kívül felül-
vizsgáljuk a helyi gazdák ér-

dekeit sértô földpályázatok 
eredményeit.

Szakmailag és pénzügyi-
leg is megerôsítjük a tér-
ségi kórházak mûködését. 
Egészségcentrumok létreho-
zásával gyorsítjuk a járóbe-
teg-ellátást. Erôsítjük a házi 
betegápoló és idôsgondozó 
szolgálatot.

Bekerülési költségen 
megvásárolható bérlakást, 
a háztáji gazdálkodásra 
termôföldet biztosítunk 
azon családoknak, ame-
lyek az ingatlan fenntartá-
sát el tudják látni, és betart-
ják a közösségi együttélés 
szabályait. 

A fiataloknak olyan pi-
acképes képzési rendszert 
alakítunk ki, amely javítja a 
munkához jutás feltételeit. 
A munkahelyteremtés mel-
lett elôsegítjük az otthonte-
remtést és családalapítást. 
Ezzel gátat kívánunk szab-
ni a Békés megyébôl törté-
nô elvándorlásnak.

Megfelelô jövedelmi vi-
szonyokat kívánunk teremte-
ni a munkavállalók, a nyugdí-
jasok és családok számára, 
hogy ne rabszolgák legyünk 
saját hazánkban. 

Szebb jövôt!
Szebb jövedelmet!

Esély a 
változásra!

Miklós Attila vagyok, a 
kormányváltó összefo-
gás jelöltje, békéscsabai 
önkormányzati képvise-
lô. 1974-ben születtem, 
Békéscsabán élek, is-
koláimat is itt végeztem 
el. Tanítóként diplomáz-
tam. Iskolai éveim után 
területfejlesztési szakér-
tôként dolgoztam, majd 
pénzügyi területen he-
lyezkedtem el.

Külsô bizottsági szak-
értôként 1998-ban kezd-
tem közélettel foglal-
kozni. Három ciklus óta 
vagyok önkormányzati 
képviselô. Ezalatt bete-
kintést nyertem az okta-
tási, kulturális, ifjúsági, sport-
ügyekbe, illetve a pénzügyi, 
gazdasági, városfejlesztési, 
városüzemeltetési feladatok 
ellátásába is.

Tegyünk Együtt
a változásért!

Világosan látom, hogy a 
legfôbb bajt Békéscsabán és 
környékén a munkahelyek hi-
ánya jelenti. Ezért megválasz-
tásom után is a munkahelyek 
megteremtésének elôsegíté-

sét, illetve megtartását tekin-
tem a legfontosabb felada-
tomnak. Ha van munkahely, 
van tisztességes bér, van 
minden – ez ilyen egyszerû. 
Az egyre nagyobb mértékû 
elvándorlás is az állástalan-
ságra vezethetô vissza. 

Úgy gondolom, lát-
ványberuházások he-
lyett stabil megélhetést 
adó munkahelyekre van 
szükség, melynek alapja 
a kiszámítható gazda-
sági és jogi környezet. 
A fejlôdéshez elenged-
hetetlen a szoros kap-
csolattartás a helyi vál-
lalkozásokkal, ösztönzô 
befektetési környezet 
kialakítása. A megfelelô 
szaktudású munkaerô 
képzésének korszerû is-
kolákban kell történnie, 
ahol minden diáknak le-
hetôsége nyílik magas 
színvonalú nyelvtanulás-
ra. Az otthonteremtés 
megkönnyítésével kell 
hazacsábítani a más 
városokban és külföl-
dön dolgozó fiatalokat. 

Ezért a Magyar Szocialista 
Párt Békéscsabai Szerveze-
te megalkotta a „Gyere Haza” 
programot. Ennek keretében 
az önkormányzat a más váro-
sokban tanuló vagy dolgozó 
fiatalok életpályáját követné 
nyomon, és ha megürül egy-
egy állás, akkor a fiatalokat 
konkrét ajánlattal kellene ha-
zahívni.

Közösen megoldjuk a 
problémákat és elérjük

a változást!

Farkas Gábor

Dr. Dévényi-Dabrowsky Géza

Miklós Attila

Dr. Dévényi-Dabrowsky Bekerülési költségen 

Esély a Úgy gondolom, lát-
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Gyerekek gyúrtak
a klubban

F E L H Í V Á S PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Csabai Kolbászklub az idei év elejétôl tanfolyamokat 
tart helyi iskolások számára. Március 18-án a diákok a 
az Uhrin Zoltán Klubházban, a volt napközis táborban is-
merkedtek a kolbászkészítés fortélyaival.

Mint azt dr. Ambrus Zoltántól, 
a Csabai Kolbászklub elnö-
kétôl megtudtuk, az év elsô 
három hónapjában már több 
békéscsabai általános isko-
lában tartottak ilyen foglalko-
zásokat, most elôször a klub-
ban kialakított mûhelyben 
látták vendégül a Jankay 
Tibor Két Tanítási Nyelvû Ál-
talános Iskola ötödikeseit. A 

Csabai Kolbászklub egyik fô 
feladatának tartja a hagyo-
mányok ápolását, tovább-
adását, ezért is határoztak 
úgy, hogy a hungarikummá 
lett Csabai kolbász készíté-
sének tudományát diákok 
számára is átadják. Ehhez 
anyagi forrást a Budapest 
Bank Békéscsabáért pályá-
zatán nyertek.

Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzat Közgyû-
lése a helyi kitüntetésekrôl 
szóló 20/2005. (VII. 14.) ön-
kormányzati rendeletében 
szabályozza a helyi pedagó-
gusok munkájának elisme-
résére létrehozott kitüntetés 
adományozásának módját, 
feltételeit.

Évente egy kitüntetés adomá-
nyozása történik pedagógus-
napon.

A kitüntetés csak magán-
személynek adományoz-
ható, az elnyerés feltétele:

Békéscsaba városban leg-• 
alább 10 éve az oktatás, 
nevelés terén végzett ma-
gas színvonalú szakmai 
munka,
szakmai elismertség mind • 
a felterjesztett saját intéz-
ményében, mind városi 
szinten,
szakmai, emberi feddhe-• 
tetlenség.

A kitüntetett személyre 
javaslatot tehetnek: Békés-
csaba Megyei Jogú Város 
önkormányzati képviselôi, 
az oktatásért felelôs bizott-
ság, a nevelôtestületek, az 
iskolaszékek, a kisebbségi 
önkormányzatok, a munkál-
tató.

A javaslatnak tartalmaznia 
kell:

az ajánlott személy pontos • 
adatait,
az adományozás alapjául • 
szolgáló tevékenység rész-
letes ismertetését, méltatá-
sát.

A javaslatokat 2014. április 
10-éig kell beküldeni a pol-
gármesteri hivatal oktatási, 
közmûvelôdési és sportosz-
tályára (Békéscsaba, Szent 
István tér 7.)

A kitüntetés adományo-
zásáról Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Önkormányzatá-
nak Közgyûlése dönt.

Mackó-Kuckó Óvoda (Bé-
késcsaba, Orosházi út 56.) – 
óvodavezetô.

A magasabb vezetôi be-
osztás 2014. augusztus 1. 
napjától tölthetô be.

A pályázat benyújtási határ-
ideje: 2014. április 25. napja. 
A pályázat elbírálásának 
határideje: 2014. június 30. 
napja.

A pályázat benyújtási helye: 
Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivata-
la, 5600 Békéscsaba, Szent 
István tér 7. 

A pályázati kiírás teljes szö-
vege a www.bekescsaba.
hu honlapon, az Oktatási és 
Kulturális Közlönyben, vala-
mint a https://kozigallas.gov.
hu honlapon olvasható.

BÉKÉSCSABA KIVÁLÓ PEDAGÓGUSA
kitüntetés javaslattételére

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Köz-
gyûlése az alábbi köznevelési intézmény magasabb ve-
zetôi (intézményvezetôi) állására pályázati felhívást ír ki:

www.csabaimerleg.hu

KÖZLEMÉNY A 2014–2015. NEVELÉSI ÉVRE 
TÖRTÉNÔ ÓVODAI JELENTKEZÉSRÔL

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala értesí-
ti az érintett szülôket, hogy a 2014/2015-ös nevelési évben az 
óvodai ellátást igénylô gyermekek nyilvántartásba vétele a Bé-
késcsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában 
lévô valamennyi óvodába, továbbá a Magyarországi Evangéli-
kus Egyház fenntartásában mûködô óvodába is azonos hely-
színen és idôpontban történik.

A JELENTKEZÉS IDEJE, HELYE:

2014. május 8. (csütörtök) 8.00–18.00 óra,
2014. május 9. (péntek) 8.00–18.00 óra,

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT
KÖLYÖKSZIGET TERME

(Békéscsaba, Széchenyi u. 4.),
Mezômegyeren és Gerlán az óvoda épülete.

Az óvodai jelentkezéskor, beiratkozáskor be kell mutatni a gyer-
mek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló 
hatósági igazolványt, továbbá a szülô személyi azonosító és 
lakcímet igazoló hatósági igazolványát, a munkahelyhez leg-
közelebbi körzeti óvoda választása esetén a munkáltatói iga-
zolást, sajátos nevelési igényû gyermek jelentkezése esetén az 
óvoda kijelölésérôl szóló szakértôi véleményt.

Általános tájékoztató a Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzata által fenntartott óvodák vonatkozásában:

Óvodába jelentkezhet minden olyan, okmányai szerint Békés-
csabán lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel ren-
delkezô kisgyermek, aki harmadik életévét 2015. augusztus 31. 
napjáig betölti, és a harmadik életévének betöltése után szülei 
azt szeretnék, hogy az óvodába járást még a 2014/2015. neve-
lési év során (2014. szeptember 1-jétôl 2015. augusztus 31-éig) 
megkezdhesse. 

Amennyiben a szülô a fenti idôpontban nem él az óvo-
dába jelentkezés lehetôségével, úgy választási lehetôsége 
az adott évre vonatkozóan a szabad férôhellyel rendelkezô 
óvodákra korlátozódik. 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. § (3) 
bekezdése értelmében köteles óvodába beíratni gyermekét 
a szülô abban az évben, amelyben a gyermek az 5. életévét 
betölti. A kötelezô felvételt biztosító óvoda vezetôje nyilvántar-
tása alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában 
tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat 
jegyzôjét, a járási hivatalt, továbbá szabálysértési eljárás indít-
ható a szülô ellen, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be. 
A gyermeket, kérelemre – ha családi körülményei, képességé-

nek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja – az óvoda 
vezetôje felmentheti az alól, hogy e törvény 24. §-ának (3) be-
kezdése alapján óvodai nevelésben vegyen részt.

A gyermeket az az óvoda köteles felvenni, amely óvodának 
életvitelszerûen a körzetében lakik (a továbbiakban: kötelezô 
felvételt biztosító óvoda), illetve életvitelszerûen a körzetében 
tartózkodik. Az óvodák a számukra elôírt kötelezô felvétel biz-
tosításán túl jelentkezô igényeket a szabad férôhelyek függvé-
nyében teljesíthetik. A felvételrôl, valamint az óvodába felvett 
gyermekek csoportba való beosztásáról az óvoda vezetôje 
dönt és legkésôbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot köve-
tô huszonegyedik munkanapon értesíti a szülôt.

Ha a jelentkezôk száma meghaladja a felvehetô gyermekek 
számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javas-
latot tesz a felvételre. 

Az összesített létszám ismeretében a fenntartó határoz az 
egyes óvodákban indítható csoportok számáról.

Az óvodavezetô határozatának kézhezvételét követô 15 na-
pon belül a szülô, amennyiben nem ért egyet az abban fog-
laltakkal, érdeksérelemre hivatkozással kérelmet nyújthat be a 
jegyzôhöz. A jegyzôi határozat kézhezvételét követôen a szü-
lôk a maguk által választott idôpontban írathatják be gyerme-
küket az óvodába.

Jelentkezéskor a választott óvoda iránti igény regisztrálása, 
összegyûjtése, a szülôk részletes tájékoztatása történik. 

Az ÓVODAI JELENTKEZÉSI LAP 2014/2015. NEVELÉSI 
ÉVRE nyomtatványt a jelentkezés helyszínén lehet kitölteni, 
vagy letölthetô a www.bekescsaba.hu oldalról (csabai élet/
oktatás/óvodák menüpont). Az elôre kitöltött jelentkezési lapok 
leadása, a megfelelô okmányok ellenôrzése is a jelentkezésre 
megadott két napon, a Csabagyöngye Kulturális Központban 
történik.

Az összesített létszám ismeretében a fenntartó határoz az 
egyes óvodákban indítható csoportok számáról. 

Az óvodai jogviszony a felvételrôl való döntési és az eset-
leges jogorvoslati eljárást követôen 2014. június 2-3-án, az 
adott óvoda székhelyén megszervezett beiratkozással létesül, 
amelyrôl minden szülô értesítést kap attól az óvodától, amely 
elfogadta a jelentkezését. Egy intézményen belül, a székhely-
telephely óvodák közötti aránytalan jelentkezés esetén az 
érdekelt szülôk bevonásával a választott óvodához közelebb 
lakó gyermeket kell felvenni.

A jelentkezés elôtti idôszakban az óvodák kérésre lehetôsé-
get biztosítanak a szülôk és gyermekek számára, hogy meg-
ismerkedhessenek az óvodapedagógusokkal, az óvodában 
folyó nevelômunkával, az épülettel. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
óvodái integrált nevelés ellátására a látásfogyatékosság 

kivételével kijelölhetôk: Hajnal**–Lenkey–Jázmin Utcai ÁMK 
(Békéscsaba, Lenkey u. 12.), Kertvárosi Óvoda* (Békéscsaba, 
Szegfû u. 87–89.), Kölcsey Utcai* és Ligeti Sori Óvoda (Békés-
csaba, Kölcsey u. 15.), Lencsési Óvoda (Békéscsaba, Pásztor 
u. 91–93.), Mackó-Kuckó Óvoda* (Békéscsaba, Orosházi út 
56–58.), Százszorszép Mûvészeti Bázisóvoda (Békéscsaba, 
Wlassics sétány 4/1.), Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelepi* 
Óvoda (Békéscsaba, Szigligeti u. 3.), Penza-lakótelepi és Dr. 
Becsey Oszkár Utcai Óvoda (Békéscsaba, Penza-ltp. 19.).

A nem önkormányzati fenntartású Szeberényi Gusztáv Adolf 
Evangélikus Gimnázium, Mûvészeti Szakközépiskola, Általá-
nos Iskola, Óvoda, Kollégium és Alapfokú Mûvészetoktatási 
Iskola (Békéscsaba, Szeberényi tér 2.) integrált nevelés ellátá-
sára kijelölhetô.

* szlovák nyelvû nemzetiségi nevelést is ellátó
** magyar nyelven cigány kulturális nevelést ellátó

Az óvodák elérhetôsége, az óvodai felvétel rendje, az óvodai 
körzetbeosztás, az óvodákról szóló ismertetô Békéscsaba 
város honlapján (a www.bekescsaba.hu oldalon a csabai élet/
oktatás/óvodák menüpont alatt), valamint az óvodákban meg-
található.

Tájékoztató az életvitelszerû tartózkodás, mint a kötelezô 
felvétel feltétele, megállapításának új jogi eljárásrendjérôl

Életvitelszerû ottlakásnak minôsül, ha a gyermek a kötelezô fel-
vételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául 
használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és 
lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy 
tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás elsô határnapját 
megelôzô három hónapnál régebb óta szerepel. Amennyiben 
ez nem teljesül, úgy az óvodavezetô vagy a fenntartó által szer-
vezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkezô 
gyermek szülôjét, hogy az életvitelszerû körzetben lakás tényét 
akként igazolja, hogy a felszólítás kézhezvételétôl számított 15 
napon belül bemutatja a területileg illetékes védônôtôl szárma-
zó, a védônôi ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.

Amennyiben az óvodavezetô, illetve az általa vagy a fenn-
tartó által szervezett bizottság felszólítása ellenére a szülô a 
védônôi nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezetô, 
illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jo-
gosult az életvitelszerûen körzetben lakást családlátogatás 
kezdeményezésével ellenôrizni. Amennyiben a látogatásra ja-
vasolt legalább három idôpont közül a gyermek szülôje vagy 
törvényes képviselôje egy alkalommal sem teszi lehetôvé a 
családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem 
életvitelszerûen lakik a kötelezô felvételt biztosító óvoda körze-
tében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható.



– Alapítványt hozott létre 
Erôss Zsolt emlékére, milyen 
célt tûztek maguk elé? 

– Hópárduc néven alapí-
tottam, mert Zsoltnak ez volt 
a hegymászó titulusa. Az 
aktív életmódot képviselte, 
az ô szellemét akkor lehet 
jól továbbvinni, ha az aktív 
életmódot próbáljuk pro-
pagálni és ebben segít az 
alapítvány, méghozzá úgy, 
hogy a túrázást, a szikla-
mászást és az utánpótlás-
nevelést támogatja. Zsolt is 
nagyon szerette a családját, 
és én is családanya vagyok, 
elsôsorban a családok szá-
mára szeretnénk lehetôvé 
tenni a programokat, csa-
ládi túrákat és mászótábort 
szervezünk.

– A két gyermeke mellett 
munkába állt, most már nem-
csak anyaként kell megállnia a 
helyét. Bírja a tempót? 

– Még a nyáron Zsoltnak 
a legnagyobb szponzora 
adott nekem munkát. Ter-
mészetesen nagy váltás volt, 

addig a kétéves kisfiammal 
voltam otthon, elôtte pedig 
a lányommal. Négy év gyes 
után tértem vissza, mint pá-
lyázatíró asszisztens. Ez tel-
jesen más munkakör, mint 
mikor tanítóként dolgoztam. 
Nagyon jó helyen vagyok, 
nagy szeretettel vesznek 
körül a munkatársaim. Hat-
órás rugalmas munkakörben 
dolgozom, akár otthonról is 
lehet csinálnom, mert maxi-
málisan figyelembe veszik a 
lehetôségeimet.

– A mindennapokban meg-
találta a számítását, de lelkileg 
erôs tud maradni? 

– Mindig vannak hullám-
völgyek, igazából a gyász 
klinikailag minimum egy év, 
de nincs egy éve, hogy a tra-
gédia megtörtént. Valójában 
Zsolt hiánya betölthetetlen ûr, 
és nem tudom, hogy egész 
életem során be lehet-e töl-
teni azt, amit ô hagyott maga 
után. Hol jobb, hol rosszabb. 
Ilyen szempontból jó, hogy 
van egy ilyen feladat, mint az 

alapítvány létrehozása, mert 
sokszor átsegít a holtponton. 

– Két pici gyermeke van, 
velük meg tudta értetni az el-
múlt év történéseit? 

– Gerda, a nagyobbik gyer-
mekem tudja, ô nagyon is fel-
fogja, és érti, amennyire lehet, 
mert ugye felnôttként mi sem 
értjük teljesen. Mivel hívô va-
gyok, és ô is katolikus oviba 
jár, úgy gondoljuk, hogy apa 
a mennyben van és onnan 
lát bennünket. Apa napi téma 
nálunk, együtt él velünk, látja, 
hogy csinálunk egy sütit, vagy 
megtanulunk két keréken bi-
ciklizni. A kicsi ebbe nôtt bele, 
másfél éves volt tavaly május-
ban, nem is nagyon fogta fel, 
hogy mi történt. Nem tudom, 
hogyha Zsolt hazajött volna 
júliusban, akkor két hónap 
után megismerte-e volna az 
édesapját. A tragédia óta ne-
kik az a fontos, hogy anya itt 
legyen, és mi így vagyunk a 
család hárman, nekik ez lett a 
normális. Csoma nem kérdez, 
nem foglalkozik vele, de tudja, 
hogy nincs apa.

– Itt a tavasz, a túraszezon, 
sportolni járnak együtt rend-
szeresen?

– Korábban Zsolttal együtt 
síeltünk minden télen, most 
mások lettek a lehetôségeink, 
de amennyire lehetett, idén is 
elmentünk Magyarországon 
belül néhány alkalommal. 
Most, hogy itt a jó idô, megint 
megyünk túrázni is, megvan-
nak a tervek már nyárra, hogy 
hová megyünk. Jó kis kirán-
dulós program lesz.

Nagy Orsolya

– Elôször 16-17 évesen it-
tam, csak az volt a baj, hogy 
akkor nem jó pálinkával kezd-
tem. Szerintem sokan így van-
nak ezzel. Akkor kezdtem el 
megszeretni a pálinkát, ami-
kor már a vendéglátóiparban 
kezdtem dolgozni felszolgá-
lóként, és minôségi párlato-
kat kóstolhattam – árulta el 
lapunknak Borbáth Gabriella, 
a Rézangyal fôkóstolója.

– Azt tapasztaltam, hogy 
az emberek egy jelentôs 
százaléka fél a magas alko-
holtartalomtól. Retteg attól, 
hogy könnyen felönt a garat-
ra a pálinkától, míg a borból 
nyugodtan lehet többet kor-
tyolgatni. Pedig a pálinkát is 
lehet úgy fogyasztani, hogy 
ne lerészegedés legyen a 
vége. Annyi csak a titok, hogy 
kétcenteket kell fogyasztani, 
megfelelô mennyiségû víz-
zel. Szerencsére pálinkafesz-
tiválokon azt tapasztaljuk, 
hogy egyre több a nyitott, 
érdeklôdô ember. Most már 
rendezünk pálinkavacso-
rákat is, ahol az nyer bizo-
nyosságot, hogy nemcsak 
az étkezés elôtt vagy után, 
hanem az egyes ételek kö-

zött is lehet pálinkát inni. Az 
csak egy rossz berögzôdés, 
hogy a zsíros ételekhez pasz-
szol a pálinka, és egy zsíros 
étel után nehezebben rúg be 
valaki. A másnaposság és a 
részegség ugyanúgy eléri, 
csak legfeljebb kicsit lassítja 
a folyamatot – mondta Gabri-
ella, aki szerint a pálinka köré 
is ugyanolyan gasztronómiai 
kultúrát lehetne építeni, mint 
a bor köré. Gondosan össze 
kell állítani, milyen ételhez 
milyen pálinka illik.

III Bulvár / Érdekesség

– Sportban nagyon hason-
ló az érdeklôdési körünk a 
testvéremmel, és sokat szok-
tunk egymás ellen játszani, 
leginkább labdajátékokat. 
Ezek komolynak általában 
nem nevezhetôek, most elô-
ször azonban egy verseny 
keretein belül mérettettünk 
meg. Könnyedén elfenekel-
tem – zrikálta testvérét Rippel 
Viktor, miután befejezték egy-
más elleni mérkôzésüket a 
Media Squash Kupán.

– Érdekes érzés volt így 
játszani, hiszen egész gye-
rekkorunk arról szólt, hogy 
egymással játszottunk min-
den meccset – révedt vissza a 

múltba Feri. – Riválisok is va-
gyunk ezért, mert hol az egyi-
künk, hol a másikunk örülhe-
tett. Én vagyok az idôsebb, 
nekem kellett volna nyerni, 
mégis ô diadalmaskodott. 
Legközelebb visszavágok.

Éves szinten keveset fal-
labdázik az artista páros, pe-
dig Feri a mérkôzésük után 
kiemelte, milyen jó kalória-
égetés volt ütögetni. – Fontos, 
hogy mindenféle edzéssel 
kiegészítsük az amúgy stati-
kus mozgásunkat. Egy ilyen 
ugrálós forma pont jó erre 
– tette hozzá a báty, aki idén 
maratonra készül, amit szeret-
ne öt órán belül lefutni.

Rippelék egymással 
rivalizáltak

Igényes gasztrokultúra 
kell a pálinka köré!

A Media Squash Kupán testvérharcnak lehettünk szemta-
núi. A Rippel testvérek végletekig kiélezett csatát vívtak 
egymás ellen. El is fáradtak az artisták, mivel a hétköznap-
okban teljesen más mozgásokat végeznek a hétköznap-
okban. Ezúttal a fiatalabb Rippel nyert.

Sokan irigykedve hallják, mi Borbáth Gabriella foglal-
kozása, az ifjú hölgy ugyanis pálinkakóstoló. Mielôtt 
valaki azt hinné, hogy ez a világ legjobb foglalkozása, 
eláruljuk: a szórakozást és a munkát bizony neki élesen 
szét kell választania.

A színpadról vagy például a 
Munkaügyek címû sorozatból 
ismert Mogács Dániel által 

alakított figurát, dr. Mogácsot 
a szerzô-elôadó a következô-
képpen mutatta be: „Miután 

dr. Mogács a Kétfarkú Kutya 
Párt politikusaként szánt szán-
dékkal vereséget szenvedett 
az elôzô választásokon, hozott 
egy nehéz, önzetlen döntést: 
oligarcha lett. Hisz a politikus 
csak hínár a fehér cápa akvá-
riumában. Dr. Mogács a fehér 
cápa, akivel médiamogulok 
casting-kanapéin, génkezelô 
élelmiszer-ipari multik yachtjain 
vagy luxusprostik szilikonvöl-
gyeiben találkozhatunk. Film-
jei az internetet díszítik.”

– Azt mondta a sajtótájé-
koztatón, hogy a sok pénzt 
szereti, ez vezérli az életét?

– Természetesen. Ha az 
van, bármit elérhetek. Nem 
csak itthon, globálisan is ez 
mozgat mindent. Vagyunk 
páran, akik irányítjuk felülrôl 
ezt a mókuskereket. Az az 
egyetlen probléma, hogy 
még sokan gondolkodnak. 
Ezért indítottam a butító kam-
pányt, hogy kiirtsam a gon-
dolatot. Sok a problémájuk a 
fogyasztói társadalomra épü-
lô világrendben az emberek-
nek, de a legfôbb, hogy ezen 

gondolkoznak is. A gond me-
legágya pedig a gondolat. Ha 
ezt kiküszöbölöm, nyáladzó, 
mosolygós, mindenre bólo-
gató egyedeket kapok.

– Nem szeretné inkább fel-
nyitni a szemüket?

– Dehogy! Akkor még a 
végén rájönnek, hogy nem a 
pénz számít, és akkor csök-
ken a hatalmam. A meglévô 
szintemet még növelni is tu-
dom majd, egyelôre csak az 
korlátoz, hogy maradtak olya-
nok, akiket nem lehet teljes 
mértékben befolyásolni.

– Mit lehet velük kezdeni?
– A médián és az én elô-

adásaimon keresztül arra sar-
kallom ôket, hogy felfogják az 
okosok, egyetlen mentsváruk 
a butaság. A márciusban in-
duló körutamon ezt taglalom, 
hogyan lehet gyorsan és ha-
tékonyan butulni. Az áprilisi 
választások után is tartok 
majd elôadásokat Budapes-
ten a Dumaszínházban, ha 
épp nem a Bahamákon pihe-
nem ki magam.

Molnár Attila

Dr. Mogács: Minél több 
ostoba ember kell!

Hatalmas pókerasztal, rajta szétszórt ászok és húszezresek. 
E mögött fogadta dr. Mogács a sajtó képviselôit, mikor nép-
butító kampányának országjáró körútját bejelentette. A zöld 
posztón még ott hevertek a névtáblák is, Viki, Feri, M. Atesz, 
V. Gabi, Schifi, Gordi felirattal. Azaz, az oligarcha kezében 
futnak össze a szálak, és szeretné, ha az így is maradna a 
választások után is, sôt! 

A Hópárduc fentrôl 
figyeli családját

Májusban lesz egy éve, 
hogy Erôss Zsolt nem tért 
haza, miután megmászta 
Kancsendzöngát, majd a 
lefelé tartó úton eltûnt.  Öz-
vegye, Sterczer Hilda egy 
alapítványt hozott létre, 
amellyel az aktív életmódot 
népszerûsítik. A Hópárduc 
Alapítvány nemcsak a csa-
ládoknak segít, hanem a két 
gyermekével magára ma-
radt feleségnek is, hiszen 
az ügyek intézése átlendíti 
a holtpontokon.



Ivancsics Ilona és Színtár-
sai néven alapított színhá-
zat a Szomszédok egykori 
Jutkája. – Sok helyre eljutok 
az országban, nem érzem, 
hogy eltûntem volna. Az 
más kérdés, hogy nem sze-
repelek a pletykalapokban. 
Szabadságszeretô ember 
vagyok, azt gondolom hét 
év távlatából, hogy sokkal 
nehezebb egy magánszín-
házat mûködtetni, de sok-
kal felemelôbb érzés. Úgy 
gondoltam, hogy volt annyi 
tapasztalatom, hogy az élete-
met a saját kezembe vegyem, 
és hogy önállóan tudjam 
eldönteni, milyen elôadást 
szeretnék, kikkel szeretnék 
együtt dolgozni. Nagyobb a 
felelôsség is, de jobban sze-
retem, mint a kôszínházat, 
ahol húsz évig játszottam  – 
mondta el lapunk érdeklô-
désére Ivancsics Ilona, aki a 
Szomszédokból szinte senki-
vel sem tartja a kapcsolatot. 

– Nagyon sok idô eltelt az-
óta, mindenkinek megvan a 

saját útja. Ez ma már történe-
lem, majd biztos az unokám 
is meg fogja nézni. A fiam 
már huszonhárom éves, ebbe 
nôtt fel. Jó dolog, hogy nem 
felejtenek el, de az lenne a 
rossz, ha azon sajnálkoznék, 
hogy miért lett vége, miért 
nem folytatódik. Mindenki-
nek tovább kell élni az életét 
– mondta el a színésznô, aki 
a Szomszédokban egy fôvá-
rosi panelban lakó tanárnôt 
játszott, a valóságban pedig 
vidékrôl származik, most is 
Szentendrén egy családi ház-
ban él. 

Nagy O.

– Zsûritagként mire figyel 
oda legjobban a Nagy Duett 
produkcióiban? 

– Talán túl sokat szakmá-
zok, de figyelem ôket, hogy 
mennyire hangolódnak egy-
másra. Ezt az emberek sze-
retik félreérteni, de nem le-
het úgy énekelni, hogy én az 
egyik színpadon, te meg a 
másikon vagy. Ha szerelmes 
duettet énekelnek, akkor el 
kell hitetni a közönséggel, 
hogy több is lehet köztük. A 
színpadon nem lehet civil-
nek maradni. 

– Párjának, Korda György-
nek most volt a 75. születés-
napja, hogyan készült a nagy 
eseményre? 

– Egy dallal, ami könnyeket 
csalt a szemébe. Az egyik ked-
venc filmje a „Volt egyszer egy 

vadnyugat”, és annak a betét-
dalát dolgoztam fel. Úgy gon-
dolom, hogyha veszek egy 
szép inget, akkor csak eggyel 
több lenne a szekrényben. 

– Évtizedek óta egy párt 
alkotnak, mi tartja önöket 
össze ilyen sok ideje? 

– Két embernek jó idôben 
jó helyen kell találkozni. Miu-
tán mi háromszor elkerültük 
egymást, mégis azt lett a 
vége, hogy összejött az éle-
tünk. Azt gondolom, hogy 
meg vannak írva dolgok, va-
lami ellen lehet kapálózni.

– Volt önben ellenérzés 
azért, mert a férjét imádták a 
nôk?

– Nem tudom, hogy a 
Gyurit miért így állítják be, 
mert ugyanakkor körülöt-
tem is hemzsegtek a férfiak. 
Az igaz, hogy mindig ô volt 
a nagy cápa, a csemege, 
sokan azt hitték, hogy reg-
gel felébred és már is térdig 
sétál a pénzben. Nem arról 
szól az élet, hogy azt néz-
zük, ki ólálkodik körülöttünk. 
Ami elôttem volt, azzal én 
tulajdonképp soha nem fog-
lalkoztam.

– Annyira fantasztikusan 
néz ki, évek óta semmit nem 
változik. Hogyan tartja magát 
ilyen fiatalon? 

– Szép bôrt mindenki 
csak saját magának tud csi-
nálni úgy, hogy ápolja és vi-
gyáz rá. Járok egy hölgyhöz, 
akit dr. Kriston Renátának 
hívnak, neki van egy új mód-
szere, a biofonalas lifting 
arckezelés. Igénybe vettem 
egymás után kétszer is, ez 
olyan hatásos, hogy soha az 
életben nem jutna eszembe 
késes liftinget csináltatni. 
Nekem ez bevált, másfél éve 
találkoztam ezzel az új eljá-
rással, akkor volt elôször, és 
most, a Nagy Duett elôtt má-
sodszor.

Nagy Orsolya

A férfiak legtöbbször hajbe-
ültetést kérnek a plasztikai 
sebészektôl. Az elmúlt évek-
ben több magyar híresség 
is ezt a módszert választotta 
a kopaszodás elleni harc-
ban. Gyôrfi Pál, az Országos 
Mentôszolgálat szóvivôje, 
Táborosi Márk, a Rocktenors 
fiatal énekese és most Árpa 
Attila is bevallotta, orvos 
segítségével küszöbölte ki a 
kopaszodást. A volt televíziós 
producer lapunknak elmond-
ta, hogy a nemrég kezdô-
dött nemzetközi színészkar-
rierje miatt is szükség volt 
a beavatkozásra. – Nálam 
a hiúság picit másképpen 
mûködik, nem pusztán natu-
rális férfiúi hiúságról van szó, 
ez egyfajta szakmai követel-
mény is. Mikor elkezdtem a 
színészkedést amerikai fil-
mekben, kénytelen voltam 
a külsômre is odafigyelni. 
Ha egy alig harminc feletti 
embert kellett eljátszanom, 
holott negyven felett vagyok, 
akkor befestették az ôsz haj-
szálaimat. Egyszer meglát-

tam a monitoron, hogy kezd 
látszódni az, aminek nem 
kellene, ezért úgy döntöttem, 
hogy hajbeültetésre vállalko-
zom. Úgy érzem, ennyi be-
lefér. Egyébként nem tartom 
plasztikának ezt az eljárást 
– mondta el lapunknak Árpa 
Attila, aki most úgy gondol-
ja, hogy a botoxot kihagyná 
az életébôl, bár hozzáfûzte: 
lehet, hogy tíz év múlva más-
hogy látja majd a kérdést. 

– Ha most azt nézzük, 
hogy a fiataloknál mi az eta-
lon, akkor számomra félelme-
tes, hogy a tizennyolc éves 
lányok milyen szinten edzik 
magukat halálra, hogy olyan 

testük legyen, ami megfelel 
a mai normának. Úgy gon-
dolom, hogy ez nem egész-
séges. A külsôvel pont annyit 
kell foglalkozni, hogy az em-
ber elégedett legyen önma-
gával, sporttal és normális 
táplálkozással el lehet érni a 
kívánt hatást. Természetesen 
vannak dolgok, amik a ter-
mészetes folyamat részei, és 
amin csak beavatkozásokkal 
lehet segíteni, mint mondjuk 
a hajbeültetés. Hiába spor-
toltam volna többet, nem 
gondolom, hogy megmaradt 
volna az a hajmennyiség a 
fejemen, amit pótolni kellett – 
indokolta döntését Árpa. 

Nemcsak Árpa Attila gon-
dolta úgy, hogy negyven fe-
lett segítséget kér egy plasz-
tikai sebésztôl. Kamarás Iván 
úgynevezett Scarlet kezelé-
sen esett át, ami egy fiatalító, 
frakcionált mikrotûs rádió-
frekvenciás eljárás. – Beval-
lom, sok meghívást kaptam 
már különbözô kezelésekre, 
de nem volt bizalmam ben-
nük, és férfiként egyik helyen 
sem éreztem magam kényel-
mesen – mondta el Kama-
rás Iván, aki azért szintén a 
természetes bôrápolásban, 
a táplálkozásban és a sport-
ban bízik. 

Nagy Orsolya
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Hollywood után már a ha-
zai hírességek sem rejtik 
véka alá, hogy szépészeti 
beavatkozáson estek át. Tíz 
évvel ezelôtt még csak a 
nôk vallották be, hogy kés 
alá feküdtek, most pedig 
egyre több híres férfi vállal-
ja, hogy sármját nemcsak a 
genetikának köszönheti.

Balázs Klári fantasztikusan 
néz ki, amihez kiegyensú-
lyozott magánélete is hozzá-
járul. Az énekesnô számára 
fontosak az ünnepnapok, 
ezért különös ajándékkal 
készült férje, Korda György 
hetvenötödik születésnapjá-
ra. A Nagy Duett zsûrijének 
egyetlen hölgytagja a mai 
napig fontosnak tartja a tö-
kéletes megjelenést, ezért 
egy új szépészeti eljárást is 
kipróbált: a bioszálas arcke-
zelést. 

A magyar férfiak is 
plasztikáztatnak

Balázs Klári szépségének titka

Az MTVA mûsorvezetôje sze-
mélyesen is részt vesz majd a 
vetômagosztásban. – Maga a 
segítô szándék nagyon sok 
emberben megvan, csak nem 
találják meg az utat.  Az élelmi-
szerbank kezdeményezését 
azért tartom jónak, mert meg-
tanítja az öngondoskodást, 
hogyan tudnak maguknak 
hosszabb távra zöldségeket 
biztosítani – mondta el Novo-
domszky Éva, akinek gyerme-
kei olyan óvodába és iskolába 
járnak, ahol fontos program a 
környezeti nevelés. – Van kis 
kertjük, palántákat ültetnek, 
és figyelik annak a fejlôdését, 
ezért erre csak rá kell segíte-
nem, az érdeklôdés megvan 
bennük egészen pici koruktól 
kezdve. Cristianónak van egy 
üvegházas játéka, amibe le-
het növényeket ültetni, majd 
beindul egy körforgás, miu-
tán meglocsolta ôket, a víz 
esôként visszacsöpög a nö-
vényekre. Látja, hogy hogyan 
mûködik ez a természetben 
– mondta el a mûsorvezetô, 
akinek a táplálkozás fontos 
kérdés, noha nem szeret sok 
idôt eltölteni a konyhában, de 
ügyel arra, hogy egészséges 

ételek kerüljenek az asztal-
ra. – Nem fôzök jól, nem is 
szórakoztat, mint nagyon sok 
háziasszonyt, azokat a recep-
teket szeretem, amik gyor-
san elkészülnek. Mivel nem 
tudom, hogy egész nap mit 
esznek a gyermekeim, nekem 
is csak sokszor arra van idôm, 
hogy futtomban felkapok egy 
szendvicset, ezért igyekszem 
odafigyelni, hogy esténként 
és hétvégén legyen meleg 
étel az asztalon, és tényleg 
jó alapanyagokból készüljön. 
Szeretem a házi baromfit, 
elônyben részesítjük a nálunk 
a kertben lévôket, amirôl tu-
dom, hogy nem vegyszerez-
tem. 

NO

Novodomszky Évát jószolgálati nagykövetnek kérte fel a 
Magyar Élelmiszerbank Egyesület, a köztévé mûsorvezetôje 
szerint fel kell ébreszteni az emberekben azt a szándékot, 
hogy segítsenek másokon.  Az Élelmiszerbank vetômagokat 
és palántákat oszt ki rászorultaknak, hogy megtanulják az 
öngondoskodást. Éva saját gyermekeit is tudatosan neveli, 
és együtt nevelgetik a vegyszermentes zöldségeiket.

Novodomszky Éva 
öngondoskodást népszerûsít

Ivancsics Ilona hét éve párjával együtt alapította meg 
saját színházát. Ezért nem is gondolja úgy, hogy eltûnt 
az emberek szeme elôl, csak nem szerepel a médiában 
túl gyakran, de személyesen nagyon sok helyre eljut 
elôadásaikkal. A Szomszédok egykori tanárnôje huszonöt 
éve Szentendrén él, ahogy mondja: vidéki környezet és a 
természet nélkül nem is tudna honnan energiát meríteni.

Rég nem látott arcok: 
Ivancsics Ilona
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Békéscsaba önkormányzata az elmúlt évhez hasonlóan 
idén is vetômagosztást szervezett a Békéscsabai Kistér-
ségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ és a Szociálpo-
litikai Osztály közremûködésével. Vetôburgonyát, borsót, 
babot, sárgarépa- és petrezselyemmagot is osztottak.

Az Országos Rendôr-fôkapitányság Országos Baleset-
megelôzési Bizottsága „Biztonságos közlekedés gyer-
mekszemmel” címmel hirdetett felmenô rendszerû rajzpá-
lyázatot. A pályázatra érkezett munkákból március 11-én 
nyílt kiállítás a Békés Megyei Könyvtárban.

Az elmúlt években jelentôsen átalakult a súlyosan moz-
gáskorlátozott emberek gépjármûszerzési és -átalakítási 
támogatása. A változásokról és az aktuális lehetôségekrôl 
március 12-én a békéscsabai Suzuki szalonban tartottak 
tájékoztatót.

Rajzkiállítás a könyvtárban
Biztonságos közlekedés 

gyermekszemmel

Palya Bea koncertezett Csabán

Egyenlô eséllyel az utakon!
Új autók a fogyatékkal

élôknek

Tóth Péter és a szimfonikusok

Alkotások Párizsból Grafi kák Jankaytól

Vetômagot osztottak
Burgonya, borsó, bab

a csomagokban

Középpontban a kultúra
45 produkció a tavaszi 

fesztiválon

A Szabadság tér 11–17. szá-
mú hivatali épület udvarán, 
március 13-án megrendezett 
eseményen Vantara Gyula is 
jelen volt. Városunk polgár-
mestere elmondta:

– A program célja az ön-
gondoskodás támogatása. 
Az önkormányzat évek óta 
segíti a saját magukért, bol-
dogulásukért tenni akaró 
családokat. Eleinte vetôbur-
gonyát osztottak, de bôvült 
a kör, most már borsó, bab, 
sárgarépa és petrezselyem 
vetômagot is kaptak azok a 
rászorultak, akiknek a várható 

termés a mindennapi étkezé-
sét segítheti. Mint megtud-
tuk, ezúttal 150 békéscsabai 
család vihetett magával egy, 
illetve két csomagot. A cso-
magok értéke egyenként 
kétezer forint volt. Az ösz-
szességében 400 ezer fo-
rintos keretet a város, illetve 
szponzorok ajánlották fel. A 
vetômagosztásnál a Békés-
csabai Kistérségi Életfa Szo-
ciális Szolgáltató Központ 
és a hivatal szociálpolitikai 
osztályának munkatársai se-
gítettek.

Gajdács E.

A Békéscsabai Városi Baleset-
megelôzési Bizottsághoz a 
kiírásra 16 óvodából és 12 álta-
lános iskolából összesen 900 
rajz érkezett. A gyermekek a 
pedagógusok segítségével 
dolgozták fel a témát, majd a 
beküldött munkák közül Csen-
des Ferenc és Bácsfalvi Zol-
tán festômûvészek, valamint 
Demény Levente rendôr száza-
dos, a Békéscsabai Rendôrka-
pitányság Helyszínelô és Bal-
esetvizsgáló Alosztályának ve-
zetôje választották ki a legjobb 
alkotásokat, melyeket kiállítá-
son mutattak be.

A tárlatmegnyitón a Kazin-
czy-lakótelepi óvoda apró-
ságai adtak mûsort, ezt  kö-
vetôen a könyvtár vezetôje, 
Rakonczás Szilvia köszöntötte 
a jelenlévôket. A biztonságos 
közlekedést szolgáló kiegé-
szítôket, jelképes ajándéko-
kat dr. Hajdú Antal rendôr 
ezredes, békéscsabai rendôr-
kapitány, valamint Tóth László 
rendôr ôrnagy, a közlekedés-
rendészeti osztály vezetôje 
adta át, a kezdeményezés 
támogatói pedig további 41 
rajz készítôjét részesítették 
különdíjban.

Szabó Krisztián, a Széchenyi 
Lízing Zrt. értékesítési ve-
zetôje elmondta, az elmúlt 
három év alatt több mint 
ezer jogosult használta ki a 
megújult gépjármûszerzési 
támogatás adta lehetôséget, 
amelybôl hétszázan válasz-
tották az új gépjármû beszer-
zését. Az állami támogatás 
ez utóbbi esetben 900 ezer 
forint, ehhez jön a gyártó által 
adott kedvezmény, így közel 
fél áron juthatnak az autóhoz 
az arra jogosultak.

A Magyarországon gyár-
tott modellek hazai érté-

kesítése a magyar munka-
helyek teremtését, illetve 
megôrzését is jelenti. Szabó 
Krisztián emlékeztetett arra, 
hogy a jelenlegi jelentkezési 
idôszak március 31-éig tart. 
Az igényeket a megyei szo-
ciális és gyámhivatali osz-
tályok várják, a szükséges 
információk pedig a www.
lehetosegauto.hu oldalon 
találhatók.

A sajtóesemény zárása-
ként ünnepélyes keretek kö-
zött adtak át két családnak 
egy-egy autót.

Gajdács Emese

T A V A S Z I  F E S Z T I V Á L

Két család vehetett át egy-egy autót Összesen kilencszáz rajz érkezett a felhívásra Vantara Gyula: Cél az öngondoskodás segítése

Závogyán Magdolna és Herczeg Tamás

A Békés Megyei Szimfonikus Zenekar adott nagy sikerû kon-
certet március 11-én este a Csabagyöngye Kulturális Köz-
pontban. A kedd esti hangversenyen Gál Tamás vezényelt, 
és fellépett Tóth Péter békéscsabai zongoramûvész. A re-
mek zenészek ezúttal is elkápráztatták a csabai közönséget

A Tavaszi Fesztivál nyitóestéjén Palya Bea és zenésztársai 
mutatták be a Nô címû albumot a csabai közönségnek a fô-
városi lemezbemutató elôtt egy hónappal. Külön érdekes-
sége volt a koncertnek, hogy két Békés megyei is muzsikált 
Palya Bea mellett: Szokolay Dongó Balázs, aki dudán, furu-
lyán és szaxofonon játszik és Bodóczki Ernô bôgôs

A Munkácsy Emlékházban párja, Zsoldos Vanda mesélt 
Joseph Kádár mûvész, mûgyûjtôrôl, majd a Csabagyön-
gye elsô emeleti Békéstáj Galériájában nyílt meg a Magyar 
Geometrikus Mûvészet címû kiállítás. Bak Imre, Deim 
Pál, Fajó János, Kassák Lajos, Nicolas Schöffer és Victor 
Vasarely sokszorosított grafi kái a Párizsi Kádár Múzeum 
jóvoltából kerültek Békéscsabára. A gyûjtemény alapító-
ja a debreceni származású Joseph Kádár képzômûvész, 
festô, grafi kus, szobrász, fényképész, mûvészeti író 

A Tavaszi Fesztivál keretében Grafi kai csodák Jankaytól 
címmel nyílt kiállítás március 14-én a Csabagyöngyében. 
A tárlat Jankay korai grafi káiból ad ízelítôt. Szente Béla, 
a Csabagyöngye igazgatója kiemelte, hogy a XX. század 
elsô felének legkiválóbb rajzmûvésze e korai korszaká-
ban készült mûvei valóban egyedülállóak. Az április 30-
áig látogatható tárlatot Ván Hajnalka, a Jankay-hagyaték 
gondozója nyitotta meg

Palya Bea koncertezett Csabán

Huszonnégy nap alatt negy-
venöt produkciót kínál az 
idei tavaszi fesztivál. A prog-
ramok a mûvészetek szinte 
valamennyi ágát felölelik: a 
zenétôl a képzômûvészete-
ken át a színházig, az iroda-
lomig, a táncig, a balettig. 

Az események sora már-
cius hetedikén a Csaba-
gyöngyében  indult a megyei 
alkotók Ars poetica címû 
vándorkiállításával. Ezt kö-
vetôen a hangversenyte-
remben Herczeg Tamás, az 
intézmény igazgatóhelyet-
tese köszöntötte a jelenlévô-
ket, és Závogyán Magdolna, 
a Nemzeti Mûvelôdési Intézet 
fôigazgatója nyitotta meg a 
fesztivált. 

– A kultúra, mint a tava-
szi zápor, felüdülést hoz 

életünkbe, feltölt, gazdagít. 
Békéscsabán 11 éve, a Buda-
pesti Tavaszi Fesztivál prog-
ramjaihoz kapcsolódóan, 
nívós produkciók sora várja 
az érdeklôdôket, a kultúra 
színes palettáját kínálják a 
szervezôk a tavasz, a kikelet 
elején – hallhattuk Závogyán 
Magdolnától, aki a Csaba-
gyöngyét mint a régió egyik 
legmeghatározóbb, komplex 
közmûvelôdési bázisát jelle-
mezte, s mint mondta, méltán 
érdemelték ki a közelmúltban 
a Minôség Díjat.

A hivatalos megnyitót kö-
vetôen Palya Bea és zenés-
társai léptek a színpadra, akik 
a Nô címû album dalaival ör-
vendeztették meg a csabai 
közönséget.

Gajdács Emese



A Békéscsaba Városi Nagycsalá-
dosok Egyesülete (5600 Békés-
csaba, Bulcsú u. 4/2.) pályázatot 
nyújtott be a „Munkaerő-piaci 
szolgáltatást nyújtó civil szerveze-
tek kapacitásának megerősítése” 
című pályázati felhívásra, mely 
a civil szervezetek standardizált 
munkaerő-piaci szolgáltatás nyúj-
tásához szükséges fejlesztéseit hi-
vatott támogatni.

Az egyesület 8 000 000 Ft, 100 
százalékos, vissza nem térítendő 
támogatásban részesült.

A programot 2013. február 1. és 
2014. március 31. közötti időszak-
ban valósította meg.

A támogatás célja a munkaerő-
piaci szolgáltatásokat nyújtó civil 
szervezetek fejlesztése, a szolgálta-
tói kapacitások megerősítése volt.

A támogatás a szervezet bel-
ső kapacitásainak erősítését, a 
szervezeti kultúra fejlesztését, a 
szervezetek által nyújtott szolgál-
tatások minőségének javítását, a 
változó társadalmi és gazdasági 
feltételekhez való igazodását, szak-
mai innovációs képességének meg-
erősödését szolgálta. A fejlesztés 
eredményeképpen a Békéscsaba 
Városi Nagycsaládosok Egyesüle-
tének nagyobb esélye lett a Nemze-
ti Foglalkoztatási Szolgálat (továb-
biakban NFSZ) által működtetett 

munkaerő-piaci szolgáltatások 
rendszerébe való bekapcsolódás-
ra és az innovatív foglalkoztatási 
kezdeményezések kidolgozására, 
megvalósítására.

Elkészült a Békéscsaba Városi 
Nagycsaládosok Egyesület Szer-
vezetfejlesztési Stratégiája, vala-
mint a zárt önértékelésen alapuló 
Szervezeti és Szolgáltatásnyújtási 
Minőségirányítási Kézikönyve, 
mely alapjaiban változtatta meg az 
egyesület szervezeti, szolgáltatás-
nyújtási struktúráját.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 
hogy a csabai polgármesteri hivatal a 
pályázat keretében 2013. év szeptem-
berétől hosszított ügyfélfogadással 
áll az ügyfelek rendelkezésére.

A hivatal ügyintézői, a lakosság 
igényei alapján, heti egy alkalommal, 
hétfői napokon 20.00 óráig fogadják a 
hosszított ügyfélfogadás keretében az 
ügyfeleket a Szent István tér 7. szám 
alatti épület 61. számú irodájában. 
Ezen ügyintézési idő alatt az iroda 

közvetlen telefonos elérhetősége: 06-
66/523-826.

A program keretében a kisgyer-
mekes szülők segítésére egy korszerű 
gyermekváró és pelenkázóhelyiséget 
alakítottunk ki a polgármesteri hiva-
tal Szent István tér 7. szám alatt ta-
lálható épületében. Ez a szolgáltatás 
a hivatali ügyfélfogadási idő alatt is 
igénybe vehető, a hosszított ügyfélfo-

gadási napon 17 órától 20 óráig szak-
mai gyermekfelügyeletet is biztosí-
tunk a hivatalban ügyet intéző szülők 
gyermekei részére.

A Civil Szervezetek Szövetsé-
ge 30 órás ingyenes álláskeresési 
tréninget szervez gyesről, gyedről 
visszatérő anyukák számára. A kép-
zések ideje alatt ingyenes gyermek-
felügyeletet biztosítunk. Ingyenes 
egyéni tanácsadást is biztosítanak 
az érdeklődőknek jogi, pszichológi-
ai, életvezetési, adó- és tb-tanácsadási 
területen. A jelentkezés feltétele: 
békéscsabai lakcím, regisztráció.
Bővebb információ: Civil Szer-
vezetek Szövetsége, 5600 Bé-
késcsaba, Árpád sor 2/7. E-mail: 
civilszovetseg@globonet.hu, tel.: 
70/408-7020

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata – mint főpályázó – és a Ci-
vil Szervezetek Szövetsége – mint társpályázó – támogatást nyert az „In-
novatív kezdeményezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatalában” elnevezésű TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0009 azonosító számú 
projekttel.
Az elnyert támogatás összege: 37 858 210 Ft
A kivitelezés ideje: 2013. 05. 01.–2014.10.28.
Kedvezményezett: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata főpályázó
 Civil Szervezetek Szövetsége társpályázó

A Dr. Baly Hermina Mentálhigié-
nés Alapítvány (5600 Békéscsaba, 
Gyóni Géza u. 11. I./8.) pályázatot 
nyújtott be a „Munkaerő-piaci szol-
gáltatást nyújtó civil szervezetek 
kapacitásának megerősítése” c. 
pályázati felhívásra, mely a civil 
szervezetek standardizált munka-
erő-piaci szolgáltatás nyújtásához 
szükséges fejlesztéseit hivatott tá-
mogatni.

Az alapítvány 8 000 000 Ft, 100 
százalékos, vissza nem térítendő tá-
mogatásban részesült.

A programot 2013. március 1.–
2014. március 31. közötti időszakban 
valósította meg.

A támogatás célja a munkaerő-
piaci szolgáltatásokat nyújtó civil 
szervezetek fejlesztése, a szolgáltatói 
kapacitások megerősítése volt.

A támogatás a szervezet belső ka-
pacitásainak erősítését, a szervezeti 
kultúra fejlesztését, a szervezetek ál-
tal nyújtott szolgáltatások minőségé-
nek javítását, a változó társadalmi és 
gazdasági feltételekhez való igazodá-
sát, szakmai innovációs képességének 
megerősödését szolgálta. A fejlesztés 
eredményeképpen a Dr. Baly Hermi-
na Mentálhigiénés Alapítványnak  
nagyobb esélye lett a Nemzeti Fog-
lalkoztatási Szolgálat (továbbiakban 
NFSZ) által működtetett munkaerő-

piaci szolgáltatások rendszerébe való 
bekapcsolódásra és az innovatív fog-
lalkoztatási kezdeményezések kidol-
gozására, megvalósítására.

Elkészült a Dr. Baly Hermina 
Mentálhigiénés Alapítvány Szerve-
zetfejlesztési Stratégiája, valamint 
a zárt önértékelésen alapuló Szer-
vezeti és Szolgáltatásnyújtási Mi-
nőségirányítási Kézikönyve, mely 
alapjaiban változtatta meg az alapít-
vány szervezeti, szolgáltatásnyújtási 
struktúráját.

A „Nyitott Szemmel” Közhasznú 
Egyesületet 2010. május 17-én 
jegyezte be a Gyulai Törvényszék 
közhasznú egyesületként. Az ala-
pítók fő célja a Magyar Köztár-
saságban élők élethelyzetének, 
esélyegyenlőségének javítása, 
társadalmi reintegrációja.

Az egyesület bérelt irodá-
ján keresztül (5600 Békéscsa-
ba, Kazinczy-ltp. 23/C I/3.) az 
alábbi közhasznú tevékenysé-
geket, tanácsadásokat nyújtja 
térítésmentesen Békés megye 
és Budapest lakosságának, il-
letve civil szervezeteinek:
•	 Bejegyzett	 civil	 szervezetek	

számára ingyenes jogi, pénz-
ügyi, pályázati, szervezetfej-
lesztési tanácsadás.

•	 Társadalmi	önszerveződés	elő-
segítéseként, társadalmi szer-
vezetet létrehozni kívánó ma-
gánszemélyek részére alapítási  
segítségnyújtás.

•	 A	munkaerő-piacon	hátrányos	
helyzetben lévő álláskeresők, 
inaktív személyek, valamint 
pályakezdő fiatalok részére 
munkatanácsadás, pályaorien-
tációs, álláskeresési, munka-
erő-piaci tanácsadás.

•	 Egészség-mentorálás	 mind-
azon személyek részére, akik 
gondot fordítanak egészségük 
megőrzésére.

•	 Gyermekfelügyelet.
•	 Klubfoglalkozás	 megtartása	

fiatalok részére az egészséges 
életmód, valamint párkeresés 
témakörében.

•	 Szabadidős	 rendezvények	
megszervezése olyan célcso-
porttagok részére, akik a lelki 
egészségmegőrzés területén 
szorulnak rekreációs segítség-
nyújtásra.

•	 Konferenciák	 megszervezése	
egészséges életmód és a családi 
életre nevelés témakörében.

•	 Önkéntes	 akciók	 szervezése,	
lebonyolítása.

•	 Ismeretterjesztés,	akciók	szer-
vezése a környezet és fenntart-
ható fejlődés területein.

•	 Igény	 szerint	 szervezetfejlesz-
tés, intézménymenedzselés, 
mentorálás.
 

A „Nyitott Szemmel” Közhasznú 
Egyesület 2012-ben pályázatot 
nyújtott be a „Munkaerő-piaci 
szolgáltatást nyújtó civil szerve-
zetek kapacitásának megerősí-
tése” című pályázati felhívásra, 
mely a civil szervezetek standar-
dizált munkaerő-piaci szolgálta-
tás nyújtásához szükséges fejlesz-
téseit volt hivatott támogatni.

Az egyesület 8 000 000 Ft, 100 
százalékos, vissza nem térítendő 
támogatásban részesült, melyet 
2013. február 1. és 2014. március 
31. közötti időszakban valósított 
meg.

A támogatás célja volt a mun-
kaerő-piaci szolgáltatásokat nyúj-
tó civil szervezetek fejlesztése, a 
szolgáltatói kapacitások megerő-
sítése.

A támogatást a „Nyitott Szem-
mel” Közhasznú Egyesület belső 

kapacitásainak erősíté-
sére, szervezeti kultú-
rájának fejlesztésére, az 
egyesület által nyújtott 
szolgáltatások minősé-
gének javítására, a változó 
társadalmi és gazdasági feltéte-
lekhez való igazodását, szakmai 
innovációs képességének meg-
erősödését szolgálta. 

A fejlesztés eredményekép-
pen a „Nyitott Szemmel” Köz-
hasznú Egyesületnek nagyobb 
esélye lett a Nemzeti Foglalkoz-
tatási Szolgálat (továbbiakban 
NFSZ) által működtetett mun-
kaerő-piaci szolgáltatások rend-
szerébe való bekapcsolódásra 
és az innovatív foglalkoztatási 
kezdeményezések kidolgozásá-
ra, megvalósítására.

Elkészült a „Nyitott Szem-
mel” Közhasznú Eg yesület 
Szervezetfejlesztési Stratégiája, 
valamint a zárt önértékelésen 
alapuló Szervezeti és Szolgálta-
tásnyújtási Minőségirányítási 
Kézikönyve, mely alapjaiban vál-
toztatta meg az egyesület szerve-

zeti, szolgáltatásnyúj-
tási struktúráját.

A program eredmé-
nyeként könyvelhető el, 
hogy az egyesület ren-

dezvényein, illetve képzé-
seken keresztül bővíthette isme-
reteit, kapcsolati hálóját a civil és 
vállalkozói szféra képviselőivel. 

Lehetőség adódott, hogy az 
egyesület olyan infrastruktu-
rális környezetet alakítson ki, 
amely immár méltó helyszíne 
lehet szolgáltatásainak igénybe-
vételére.

Közel 40 m2 kialakítása tör-
tént meg, melyben egy iroda és egy 
csoportszoba kapott helyett. 

Az egyesület az alábbi munka-
erő-piaci szolgáltatásokkal bő-
vítette tanácsadói kapacitását:
•	 Munkaerő-piaci	 és	 foglalkozá-

si információk nyújtása munka 
iránt érdeklődőknek;

•	 Egyéni	munkatanácsadás;
•	 Munkavállalói	 kulcsképessé-

geket és kulcskompetenciákat 
fejlesztő csoportos foglalkozás;

•	 Motivációs	csoportfoglalkozás;
•	 Pályatanácsadás	–	pályamódo-

sítási tanácsadás;
•	 Egyéni	 álláskeresési	 tanács-

adás;
•	 Pszichológiai	tanácsadás;
•	 Munkaerő-piaci	 mentori	 szol-

gáltatás;
•	 Egyéni	 igények	 és	

szükségletek, egyéni 
életcélok felmérése;

•	 Egyéni	 fejlesztési	
terv elkészítése;

•	 Tanulási	 képessé-
gek és készségek 
vizsgálata;

•	 Esetmenedzselés;
•	 Személyre	 szóló	 ál-

lásfeltárás és elhe-
lyezés;

A munkaerő-piaci szolgáltatá-
sokhoz kapcsolódó minőségirá-
nyítási kézikönyv bevezetésével 
biztosíthatóvá vált, hogy az or-
szág egész területén azonos rend-
szerű szolgáltatásokat kapjanak 
az álláskeresők.

Nagycsaládosok a munka világában
Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil 
szervezetek kapacitásának megerősítése
TÁMOP-2.6.2-12/1-2012-0041

Innovatív kezdeményezések Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában
TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0009

Munkaerő-piaci szolgáltatás- és 
szervezetfejlesztés a dr. Baly Hermina 
mentálhigiénés alapítványnál
Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítése 
TÁMOP-2.6.2-12/1-2012-0022

„Nyitott Szemmel” a munkaerő-piaci szolgáltatásokra
Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítése
TÁMOP-2.6.2-12/1-2012-0026

TÁMOP-2.6.2-12/1-2012-0026.
	„Nyitott	Szemmel”	Közhasznú	Egyesület	•	5600	Békéscsaba,	Lencsési	út	45–47.	IV.	20.
E-mail:	nyitottszemmel@index.hu	•	Tel.:	+36-70/772-3221

Békéscsaba Megyei Jogú Önkormányzata
Cím: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
Telefon: +36	(66)452-252
E-mail: varoshaza@bekescsaba.hu
Honlap: www.bekescsaba.hu
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Tavaszi képzések a PERFEKT-nél

Pénzügyi ügyintézô • 
(elindult)
Számviteli ügyintézô• 
Vállalkozási mérlegké-• 
pes könyvelô
Államháztartási mérleg-• 
képes könyvelô
Adótanácsadó•  (Békés-
csabán és Orosházán) 

– már mérlegképes 
könyvelôknek is!
Pénztárkezelô és valuta-• 
pénztáros
Bérügyintézô • 
Társadalombiztosítási • 
ügyintézô (3. 28.)
Munkavédelmi technikus • 
(intenzív)

Tájékozódjon a képzésekrôl honlapunkon is!

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

Infóvonal: (66) 52-00-72 F
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Gál Domokos 
kiállítása

Április 10-én, csütörtökön 
15.30 órakor Gál Domokos kö-
zépiskolai vezetôtanár, kézmû- 
vesmester alkotásaiból nyílik 
kiállítás a Szlovák Tájházban 
(Békéscsaba, Garay u. 21.). 
A megnyitón közremûködik 
Jánosi Hajnalka népdaléne-
kes és az Orgován Népdalkör 
Ocsovszky Ildikó vezetésével.

Böngéssze híreinket a

csabaimerleg.hu
weboldalon!
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 A P R Ó H I R D E T É S

Štefan Daňo fôkonzul má-
sodízben áll a békéscsabai 
szlovák fôkonzulátus élén. 
Elôször 2001-ben érkezett 
Kassáról a dél-alföldi szlo-
vákság fellegvárába, hogy 
öt évre átvegye az új képvi-
selet vezetését. Akkor a két 
kormányfô – Orbán Viktor és 
Mikuláš Dzurinda – a képvise-
lettel együtt avatta fel a város 
egyik, helyreállított büszke-
ségét, az angyalos kutat  a 
szlovák miniszterelnök több 
mint félmillió forintos támo-
gatásával. 

– Az elmúlt években a kon-
zuli tevékenységem mellett 
igyekeztem jó kapcsolatokat 
kiépíteni gazdasági, kereske-
delmi és egyéb területeken, 
és az önkormányzatokkal 
is. Többször sikerült a Dél-
Alföldre hoznom a Kassai 
Filharmonikusokat és a Kas-

sai Állami Színház társulatát, 
számos szlovák kulturális 
együttest, amelyeket a ma-
gyar közönség és a helyi 
szlovákság mindig örömmel 
fogadott. Kiküldetésem alatt 
segíthettem a szlovák nem-
zetiségi önkormányzatokat, 
a csabai, a szarvasi és a tót-
komlósi szlovák iskola felújí-
tását – a magyar állam hat-
hatós anyagi támogatásával. 
Fontosak az iskolák, hiszen a 
nyelvoktatás legfôbb színte-
rei. A gyerekek többsége már 
nem otthonról hozza a szlo-
vák anyanyelvet – bár még 
mindig több ezer szlovák ajkú 
család él Békés megyében. 
A szlovákság a szervezetein 
keresztül járul hozzá a nem-
zetiségi kultúra, az anyanyelv 
és a szlovák hagyományok 
ápolásához. Bízom benne, 
hogy a következô népszám-

láláskor – családi kötôdésük, 
nyelvük, hagyományaik alap-
ján – a legutóbb mértnél töb-
ben vallják majd magukat 
szlováknak.

Vándor Andrea

Generálny konzul Štefan Daňo 
už druhýkrát stojí na čele Ge-
nerálneho konzulátu SR v Bé-
kešskej Čabe. Prvýkrát prišiel z 
Košíc do sídla dolnozemských 
Slovákov v roku 2001, aby pre-

vzal vedenie nového zastupi-
teľstva na päť rokov. Vtedajší 
premiéri dvoch štátov, Viktor 
Orbán a Mikuláš Dzurinda v 
spolupráci so zastupiteľstvom 
odovzdali aj jednu obnovenú 
slávnu pamätihodnosť mesta, 
studňu s anjelom – k rekon-
štrukcii ktorej slovenský pemiér 
prispel podporou v hodnote 
viac ako pol milióna forintov.

– V uplynulých rokoch som 
sa snažil popri svojej práci 
konzula vytvoriť dobré kon-
takty v rôznych oblastiach, 
ako napr. v hospodárstve, ako 
aj so samosprávami. Viackrát 
sa mi podarilo zorganizovať 
zájazd Štátnej fi lharmónie a 
Štátneho divadla  Košice, ako 
aj hosťovanie rôznych súbo-
rov do tohto regiónu, ktoré 
aj maďarské obecenstvo, aj 
miestna slovenská komunita 
privítali s veľkým nadšením. 

Počas môjho pôsobenia 
som mal možnosť pomáhať 
slovenským národnostným 
samosprávam, ako aj pri re-
konštrukcii slovenských škôl 
v Békešskej Čabe, Sarvaši a 
v Slovenskom Komlóši – s vý-
raznou fi nančnou podporou 
maďarského štátu. Školy sú 
veľmi dôležité, veď v nich sa 
vykonáva v najväčšej miere 
vyučovanie jazyka: väčšina 
detí sa už nenaučí doma po 
slovensky – síce ešte stále 
žije viac tisíc slovenských ro-
dín v Békešskej župe. Miestna 
Slovač pestuje svoju národ-
nostnú kultúru, materinský ja-
zyk a tradície v rámci svojich 
organizácií. Pevne verím, že 
počas nasledujúceho sčítania 
ľudu sa na základe rodinných 
väzieb viacerí budú hlásiť k 
slovenskej národnosti.

Andrea Vándorová 

Štefan Daňo fôkonzul Generálny konzul SR, Štefan Daňo 

SZOLGÁLTATÁS

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

Zár, redôny, szúnyogháló, napellenzô 
szerelése, javítása, utánfutó-kölcsön-
zés! Békéscsaba, Dobos István u. 20.
Tel.: 30/233-4550, 66/636-135.

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

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

Frissítô masszás: 30/368-5291.

INGATLAN

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

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

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

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

Békéscsaba déli iparvidékén 1,018 Ha 
iparterület teljes közmûvel, 3 épülettel 
eladó. Érdeklôdni a 30/948-4741 mobi-
lon. Irányár 40 millió Ft.

Békéscsabán, a Dobozi út mellett, a 
Cinczér utcáról megközelíthetô, 15957 
hrsz., 810 m2 bekerített zárkert eladó. 
Villany, kút van. Irányár 600 000 Ft.
Tel.: 20/406-5874.

OKTATÁS

Matematikából, fizikából, kémiából 
korrepetálást és érettségire felkészí-
tést vállalok.
Tel.: 06-70/3957-932, 06-66/645-685.

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

Fedezd fel magadban az atlétát! Já-
tékos foglalkozások 6–12 éveseknek 
a Buda-Cash Békéscsabai Atlétikai 
Club pályáján.
Érd.: 20/238-1620.

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

EGYÉB

Fehér sarokpolc, fehér nyitható fali 
fürdôszobai tükör, 2 db karnis, 1 pár 
hálószobai fali lámpa, lámpabura füg-
gesztékkel, tízes vas húsdaráló, üveg 
kompótos- és süteményeskészlet el-
adó Békéscsabán. Tel.: 30/574-0913.

www.csabacenter.hu

      2014. március 27.–április 2.
Noé (szinkr. amerikai dráma) VILÁGPREMIER! 3D!• 
Need for Speed (szinkr. amerikai akció)  3D!• 
Mr. Peabody és Sherman kalandjai (szinkr. am. anim.)  3D!• 
300: A birodalom hajnala (szinkr. amerikai akció)  3D!• 
A beavatott (szinkr. amerikai akciófilm)• 
Pofázunk és végünk (szinkr. amerikai akció-vígjáték) • 
Mr. Morgan utolsó szerelme (ném.–belga–am.–fr. rom. dráma) PREMIER! • 
ART!
A Grand Budapest Hotel (amerikai vígjáték) ART!• 

     2014. április 3–9.
Noé (szinkr. amerikai dráma) 3D!• 
Need for Speed (szinkr. amerikai akció) 3D!• 
Mr. Peabody és Sherman kalandjai (szinkr. am. anim.) 3D!• 
300: A birodalom hajnala (szinkr. amerikai akció) 3D!• 
A beavatott (szinkr. amerikai akciófilm)• 
Pofázunk és végünk (szinkr. amerikai akció-vígjáték) • 
Vad Szigetköz – A szárazföldi delta (magyar természetfilm) ART!• 
Éljen a szabadság! (olasz vígjáték) ART!• 
Idegen a tónál (francia dráma) ART!• 

A New York-i Broadway nagy sikerû színházi elôadása a CENTER MOZIBAN!!! 
Shakespeare mûve alapján készült „Rómeó és Júlia” színdarabot 2014. 04. 08-
án tekinthetik meg az érdeklôdôk! Rómeó szerepében ORLANDO BLOOM!!!

A Munkácsy 170 kiállítás 
ötezredik látogatója

Daloló tanfolyam
a Lencsésin

Daloló tanfolyam címmel bemutató foglalkozást tartottak 
a Fövenyes Utcai Idôsek Klubjában március 18-án dél-
után. A keddi rendezvény zenei irányítója Lustyik István, 
a Kemény Gitárklub vezetôje volt. A rendezvény végig jó 
hangulatban telt, közösségformáló, baráti kapcsolatokat 
ápoló, örömteli órákat szerzett a nyugdíjasklub tagjainak

A budapesti nyugdíjas gépészmérnök, Walter Mihály volt a 
Munkácsy 170 kiállítás ötezredik látogatója. Ando György 
múzeumigazgató köszöntötte ôt és adta át neki a múzeum 
ajándékát. Walter Mihály kifejezetten az évtized kiállítása mi-
att érkezett városunkba, de ha már itt volt, felkereste a csa-
bai piacot is egy kis kolbászba való paprikáért

Csabai Kulturális
Játékok

2014. április 7., hétfô, • 
13.00 óra: Városi könyvtár-
használati vetélkedô és rejt-
vényfejtô verseny általános 
iskolások számára a Békés 
Megyei Könyvtárban
2014. április 8., kedd, • 
14.30 óra: Városi középis-
kolai vers- és prózamondó 
verseny a Széchenyi István 
közgazdasági szakközép-
iskolában
2014. április 9., szerda, • 
9.00 óra: Városi mesemon-
dó verseny – általános isko-
lásoknak a Meseházban

2014. április 10., csü-• 
törtök, 9.00 óra: Városi 
népdaléneklési verseny – 
általános iskolásoknak a 
Bartók Béla szakközépis-
kola, zeneiskolában
2014. április 11., péntek, • 
15.00 óra: József Attila 
városi szavalóverseny – 
általános iskolásoknak a 
Lencsési iskolában
2014. április 12., szom-• 
bat, 11.00 óra: XXXVI. Vá-
rosi Gyermekrajz Kiállítás 
a Munkácsy Mihály Múze-
umban

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tisztelet-
tel meghívja Önt, hozzátartozóit, barátait 2014. április 7. és 
12. között a Csabai Kulturális Játékok rendezvényeire.

P R O G R A M O K
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A verseny március 27-én, csü-
törtökön este kezdôdik. Ekkor 
a Békéscsabai Jókai Színház 
István a király címû elôadása 
elôtt húzzák ki a Heti Válasz 
március 27-én megjelenô 
számának cikkcímei közül 
azokat, melyekbôl a hat drá-
maíró a verseny során, egy 
nap alatt színdarabot alkot. Az 
írók ezt követôen elvonulnak 
és elkezdik a munkát. Idén 
Pozsgai Zsolt, Székely Csaba, 
Vörös István vállalta, hogy egy 
éjszaka alatt egyfelvonásos 
színdarabot ír. A három báb-
darab megvalósítására azo-
nos feltételek mellett Fekete 
Ádám, Orbán János Dénes, 
Szálinger Balázs kapott felké-
rést.

Pénteken reggel a Magyar 
Televízió Ma reggel címû élô 
adásában sorsolják ki, hogy 
melyik színészcsapat mely 
rendezôvel, milyen szöveg-
könyv alapján kezd el dolgoz-
ni. Ezek után három színész-
csapat, illetve párhuzamosan 
három bábszínészcsapat egy-
egy meghívott rendezô ve-

zényletével áll neki elôadást 
kovácsolni a megszületett 
munkákból. Idén három erdé-
lyi rendezô, Csurulya Csongor, 
Szabó K. István, Béres László 
állítja színpadra a produkció-
kat, miközben a békéscsabai 
társulathoz három mûvész is 
csatlakozik Ullmann Mónika, 
Besenczi Árpád és Mucsi Zol-
tán személyében. A bábelô-
adások rendezôi Bartal Kiss 
Rita, Hoffer Károly és Veres 
András lesznek. A Békéscsa-
bai Napsugár Bábszínház 
mûvészeihez a Békéscsabai 
Jókai Színházból, a kecske-
méti Ciróka Bábszínházból és 
a nagyváradi Lilliput Társulattól 
érkeznek vendégszínészek. 

A színészcsapatok ezután 
versenyt futnak az idôvel, éjt 
nappallá téve halmozzák az 
ötleteket, és próbálnak be-
leférni a térbe és a rendezôi 
koncepcióba. A fesztivál 
igazi különlegessége a nyil-

vánosság, a színházi függö-
nyök nem rejtenek el semmit. 
Az érdeklôdôk a próbafolya-
matot is végigkövethetik, így 
az olvasópróbától az utolsó 
tapsig részesei lehetnek az 
elôadások születésének.

A kész produkciókat a kö-
zönség március 29-én, szom-
baton 18 órától tekintheti meg 
a Békéscsabai Jókai Színház 
színpadán. A bábdarabok 
március 30-án 15 órától a 
Békéscsabai Napsugár Báb-
színházban kelnek életre. 

A verseny folyamatáról a 
bloggerek aktív szerepválla-
lásának köszönhetôen napra 
kész információk olvashatók 
majd a jokaiszinhaz.hu és a 
barkaonline.hu weboldalon. 
24 óra alatt készül el a Bárka 
irodalmi, mûvészeti folyóirat 
különszáma, melyben a meg-
született három új magyar egy-
felvonásos dráma és a három 
bábdarab szövege is benne 
lesz. A lapot már szombaton 
este olvashatja a bemutató 
közönsége, sôt, az egyidejûen 
zajló debreceni Deszka Feszti-
vál résztvevôi is.  

Rangos szakmai zsûri (el-
nöke: Tarján Tamás) dönti el, 
ki kapja 2014-ben a legjobb 
drámáért járó díjat. Emellett 
elismerik a legjobb színészt, 
a legjobb színésznôt, a leg-
jobb férfi-nôi mellékszereplôt 
és a legjobb rendezôt is. A 
legjobb elôadásról a közön-
ség szavazatai döntenek.  

Egyszerû takácsmester fi-
aként, 1664. május 25-én 
született a felsô-ausztriai 
hegyvidék szelíd dombjai 
ölében fekvô Schenkenfel-
den kis faluban Harruckern 
János György. 

Pap nagybátyja papi pá-
lyára szánta, ám a 25 éves 
Harruckern erre nem érzett 
elhivatottságot. Néhány év 
múlva rokoni közbenjárás-
ra az alsó-ausztriai udvari 
kamarai számvevôség 
alkalmazta számtisztnek. 
1692-ben császári élelme-
zési biztosítóként a hadi 
élelmezéshez helyezték 
át. Karrierje kezdett emel-
kedni, mivel itt fényes bizo-
nyosságát adta becsületessé-
gének, megbízhatóságának. 
Kinevezték császári biztossá 
és megbízták az aradi vár 
építésének felügyeletével. A 
spanyol örökösödési háború 
alatt a déli hadsereg élelme-
zési hivatalának igazgatója 
lett ezredesi rangban. Majd 
a Németalföldön volt hadbiz-
tonsági igazgatóhelyettes, 
azután 1710-tôl kamarai taná-
csos, és kidolgozta a hadse-
reg élelmezésére vonatkozó 
reformját. 

Ezzel végképp megvál-
tozott az a gyakorlat, hogy 
lovas szekereken szállították 
a hadsereg után az utánpót-
lást, élelmezésükre pedig 
nagy marhacsordákat haj-
tottak utánuk, s az állatokat 

ott vágták le, ahol a hadse-
reg tartózkodott. Harruckern 
egyszerûsített a dolgon. Lo-
vak helyett ökröket fogatott 
a lôszert, ruhát szállító sze-
kerek elé, s amikor azok el-
érték a hadsereget, az álla-
tokat otthagyták élelmezési 
célra. Ezt a szállító számára 
nagy haszonnal járó megol-
dást nagyszerû felfedezés-
nek tartották. Ezzel az újítás-
sal Harruckern rövid idô alatt 
nagy vagyonra tett szert: a 
háború befejezésekor a csá-
szári kincstár már neki tarto-
zott tekintélyes összeggel. 
E hadélelmezési korszakos 
munkájáért III. Károly 1718-
ban kitüntette Harruckernt, 
és mindkét ágon való utódait 
ôsi lovagi rangra emelte. 

Harruckern 1719-ben a 
császárhoz folyamodott 
anyagi jutalmazásáért: 
megkapta Békés, Arad, 
Csongrád és Zaránd vár-
megyéket 789 742 hold 
földbirtokkal, és mellé a 
bárói címet. Ezzel többek 
között övé lett Csaba, Gyu-
la, Szarvas, Doboz, Öcsöd, 
Vésztô, Gerla, Szeghalom, 
Füzesgyarmat és több más 
település területe is.

Az elnéptelenedett terü-
leteket 1717-tôl Harruckern 
tervszerûen kezdte bete-
lepíteni felvidéki, szlovák 
ajkú jobbágyokkal. Csabá-
ra 1718-tól érkeztek az elsô 
betelepülô csoportok. Az 

új földesúr, Harruckern János 
György báró a betelepültek 
védelmét, szabad vallásgya-
korlatot és emberséges ked-
vezményeket ígéri. A telepe-
sek érkezése két évtizeden át 
tartott. Magyarország legna-
gyobb földesura és a várme-
gye fôispánja Bécsben, 1742-
ben, 78 éves korában hunyt 
el. Békéscsabán emlékét 
utca, a városháza árkádsorán 
emléktábla ôrzi. 

A hajdani Békés megyei vá-
rosok, telepesek kései utóda-
inak küldöttsége 1995 nyarán 
Schenkenfeldenben, Harruc-
kern János György báró szü-
lôháza falán emléktáblát állí-
tott a Békés megyét betelepítô 
földesúr tiszteletére.

Gécs Béla

Békéscsaba anno
Csaba újratelepítôje születésének 350. évfordulójára

XIX. Magyar Drámaíró Verseny
Fesztiválhangulat három napig!

Az indiai hagyományok szerint 
gyertyagyújtással kezdôdött 
március 19-én az elsô indiai 
nap a Csabagyöngyében. Shri 
Malay Mishra, az Indiai Köztár-
saság rendkívüli  és meghatal-
mazott nagykövete és Herczeg 
Tamás, a Csabagyöngye igaz-
gatóhelyettese gyújtotta meg 
a lángokat, majd a nagykövet 
nyitotta meg a rendezvényt.

Hanó Miklós alpolgármes-
ter hivatalában is fogadta a 
nagykövetet, és kiemelte, 
hogy a jó kapcsolatok mindig 
kulturális téren kezdôdnek. A 
dekoráció, az illatok a Csaba-
gyöngyébe varázsolták Indi-
át, ahol a jógával, az ország 
táncaival és ízeivel is megis-
merkedhettek a látogatók. 

V. A.

Hanó Miklós fogadta Shri Malay Mishrát

A Sivasatki Kalánanda Táncszínház bemutatója

Indiai nap
a Csabagyöngyében

„Tiszta Amerika”
a Csabagyöngyében

A Békéscsabai Jókai Színház, a Körös Irodalmi Társaság 
és a XXI. Század Magyar Drámájáért Alapítvány március 
27. és 30. között idén is megrendezi a Magyar Drámaíró 
Versenyt. A rendezvény házigazdája a hagyományokhoz 
hûen a Békéscsabai Jókai Színház. Az idei év új szereplôje 
a Békéscsabai Napsugár Bábszínház, ahol a verseny ré-
szeként három bábdarab létrejöttének is szemtanúi lehet-
nek az érdeklôdôk. A Magyar Drámaíró Verseny egy igazi 
irodalmi és színházmûvészeti kavalkád, amelyet immár 
tizenkilencedik alkalommal rendeznek meg.

A könnyedebb mûfajok kap-
tak teret a Filharmónia már-
ciusi koncertjén. A Szegedi 
Szimfonikus Zenekar, Kovács 
László vezényletével, ameri-
kai szerzôk darabjaiból adott 
válogatást.

Aron Copland Rodeoja ba-
lettzene, az új világ dallamai-
val és a jazz elemeivel átszôve. 
Wolf Péter zongorára és zene-
karra írt Concertinoja ötvözte 
a romantikus versenymûvek 
és a könnyûzene fordulatait. 
Hallhattunk még filmzenét 
Rahmanyinov stílusában. A 
zongoraszólamot mindkét 
mûben Kovács László játszot-
ta, a hangszer mellôl irányít-
va a zenekart. A legjelentô-
sebb alkotások ezen az estén 
Leonard Bernstein mûvei vol-
tak: a West Side Storyból ké-
szült szvit, valamint a Diverti-
mento zárta a koncertet.

Néhány évtizede még el-
képzelhetetlen lett volna a 
könnyûzene megjelenése a 
klasszikus zenei hangverse-
nyeken. Napjainkban a mûvé-

szet útkeresése, vagy mond-
hatnánk közönség (!) kere-
sése elhozta a mûfaji határok 
elmosódását. Miközben meg-
maradt a legmagasabb igé-
nyekkel rendelkezô, komoly-
zene iránt érdeklôdô réteg, 
és természetesen van igény 
a kommersz zenére is, a szé-
lesebb rétegek megnyerése 
érdekében mind a könnyû, 
mind a komoly mûfajok tettek 
engedményeket. A pop-rock 
emberei igyekeznek igénye-
sebb alkotásokat felmutatni, 
a komoly muzsika mûvelôi fi-
gyelembe veszik a zene szóra-
koztató lehetôségét is. Ahogy 
tették ezt a régi korok szerzôi, 
akik komponáltak templomi és 
szórakoztató mûfajokban is.

A szokatlan, de kétségkí-
vül sikeres este az elôadók 
kiváló játékán is múlott, a 
jazz ritmusait, felszabadító 
kötetlenségét ôk is élvezet-
tel mutatták meg, felülmúlva 
az utóbbi években nyújtott 
elôadásaikat. Gratulálunk!

Kisné Farkas Gabriella


