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Méretre szabott minõség
Egyedi méretben, rövid határidõvel bútorlapok szabászata

Minden, ami a bútorához kell:
–– bbúúttoorr aajjttóóffrroonnttookk,, mmuunnkkaallaappookk,, sszzeerreellvvéénnyyeekk,,

kkiieeggéésszzííttõõkk kkeerreesskkeeddeellmmee
–– SSzzaakkttaannááccssaaddááss,, bbúúttoorrllaappookk mméérreettrree sszzaabbáássaa,,

AABBSS-ééllzzáárráássaa,, mmuunnkkaallaappookk kkoonnffeekkcciioonnáálláássaa..

Bútorgyártás llaakkoossssáággnnaakk,, kköözzüülleetteekknneekk..

Étkezõgarnitúrák.

Békéscsaba, Berényi út 103/1.
Tel.: (66) 454-239.

Érdekel, mire vagy képes!

Nemzetközileg elismert háttérrel 
és a teljes pénzügyi paletta biztosításával

dinamikusan fejlôdô értékesítési hálózatunk bôvítéséhez cégünk 

pályázatot ír ki
pénzügyi tanácsadó 

feladatkör betöltésére.

FELADAT:
ügyfelek pénzügyi igényeinek személyes kiszolgálása.

AMIT KÉRÜNK:
• legyen minimum érettségi bizonyítványod • légy maximalista • érts
az emberek nyelvén • légy környezeted meghatározó személyisége.

AMIT ADUNK CSERÉBE:
• professzionális értékesítési módszertant • folyamatos szakmai és 
önismereti képzést • erkölcsi megbecsülést nyújtó, teljesítményedet 
elismerô jövedelmet • megbízható infrastruktúrát.

MIT KELL TENNED?
Küldj egy fényképes önéletrajzot a varhegyi.janos@t-online.hu 
e-mail címre 2010. június 2-ig! 
Csatolj mellé egy kísérôlevelet, hogy miért TÉGED válasszunk!

Nos? Érdekel, mire vagy képes?

Békéscsaba önkormányza-
ta 2008 májusában adott

be pályázatot a Réthy Pál kór-
ház és rendelôintézet sürgôs-
ségi osztályának fejlesztésére,
amelynek eredményeként 456
millió forint vissza nem téríten-
dô támogatást nyert. A fejlesz-
tés közel 90%-ban ebbôl a for-
rásból valósul meg, az önrészt
az önkormányzat és a kórház
biztosítja.

Az 513 milliós összkölt-
ségû beruházás keretében az
osztály orvosi mûszereinek
kétharmadát újítják meg, egy
computertomográf (CT) ké-
szülék cseréje már meg is tör-
tént. Az építészeti tervekben
szerepel a sürgôsségi beteg-
ellátó osztály mûtôblokkjá-
nak felújítása, váróterem kia-
lakítása a röntgenre várako-
zók számára, a traumatoló-
giai kezelôk építészeti és bur-
kolati felújítása, akadálymen-
tesítés és parkolóhelyek kia-
lakítása mozgássérülteknek.
Az önkormányzati és pályáza-
ti forrásokból 2009-ben létesí-
tett heliport (helikopter-leszál-
lóhely) megközelíthetôségét

is fejlesztik egy új, a leszálló-
helyhez közeli bejárat kialakí-
tásával – ennek eredménye-
ként jelentôsen lerövidül majd
a légi mentés és a kórházi el-
látás között eltelt idôtartam. A
röntgenállomás korszerûsíté-
se és a sürgôsségi ultrahang-
készülék beszerzése javítja az
ellátás hatékonyságát és a
kórházi dolgozók munkakö-
rülményeit. Ezenkívül az osz-
tály az informatikai eszközök
és a hálózat korszerûsítésével
kíván felkészülni a sürgôsségi
betegellátás terén a jövôben
várható infokommunikációs

együttmûködésekre és a ver-
senyképesség fenntartására.

– A lakosság egészségügyi
szakellátások iránti igényének
kielégítésén belül kiemelten
kezeljük a sürgôsségi betegel-
látás hatékonyságának növe-
lését, magasabb szakmai
színvonalra történô emelését.
Célunk, hogy a szolgáltatá-
sokhoz való hozzáférhetôség
és az esélyegyenlôség megte-
remtésével javítsuk a lakosság
életesélyét és biztonságérze -
t ét – tudtuk meg dr. Becsei
Lászlótól, a kórház fôigazgató
fôorvosától. K. K. P.

Megújul a sürgôsségi
Ahagyományoktól elté-

rôen az idén Szent
György napján, április 24-én
rendezték meg a békéscsa-
bai városi tûzoltónapot. A bal-
lagások miatt hozták elôbbre
a – szokás szerint egyébként
– május 4-éhez, Szent Flórián,
a tûzoltók védôszentje napjá-
hoz kötôdô ünnepi rendez-
vényt. A tûzoltók napján Kiss
András ezredes, parancsnok
elmondta: jelenleg 98-an tel-
jesítenek szolgálatot tûzoltó-

ként Csabán, és nagy a sor-
ban állás, egyre nô az érdek-
lôdés a népszerû szakma
iránt. Az idei ünnepségen hét
újonc tett esküt ünnepélyes
keretek között, s Kovács Gá-
bor százados, aki 18 éve telje-
sít szolgálatot, a „Békéscsaba
Tûzvédelméért” kitüntetést
vehette át Vantara Gyula pol-
gármestertôl – közgyûlési
döntés nyomán, a tûzoltóság
elôterjesztésére.

V. A.

Városi tûzoltónap

Gyömbér Mihály és Tószegi
Tamás projektmenedzsert a
kivitelezôrôl és arról kérdez-
tük, mire számíthat a lakos-

ság a következô hetekben,
hónapokban.

– Cégünk fô profilja a
közmûépítés, 1995 óta folya-

matosan valósítunk meg
uniós projekteket, mi csator-
náztunk a közeli Gyulaváriban
is. A békéscsabai pályázati
tervdokumentáció részlete-
sen feltárta, milyen talajréte-
gek húzódnak a város alatt,
ennek ismeretében nem kell
különleges víztelenítési tech-
nológiákat alkalmaznunk,
mint például a talajrétegek fa-
gyasztása. A munkavégzés-
hez szükséges optimális talaj-

vízszintet nyílt és vákuumku-
tas vízszintsüllyesztéssel old-
juk meg. A kivitelezési mun-
kálatokat megkezdtük, mos-
tantól egyre több utcában ta-
lálkozhatnak velünk a békés-
csabaiak.

– Az érintett utcák lakói leg-
késôbb a konkrét kivitelezés
elôtt tíz nappal minden eset-
ben értesítést kapnak. Mit tar-
talmaz az értesítô?

Indul a csatornázás

FOLYTATÁS A 4. OLDALON*

Sokéves várakozás után
megújultak a BéKSZI Tre-

fort tagiskolája tornatermének
öltözôi, amelyeket egy kosár-
labdatornával avattak fel ápri-
lis végén. 

Az öltözôk bejárása során
Köles István alpolgármester –
korábban a Trefort pedagógu-
sa – az iskola erôsségeire, az
ott meglévô szellemi és fizikai
kapacitásra hívta fel a figyel-
met. Az intézmény abban a
szerencsés helyzetben van,

hogy rengeteg feladatot házon
belül tudtak megoldani a szak-
oktatók és a tanulók segítsé-
gével. Marton József fôigazga-
tó elmondta, hogy a diákok tár-
ták fel az elavult fûtés-, víz-,
szennyvíz- és csapadékvíz-ve-
zetéket, a Trefort épületgépész
tanulói építették ki az új veze-
tékeket, a Kós leendô szakijai
pedig a kômûves- és burkoló-
munkákat végezték el a szak-
oktatók felügyelete mellett.  

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON*

Megújult a Trefort 
öltözôje

Ünnepi 
könyvhét

Trianonra 
emlékszünk

Hôsök napja
Részletes 
programismertetôk 
az 5. oldalon

Pünkösd
„És mikor a pünkösd nap-
ja eljött, mindnyájan egy -
a karattal együtt valának.
És lôn nagy hirtelenséggel
az égbôl mintegy sebesen
zúgó szélnek zendülése,
és eltelé az egész házat, a
hol ülnek vala. És megje-
lentek elôttük kettôs tüzes
nyelvek, és üle mindenikre
azok közül. És megtelének
mindnyájan Szent Lélek-
kel, és kezdének szólni
más nyelveken, a mint a
Lélek adta nékik szólniok.” 
(Apostolok cselekedetei 
2. fejezet, Károli Biblia)

Vákuumkutak telepítésével elkezdôdött a csatornázás a Bé-
kési út és Berényi út egyes szakaszain, a Bodza, a Festô, a
Bezerédi, a Reök utcákban, az Erdélyi soron, a Gyulai utcá-
ban, a Lenkey utcában, a Balassa úton, a Péki utcában, a Lá -
z ár utcában, az Omaszta utcában és az Ipari úton. A kivitele-
zô SADE-Magyarország Mélyépítô Kft. bô két és fél év alatt
134 km gerincvezetéket, 82 km bekötôvezetéket, 27 km nyo-
móvezetéket épít, 31 új átemelôt készít és 34 átemelôt újít fel.



2 Közélet, politika CSA BAI MÉR LEG

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

Telefon:
66/322-214, 30/395-2035.

Békéscsaba, Szent István tér 20.
www.egyhazitemetkezes.hu

Lapunk legközelebbi száma 
június 3-án jelenik meg.

Aszavazatok több mint fe-
lének megszerzésével

Vantara Gyula lett Békéscsa-
ba országgyûlési képviselôje
a 2010–2014-es ciklusban. A
polgármesterre közel 17 200
választó adta voksát, de mint
mondta, a város valamennyi
polgárát szeretné képviselni a
Parlamentben. 

–  Egy ilyen arányú gyôze-
lem után az elsô gondolat biz-
tosan az örömé, de talán már
a második az, hogy nem lesz
könnyû megfelelni az óriá-
 si el várásoknak. Országgyû -
lé si képviselôként vajon töb-
bet tud tenni a városért, mint
most?

– Úgy gondolom, többet.
Tisztában vagyok az elvárá-
sokkal, a nehézségekkel, de
nem bocsátkoznék ígéretek-
be. Ahogy egykor Deák Fe-
renc mondta: „Ki az, ki hely-
zetünkben a jövôrôl biztosat
mondana? Ki merné magáról
állítani, hogy ereje nagyobb,
mint a nehézségek, s tévedni
semmiben sem fog? Ki az, ki

mint képviselô többet ígér-
hessen, mint hogy szándéka
tiszta lesz mindenkor, és aka-
rata szilárd?” Azt biztosan tu-
dom, hogy becsülettel a leg-
többet szeretném tenni Bé-
késcsabáért. Megtiszteltetés-
nek érzem, és köszönettel tar-
tozom azért, hogy ilyen so-
kan szavaztak a Fideszre és
rám. Ma a politikusok gyakran
feledkeznek meg arról, hogy
kellô szerénység és alázat
nélkül a képviselôi munkát
nem lehet végezni, pedig ez
szolgálat, az emberek azért
küldenek oda bennünket,
hogy az ô érdekükben jár-
junk el.   

– A polgármester úr több-
ször hangsúlyozta, hogy sok-
kal hatékonyabban kell képvi-
selni Békéscsabát az ország -
gyûlésben. Ezt hogyan szeret-
né megvalósítani?

– A most lezáruló ciklusban
három csabai képviselô is ült
a Parlamentben, hogy milyen
eredménnyel, azt mindenki le-
mérheti. Most a legfontosabb

feladatok közé tartozik, hogy
Békéscsaba gazdaságát len-
dületbe hozzuk, megtartsuk a
meglévô munkahelyeket és
újakat hozzunk létre, ezért
mindent meg fogok tenni az
országgyûlésben is. Mindez
elképzelhetetlen a helyi feldol-
gozóipar újraindítása, a csalá-
di gazdaságok támogatása és
a helyi piacok szerepének
erôsítése nélkül. Szeretném,
hogy a csabai embereknek le-
gyen munkájuk, és biztonság-
ban éljenek, ehhez a közbiz-
tonságon is javítani kell. Ami
pedig az M44-est illeti, nem
ígérgetjük – azt elôttünk már
megtették sokan –, hanem
végre megépítjük. 

– Ôsszel jönnek az önkor-
mányzati választások, talán
már kisebb létszámú testüle-
tekkel, és jön a polgármester-
választás is. Ön lesz-e a Fi-
desz jelöltje Csabán?

– Elôzetes egyeztetések
folytak ez ügyben, eszerint
igen, én leszek.

Mikóczy Erika

TÓTH PRODUKCIÓ REKLÁM- ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZÔ IRODA

5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 2. I/8. • Tel.: 66/549-620, 30/326-8630
E-mail: tothprodukcio@globonet.hu

STEMPLI KFT. • 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 5. 
Tel.: 66/430-620, 30/730-1404

HIRDETÉSFELVÉTEL

Vantara Gyula Békéscsaba
országgyûlési képviselôje

Továbbképzési
roadshow

A jövô épületeinek tervezésé-
ben és kivitelezésében is fon-
tos szerepet játszó építészek-
nek és mérnököknek tartottak
térítésmentes szakmai tovább-
képzést a Garzon Hotelben. A
Leier Hungária Kft. szervezé-
sében megvalósított ingyenes
szakmai program békéscsabai
állomásán a résztvevôk elô-
a dásokat hallhattak a Leier épí-
tôanyagokról, a cég újdonsá-
gairól, valamint megismerked-
hettek a Leier 3D-s épületter-
vezô programjával. k. k. p.

Mûemléki 
világnap

A mûemléki világnap alkalmá-
ból ingyenesen lehetett meg-
tekinteni a Munkácsy-emlék-
ház mûemlék épületét, és részt
vehettek az érdeklôdôk a
klasszicista stílusról vetített elô-
adáson is. Mint azt Mészáros
Zsuzsától, az emlékház veze-
tôjétôl megtudtuk, immár egy
évtizede, hogy intézményük is
indul az országos akcióban.
Most 65-en voltak kíváncsiak
az emlékházra, ami duplája
egy hétvégi létszámnak.

Uccu neki, Póstelek!

Gyermekes családok, ki-
rándulók, mozirajongók

és nézelôdôk népesítették be
április 30-ától az újraéledt
pósteleki parkerdôt, a kas-
télyromot és környékét, az au-
tósmozit és a természetbe il-
leszkedô erdei büfét. A Póste-
leki Turisztikai Kft. háromna-
pos nyitórendezvénnyel, futó-
versennyel, történelmi íjász-
versennyel, játszóházzal, kü-
lönbözô bemutatókkal és töb-
bek közt Bagi–Nacsával, Var-
ga Viktorral csalogatta ki az
embereket az egykor kedvelt
kirándulóhelyre.

Május elsô napjaiban szá-
mos szabadtéri program vár-
ta a csabaiakat, emellett a
ballagás és az anyák napja is
a hónap elsô hétvégéjére
esett. Úgy tûnik, az ünneplés-
be mégis rengeteg embernél
belefért, hogy megnézze, mi
újság a szépülô Pósteleken.
Szinte folyamatosan jöttek a
nézelôdôk busszal, autóval,
biciklivel, esetleg futva vagy

gyalog, hogy saját szemükkel
gyôzôdjenek meg a változá-
sokról. Sokunk korábbi ked-
venc piknikezôcélpontja az
utóbbi években lepusztult, de
a látogatók nyugtázhatták,
hogy mostantól újra érdemes
kijárni oda. A megnyitóra be-
üzemelték az autósmozit, ahol
júniustól a tervek szerint csü-
törtökön, pénteken, szomba-
ton és vasárnap is vetítenek
majd filmeket. Elkészültek a
füves focipályák, a homokos
kézilabda- és röplabdapálya,
vannak bográcsozóhelyek,
és közvetlenül a megszépült
erdei büfé, illetve a parkerdô
bejárata mellett áll a május vé-
gén nyitó kemping fából ké-
szült, gyönyörû kapuja. 

Autóval az út kicsit döcö-
gôs, de megéri, viszont ha
gyalog vagy kerékpárral indu-
lunk útnak, semmi sem aka-
dályoz bennünket abban,
hogy újra felfedezzük Póste-
leket.

M. E.

Márai és József Attila
A költészet napja jegyében
zajlott a legutóbbi Békéscsa-
bai Irodalmi Estek a Phaedra
Közéleti Központban – József
Attilára és Márai Sándorra em-
lékeztek. Józsa Mihály elô a dó -
 mû vész és Kesjár Katinka vol-
tak a mûsorvezetôk, vendé-
gük ezúttal Horváth „Hugi”
Margit egykori csabai szín mû -
vésznô, a nyíregyházi Móricz

Zsigmond Színház mû vész-
 nôje és Komlósi Kata elô a dó -
mûvész. A mûsor elsô felében
Horváth Margit  tolmácsolásá-
ban hallhattuk Zelenyánszki
Andrea verseit  és Edith Piaf
örökzöld slágerét, a Milordot.
Az irodalmi esten ezúttal is az
Amigos Latinos mûködött
közre.

Vándor Andrea

VOKE Vasutas Mûvelôdési
Háza és Könyvtára
5600 Békéscsaba, Andrássy út 79–81.
Telefon: 66/322-240. www.bcsvmh.hu  
E-mail: vasutas@bcsvmh.hu

M Á J U S I  P R O G R A M O K

2010. május 25-én 18 órától 

Molnár Zoltán elôadása – Útibeszámoló: Nepál

2010. május 29-én 

II. Békés Megyei Amatôr Felnôtt 
Színjátszó Találkozó

Program:

15.00 Köszöntô

15.10 Jelenetek, monológ – Hajnalpír Színjátszó Csoport, 
Békéscsaba

15.30 Vidéki Rokon c. vidám darab – Nyugdíjasok Érdekvédelmi
Egyesületének Színjátszó Csoportja, Sarkad 

16.15 Vacsakamati virágja c. mesejáték – Hétszínvirág Amatôr
Színtjátszó Csoport, Békéscsaba

17.00 Vidám jelenetek – Vakmerô Színjátszó Csoport, 
Békéscsaba

18.00 Disznójáték – Féling Színház bemutatója, Békéscsaba

19.00 Zsûrizés és eredményhirdetés

A találkozóra a belépés ingyenes!
Szeretettel várunk minden színjátszás- és irodalomkedvelô 

érdeklôdôt!

Táncfesztivál és gálaest
Kétnapos fesztivállal ün-

nepelték Békéscsabán a
tánc világnapját a megye tán-
cosai és tánccsoportjai a Bé-
kés Megyei Jókai Színház
elôtti színpadon és a színház-
ban április 30-án és május 1-
jén. Számos megyei csoport
mellett a fesztivál és a gálaest
szereplôi között szerepelt a
csabai Balkán Táncegyüttes,
a Tabán és Kistabán Tánc-
e gyüttes, a Békéscsabai Tor-

na Klub fitneszversenyzôi, a
Békéscsabai Grácia Mazso-
rettcsoport, a FittDance SE
táncosai és a Békéscsabai
„ACID” Jazz Dance Company
fiatal tehetségei is. A május 1-
jén a Jókai Színházban meg-
rendezett 16. Táncgála idei
sztárvendége a budapesti Bo-
tafogó Táncegyüttes volt,
amely magas színvonalú pro-
dukcióval örvendeztette meg
a közönséget. K. K. P. 

Rekultiválják a hulladéklerakót
Az önkormányzat a települé-
sen képzôdô kommunális szi-
lárd hulladékot az 1970–1996
közötti idôszakban a Kétegy-
házi úti hulladéklerakón he-
lyezte el. A hulladéklerakót az
önkormányzat 1996-ban be-
zárta. Ettôl az idôszaktól a kije-
lölt szolgáltató a képzôdô tele-
pülési kommunális szilárd hul-
ladékot a Békéscsabai Regio-
nális Hulladékkezelô Mû ben
helyezi el.

A bezárt hulladéklerakó kör-
nyezeti hatásainak csökkenté-

se, illetve a szennyezôdés to-
vábbi terjedésének megaka-
dályozása érdekében szüksé-
ges a felhagyott lerakó környe-
zetvédelmi szempontokat is fi-
gyelembe vevô lezárása, a te-
rület rekultiválása. A rekultivá-
ció célja az évek óta lerakott
hulladék geometriai alakzatá-
nak kialakítása, illetve a jog-
szabályi elôírásoknak megfele-
lô felsô lezáró réteg kialakítása,
amely megakadályozza azt,
hogy a hulladéktestbe további
csapadékvíz szivárogjon, ezál-

tal a hulladékban lévô szeny-
nyezô anyag a talajvízbe mo-
sódjon.

A rekultiváció elvégzésére
2007. november 21-én kilenc
település összefogásával (kö-
zöttük Békéscsaba városa)
konzorciumi megállapodás jött
létre, majd 2007. november
23-án a Környezet és Energia
Operatív Program keretén be-
lül pályázatot nyújtottak be.

Az eljárás kétfordulós, az
elsô fordulóban az elôkészítés-
re, a második fordulóban pe-

dig a konkrét megvalósításra
lehet pályázni. Az elsô forduló-
ra vonatkozó pályázatot az irá-
nyító hatóság támogatásra és
továbbtervezésre érdemesnek
ítélte, így elindult a második
fordulóra vonatkozó pályázat
elôkészítése is. A második for-
dulós pályázatot várhatóan jú-
lius elején nyújtja be a konzor-
cium, így a tervek szerint még
ebben az évben megkezdôd-
hetnek a rekultivációs munkák.
Ezek elvégzésével régi problé-
mától szabadul meg a város.
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HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Barát Anikó és Urbán Tibor.

SZÜLETÉSEK
Szántó Lénárd és Kovács Mária fia Milán Márk, Jancsó Attila és Por-
csin Gabriella leánya Lili Berta, Takács Béla és Sas Andrea leánya Tí-
mea, Szkaliczki Csaba és Horváth Edit fia Péter, Hajdu Gábor és Szo-
boszlai Anikó fia áron, Stefkovics Pál és Márta Andrea Gizella leánya
Anett, Zelenyánszki László és Maróti Hajnalka fia László Mátyás (Te-
lekgerendás), Hrabovszki János és Such Katalin fia Szabolcs (Telek-
gerendás), Titz Zoltán és Monok Beatrix leánya Luca (Körösszakál).

HALÁLESETEK
Pribelszky János Istvánné Farkasdi Magdolna Mária (1949), Borbás
Józsefné Szentesi Erzsébet (1938, Kondoros), Kucsera Józsefné Ker-
tész Zsuzsanna (1925, Mezôberény).

ANYAKÖNYVI HÍREK

Perzsia hercege – Az idô homokja (szinkr. am. fant. kaland) 12 év
Robin Hood (amerikai–angol kaland) 12 év
Vasember 2 (szinkr. amerikai fant. akció) 12 év
Amikor 13 újhold van egy évben (NSZK filmdráma) 16 év
Hihetetlen utazás (szinkr. angol–osztrák–német dokumentum) KN
Budapest (magyar–brazil–portugál rom. dráma) 16 év
Moszkva, Belgium (belga romantikus vígjáték) 12 év
Leo kéglije (uruguayi–argentin dráma) 16 év – Helyzetek és gyakorlatok filmfesztivál

Szex és New York 2. (szinkr. am. rom. vígjáték) 16 év
Nanny McPhee és a nagy bumm (szinkr. angol–fr.–am. családi) KN
Perzsia hercege – Az idô homokja (szinkr. am. fant. kaland) 12 év
Robin Hood (amerikai–angol kaland) 12 év
A bombák földjén (amerikai dráma) 16 év – 6 Oscar-díj!!!
A fehér szalag (német–osztrák–francia–olasz dráma) 16 év
Hihetetlen utazás (szinkr. angol–osztrák–német dokumentum) KN
Camino (spanyol dráma) 16 év – Helyzetek és gyakorlatok filmfesztivál

Május 20–26.

Május 27. – június 2.

Az „Összefogás a Körösök
völgye aktív turizmusá-

ért” elnevezésû programhoz
kapcsolódó együttmûködési
megállapodást írt alá nyolc
szervezet nemrégiben a Szé-
chenyi ligetben található Körö-
sök Völgye Látogatóközpont-
ban Békés megye és a Körö-
sök völgye természeti látniva-
lóinak és turisztikai attrakciói-
nak népszerûsítése érdeké-
ben. Az együttmûködés célja,
hogy a turizmusban, környe-
zet- és természetvédelemben
érdekelt megyei szervek, intéz-
mények közösen pályázzanak

majd a térség turisztikai von-
ze rejének maximális kihaszná-
lása érdekében. Az aláírók kö-
zött ott találjuk Vantara Gyulát,
a Körösök Völgye natúrpark
Egyesület elnökét, Izsó Gábort,

a Közép-békési Területfejlesz-
tési Önkormányzati Társulás
elnökét, Tírják Lászlót, a Körös–
Maros nemzeti Park igazgató-
ját, Bak Sándort, a Körös-vidé-
ki Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság igazgatóját, Gló-
zik Klárát kettôs minôségében:
mint a Békés Megyéért Vállal-
kozásfejlesztési Közhasznú
Közalapítvány és a megyei
Tourinform-iroda ügyvezetôjét,
továbbá Nemes Attilát, a Kö-
rösvidéki Horgász Egyesüle-
tek Szövetsége ügyvezetôjét
és Gulyás Pétert, a Magyar Tu-
rizmus Zrt. Dél-alföldi Regio-

ná lis Marketing Igazgatósága
igazgatóját. Farkas Zoltán köz -
gyûlési alelnök a megye támo-
gatásáról biztosította a jenlé-
vôket.

Vándor Andrea

A Körösök völgye aktív
turizmusáért

Családi majális a ligetben
Komoly érdeklôdés övezte

az idei, menetrend sze-
rinti városi majálist, amely
most is a Széchenyi ligetben
volt. Az elsôsorban családok
és gyermekek számára össze-
állított programkínálat valóban
sokszínû kikapcsolódási lehe-
tôséget biztosított az érdeklô-
dôknek. A Körösök Völgye Lá-
togatóközpont udvarán felállí-
tott színpadon már délelôtt 10-
tôl zajlottak a különbözô sport-
bemutatók, táncos és zenei
produkciók. Ezek közül talán a
Színitanház tanulóinak musi-
cal-összeállítása volt a legnép-
szerûbb, amelyet az édes-ke-
serû zenekar koncertje köve-
tett a közönség nagy örömére.
Az egyetlen gond a színpad el-
helyezése volt, hiszen a liget-
be érve az ember csak a han-
gokat követve találhatott rá a

fák mögött megbújó pódium-
ra. A játszótéren a délutáni
órákban csaknem lehetetlen
volt szabad játékokat találni, a
csabai gyermeksereg meg-
szállta a játékteret, amelyen a
városi tûzoltóság, a mentô-
szolgálat és a Békés Megyei
Rendôr-fôkapitányság tájé-
koztatóit és bemutatóit is él-

vezhették a legkisebbek. A
Réthy-egészségpont munka-
társai ingyenes egészségügyi
szûréseket végeztek, de az
egészségmegôrzés jegyében
számos sportprogrammal is
készültek a szervezôk – ilyen
volt az Elôre tizenegyesrúgó
versenye, majd  a lovaglás és
a kenuzás. K. K. P. 

Vantara Gyula 
és Hanó Miklós 
mandátuma

Vantara Gyula és Hanó Mik-
lós a Vigadóban vehették
át a közelmúltban parla-
menti mandátumukat meg-
erôsítô megbízólevelüket –
a megyeszékhelyet tehát
ketten képviselhetik mos-
tantól a Parlamentben. Ezt
követôen dr. Dávid Sándor,
a Békés megyei területi 
választási iroda vezetôje
számszerûen összegezte
a választás eredményeit,
majd – Domokos László
pohárköszöntôje után –
Prohászka Bélamestersza-
kács és csapata kedvenc
helyi, tájjellegû ételeivel
kedveskedett az egyéni
képviselôknek.

Vándor

Nagy siker volt a „Békéscsaba arcai”
Az utóbbi évek legsikeresebb
békéscsabai kiállítása a Jan-
kay-galériában nem másról,
mint magáról a városról, Bé-
késcsabáról szólt. A látogatók
száma elérte a háromezret,
ami önmagában is nagy sikert
jelent. A magas látogatószám
is jelzi: az embereket érdekli
városunk múltja és a közeljö-
vôbeli tervek. A vendégkönyvi

bejegyzések szerint az itt élôk
támogatják a város vezetésé-
nek fejlesztési elképzeléseit,
fontosnak és szükségesnek
tartják, hogy betekintést kap-
janak a megújuló város lát-
ványterveibe, ugyanakkor ra-
gaszkodnak a gyökereikhez, a
múltjukhoz, de igényük van a
fejlôdésre is. A fejlôdô telepü-
lés képe bizalmat sugároz, jö-

vôbe vetett hitet ad a város la-
kóinak, s ezzel együtt felhatal-
mazást a város vezetôi számá-
ra, hogy folytassák a megkez-
dett utat. A nem itt élô (erdé-
lyi, felvidéki, egri, nyíregyházi,
stb.) látogatók tollából is bizta-
tó, pozitív bejegyzések olvas-
hatók a könyvben, ezek is alá-
támasztják, hogy a beruházá-
sok elkészülte után sokkal

szebb, élhetôbb városunk lesz.
Az embereket foglalkoztatja a
gondolat, hogyan alakul át az
épített környezet, amelyben
mindennapi örömüket, bána-
tukat, csalódásaikat és bol-
dogságukat megélik. A kiállí-
tás olyan jelentôs városképi
megújulást mutatott be, amely
az 1800-as évek vége óta nem
volt Békéscsabán. 

Hatéves járdaprogram
Békéscsaba 2006-ban fel-

állt új városvezetése nagy-
szabású járdafelújítási prog-
ramot indított, s ennek kereté-
ben több mint 91 ezer négy-
zetméter járdafelület átépíté-
se vagy felújítása valósult
meg 2009-ig – tudtuk meg az
önkormányzat városüzemel-
tetési osztályának vezetôjétôl.
Csiaki Tamás arról is tájékoz-
tatta lapunkat, hogy a hatéves
program természetesen az

idén is folytatódik – már lezaj-
lott a közbeszerzési eljárás,
megkötötték a vállalkozási
szerzôdéseket, és augusztus
végéig el kell végezni a kivite-
lezési munkákat. Az összeállí-
tott lista alapján – 200 millió
forintból – több mint 25 ezer
négyzetméter, a választókerü-
leti fejlesztések 35 milliós elô-
irányzatából pedig körülbelül
4,7 ezer négyzetméter járda
felújítása készül el.

A Föld napja
Magyarországon a 20., a

világban 40. alkalom-
mal ünnepeltük „A Föld nap-
ját” április 22-én. A Földet
azonban nemcsak ünnepelni
kell, hanem tenni is azért,
hogy környezetünket – mind
a zöld területeket, a levegôt, a
felszín feletti és alatti vizeket,
a növényeket és az állatokat –
megóvjuk. 

Az ünnepen a békéscsabai
polgármesteri hivatal közterü-

let-felügyelete célirányos el-
lenôrzést tartott a város köz-
területein, elsôsorban a zöld-
felületen várakozó és ott par-
kírozó gépjármûveket vizsgál-
ták – tájékoztatta lapunkat
Makszin András csoportveze-
tô. A felügyelet munkatársai
az akció keretében tájékozta-
tó anyagot és egyben figyel-
meztetést helyeztek el a gép-
jármûveken.

V. A.

BÉKÉSCSABAI KULTURÁLIS KÖZPONT 
– IFIHÁZ –

5600 Békéscsaba, Derkovits sor 1.,  pf. 60
Tel.: 66/449-222. Fax: 66/449-336 
www.ifihaz.hu • ifihaz@ifihaz.hu

2010. június 4. – Békéscsabán, az Angyalos kútnál 
TRIAnOnI MEGEMLéKEZéS

– 18.00 órakor TRAnSyLMánIA-koncert

A VÁROSHÁZI ESTÉK PROGRAMJAIRA JEGYEK 
VÁLTHATÓK

TÁBOROZZ VELÜNK!
Nyári táborelôzetes:

SAKKTÁBOR: 2010. július 5–10., 
napközis és általános iskolásoknak

KISFESTÔTÁBOR A MUNKÁCSY-EMLÉKHÁZBAN: 
2010. augusztus 23–28., napközis kisiskolásoknak 

SZÍNJÁTSZÓ ÉS BÁBOS TÁBOR: szervezés alatt, bentlakásos

LOVAS TÁBOR: szervezés alatt, napközis 

Munkácsy Mihály Emlékház 
idôszaki kiállítása:
A Boldizsár István, Bolmányi Ferenc, Csáki-Maronyák József 
és Pap Gyula képeibôl válogatott kiállítás augusztus 25-ig 
látogatható.

A Békéscsabai Kulturális Központ

Lencsési Közösségi Háza
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját az

Egészséghét a Lencsésin
címû rendezvénysorozatra.

P R O G R A M O K :
Május 25., kedd

Bemutató tornák: 8.15 óra: nyugdíjastorna; 9.30 óra: baba-mama torna;
14.00 óra: egészségmegõrzõ torna; 19.00 óra: alakformáló torna. Látoga -
tá suk díjmentes.

Május 26., szerda
18.00 óra: Fekete István egészségfejlesztõ terapeuta elõadása A meditáció
sze repe az egészség megõrzésében címmel.

Május 27., csütörtök
10.00 óra: dr. Párduczné Szöllõsi Andrea fõiskolai tanársegéd rendhagyó
órája A prevenció fontossága serdülõ korban címmel a Szabó Pál Téri Ál -
ta lá nos Iskola 7–8. osztályos tanulói részére.
17.00 óra: A közösségi ház által meghirdetett rajzverseny anyagából ösz -
sze állított A mi városunk gyermekszemmel címû kiállítás megnyitója és
díj átadása. A kiállítást megnyitja dr. Ferenczi Attila, a részönkormányzat
ve zetõje. A díjakat átadja Takács Péter, a közösségi ház vezetõje.

Május 28., péntek
18.00 óra: Pásztor Andrea mozgás- és masszázsterapeuta gyakorlati be -
mu tatóval egybekötött elõadása Thai masszázs az újjászületés csodája
cím mel.

Május 29., szombat
15.00–18.00 óra: A Lencsési Gyermeknapi Elõzetes keretén belül vércu -
kor-, vérnyomás- és testzsírszint-mérés, életmódtanácsadás a Városi Vé -
dõ nõi Szolgálat munkatársainak közremûködésével. Teljesítményfokozó
esz kö zök, készülékek és készítmények bemutatója.

Május 30., vasárnap
9.00 óra: Lencsési Kupa – Amatõr Asztalitenisz Verseny a József Attila
Ál talános Iskola tornatermében (Nevezni a helyszínen lehet 8.30–9.00 órá -
ig négy – férfi, nõi, fiú, lány – kategóriában.)
9.00 óra: A Természetjáró kör túrája a repülõtérre. Indulás az Arany Já -
nos Kollégium fõbejáratától.

A rendezvénysorozat támogatója
a József Attila Lakótelepi Településrészi Önkormányzat.
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Kezdôdik a tanyaprogram
Lapunk hasábjain is esett

már szó arról a tanyavilá-
got érintô fejlesztési tervezet-
rôl, amely a megyeszékhely
környékén élô mintegy há-
romezer tanyai lakos életkö-
rülményeinek javítását, a ta-
nyák környékének fejlesztését
tûzte ki célul. A felzárkóztatási
program szükségességének
és jelentôségének hangsúlyo-
zása volt a cél azon a sajtótá-
jékoztatón is, amelyet május
4-én tartottak Szente Béla és
Hricsovinyi Tamásönkormány-
zati képviselôk, valamint Mak-
szin András, a közterület-fe-

lü gyelôk csoportvezetôje. A
több  mint 16 ezer hektáron el-
terülô csabai tanyavilágban,
ahol maga a tájékoztató is zaj-
lott, a csaknem 1500 tanya

közül jelenleg 1015 lakott,
köztük 77 úgynevezett veszé-
lyeztetett tanyát is számon tar-
tanak. Ezekben többnyire
egyedülálló idôsek laknak,
nem egyszer betegen, szegé-
nyes életkörülmények között
élnek. – Az utóbbi években
néhány fiatal család is megje-
lent a vidéken, elsôsorban a
könnyebb megélhetés remé-
nyében, de közülük sokan
hosszabb-rövidebb idô után
feladták a küzdelmet a tanyai
élet kihívásaival szemben –
tudtuk meg Makszin András-
tól. Szente Béla leszögezte,

hogy a tanyai infrastruktúra,
ezen belül az úthálózat fej-
lesztése az elsôdleges fel-
a dat, hiszen az utak jelenlegi
állapota jelenti az egyik legna-

gyobb problémát az itt élôk
számára. Hozzátette, hogy a
tanyai gazdálkodás hagyo-
mányainak megôrzése, a kö-
rülmények és az eszközök fej-
lesztése nélkülözhetetlen a ta-
nyákon élô családok megél-
hetésének biztosításához. Hri-
csovinyi Tamás már megvaló-
sult fejlesztésekrôl számolt
be, ezek keretében a megyeri
tanyák közvilágítási ellátottsá-
gát csaknem 80%-ban sikerült
megoldani 2007 és 2010 kö-
zött. Szente Béla végül ismét
felhívta a figyelmet a tanyavi-
lág felzárkóztatását célzó ter-
vezetre, amely – igazodva az
uniós vidékfejlesztési alapel-
vekhez – komoly alapját ké-
pezheti a város majdani pá-
lyázatainak, így a késôbbiek-
ben akár komolyabb beruhá-
zások is megvalósulhatnak a
csabai tanyavilágban.

Kárász-Kiss 

Szakképzett kutyakozmetikus 
és okleveles kutyamasszôr 
az Ön kedvencének szolgálatában. 
Tel.: 06-20/476-6883

A kerékpárutak városa
A „Békéscsaba város kerék-
párút-hálózatának fejlesztése
(Orosházi út, Békési út–Szar-
vasi út)” elnevezésû pályázat
támogatási szerzôdése meg-
köttetett, majd sor került a
projekt sajtótájékoztatóval
egybekötött nyitórendezvé-
nyére is, így május 3-án a
munkaterületek átadás-átvé-
telével a beruházás hivatalo-
san is elkezdôdött. 

Az Orosházi úti 1752 méte-
res szakasz kivitelezése vár-
hatóan még az idén be is feje-
zôdik, a Békési és Szarvasi út

2379 méteres kerékpárút-sza-
kaszának megépítése pedig
várhatóan jövô év november

30-áig valósul meg. A beruhá-
zást Békéscsaba Megyei
Jogú Város Önkormányzata
az Európai Unió támogatásá-
val, az Európai Regionális Fej-
lesztési Alap társfinanszírozá-
sával valósítja meg. A kerék-
párutak megépítéséhez az
Európai Unió és a Magyar ál-
lam által nyújtott támogatás
összege meghaladja a 163
millió forintot, amelyhez az
önkormányzat több mint 28
milliónyi saját erôt biztosít. 

A projekt összköltsége
192 542 852 forint.

Májustól Békéscsabán
sem kell csapot-papot

otthagyva a parkolóautomatá-
hoz rohanni, ha egy-egy ügy-
intézés vagy találkozó hosz-
szabbra sikerül a vártnál, és at-
tól sem kell tartanunk, hogy a
késedelem vagy a rosszul lát-
ható parkolójegy miatt „Miku-
lás-csomag” vár bennünket a
szélvédôn. A Békéscsaba Va-
gyonkezelô Zrt. megállapo-
dást kötött az EME Zrt.-vel, így
mostantól a hazai mobilszol-
gáltatók elôfizetôinek váro -
s unkban is elég sms-t külde-
niük, ha parkolni szeretnének.

– A virtuális parkolójegy
megvásárlásával az autó rend-
száma egy központi adatbá-
zisba kerül, ezt a parkolóôrök
elektronikus úton ellenôrizhe-

tik – tájékoztatta lapunkat Koz-
ma János, a vagyonkezelô
ügyvezetô igazgatója. A par-
kolás megkezdésekor el kell
küldenünk az autó rendszá-
mát, illetve ha elôre meghatá-
rozott idejû parkolást szeret-
nénk, a parkolás idôtartamát
is az egybeírt rendszám után
vesszôvel elválasztva a par-
ko lóautomatán található te-
le fonszámra. Ez a szám az
egyes parkolási övezetben:
06, saját mobilszolgáltató (20,
30 vagy 70), 810-5601, míg a
kettes zónában az utolsó
számjegy kettes, tehát a szám
5602-re végzôdik. Ügyeljünk
arra, hogy a rendszámot he-
lyesen és a saját mobilszol-
gál tatónknak megfelelô elôhí-
vószámmal küldjük el. Mind-

e gyik esetben egy visszaiga-
zoló sms megérkezése jelzi a
parkolás elindítását, tizenöt
perccel a parkolás befejezése
elôtt pedig értesítés érkezik ar-
ról, hogy rövidesen lejár az
idô. Miután visszaérkezünk az
autónkhoz, tehát már nem
akarunk tovább parkolni, egy
újabb sms-ben a STOP szót
kell elküldenünk a fent említett
számra. Ha ezt valaki elfelejte-
né, a rendszer négy óra elmúl-
tával automatikusan lezárja a
parkolást.

A kényelem és biztonság
ára, hogy a parkolás díján
felül hetvenöt forint tranzak-
ciós díjat és a tarifacsomag-
nak megfelelô sms díját is
meg kell fizetnünk.

Mikóczy

Csomag helyett mobilparkolás

– A lakók ebbôl tudhatják
meg, hogy náluk mikor kez-
dôdik, és várhatóan mikor fe-
jezôdik be a munka, és hol le-
het útfelbontásokra számíta-
ni. Errôl többek közt a tûzoltó-
ságot, a rendôrséget, a men-
tôket és a szemétszállító cé-
get is folyamatosan értesítjük.
Tájékoztatást adunk arról,
hogy ki a felelôs a munkaterü-
letért, és kit lehet felhívni, ha
valamilyen kérdés vetôdik fel.
Az aktualitásokkal kapcsolat-
ban az építésvezetôt kereshe-
tik, további információkért pe-
dig a Békéscsaba Víziközmû
Társulathoz fordulhatnak az
emberek.  

– Mi történik egy-egy utcá-
ban, miután megjelennek a
szakemberek és a munka-
gé pek?

– A vákuumkutak telepíté-
sével indul a munka, ezekkel
bô tíz nap alatt a munkavég-
zéshez szükséges szintre tud-
juk süllyeszteni a talajvizet.
Ezzel egy idôben kezdôdik a
fô közlekedési utak burkolat-
marása, ami útszûkülettel, se-

bességkorlátozással jár, pél-
dául a Békési úton. Ezután in-
dul a gerincvezeték szaksze -
rû kivitelezése, munkaárkot
ásunk, lefektetjük a csöveket,
majd visszatöltjük rá a földet.
A lakók türelmét kérjük, hi-
szen ez porral, sárral jár, de
mindent megteszünk azért,
hogy a felfordulás minél rövi-
debb ideig tartson egy-egy te-
rületen. nyáron lesz olyan,
hogy Békéscsaba különbözô
kerületeiben egyszerre akár
húsz-huszonöt utcában is
folyhat majd a munka, és ha
az idôjárás engedi, késô
ôszig, télig le sem állunk. 

– Mikortól lehet rácsatla-
kozni a vezetékre?

– A szerzôdésünkben fog-
laltak szerint a kivitelezés után
van egy 90 napos türelmi idô,
azt követôen kamerás ellenôr-
zô vizsgálatnak vetjük alá az el-
készült csatornaszakaszokat,
így ellenôrizzük, hogy minden
rendben van-e. Ha ennek vége
és megtörtént a mûszaki át-
a dás, lehet, hogy még mindig
várni kell, mert csak akkor le-
het rácsatlakozni a vezetékre,
ha elkészült a körzet befoga-
dója. Errôl szintén minden
esetben értesítést küldünk az
érintetteknek. M. E.

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL*

Indul a csatornázás

KÖZLEMÉNY
A SADE-Magyarország Mélyépítô Kft. értesíti Békéscsaba
lakosságát, hogy csak közterületen végez szennyvízveze-
ték-építést és szennyvízcsatorna-rekonstrukciót. Az ingat-
lanokon belüli építésekre jelentkezô vállalkozók visszaél-
nek a SADE-Magyarország Kft. nevével, értük felelôsséget
vállalni nem tudunk.  

Köszönjük szíves megértésüket.

SADE-Magyarország Mélyépítô Kft.

Békéscsaba, Kinizsi u. 5.
Infóvonal: 66/52-00-72 

www.perfekt.hu

Minden, ami tudás: Perfekt

Tavaszi tanfolyamaink:

Elindult, és még lehet csatlakozni:

– pénzügyi-számviteli ügyintézô

További képzések:

– valutapénztáros

– adótanácsadó

– mérlegképes könyvelô

– bérügyintézô

– társadalombiztosítási és bérügyi szakelôadó

– társadalombiztosítási ügyintézô

– ékszerbecsüs (új!)

– munkavédelmi technikus

– társasházkezelô és ingatlanközvetítô

– termékdíj-ügyintézô (1 modul), 

saját vizsgajoggal

Részletes információk a honlapunkon!

Jegyek elôvételben kaphatók: Center Mozi
Jegyár: 800 HUF • Információ: +36-30/326-8630

Idôpont: 
2010. május 22.

szombat 
19.00 óra

Helyszín: 
Phaedra 

Közéleti Központ
Békéscsaba, 
Irányi u. 10.

2010. május 29-én, szombaton 14–20 óráig
a Lencsési Közösségi Házban és a Féja Géza téren

P R O G R A M O K :
14.00 órától  Kishalfogó verseny az Élõvíz-csatorna Féja Géza tér melletti

szakaszán (Nevezés 13.30 órától a közösségi házban)
14.30 órától  Aszfaltrajzverseny, szabadtéri játszóház, játékos ügyességi-

és sportvetélkedõk
14.45 órától  A Bajza utcai Fitness Központ iskolás csoportjának bemutatója
15.00 órától  A Napsugár Integrált Óvoda nagycsoportosainak mûsora
15.15 órától  A Lencsési Lakótelepi Óvoda Süni csoportjának elõadása
15.30 órától  A Lakótelepi Tömegsport Egyesület WTF Taekwondo és Aikidó

harcmûvészeti szakosztályainak bemutatója
16.00 órától  A József Attila Iskola Darida Táncszínházának fellépése
16.30 órától  A Szabó Pál téri Iskola Hétpróbás Néptánciskolájának mûsora
17.00 órától  A Miamanó Színház elõadása
18.00 órától  Bodrogközi Rita zenés gyermekmûsora
19.00 órától  Az LTSE modern-sporttánc szakosztályának fellépése

A programok ideje alatt 14–20 óráig gyermeklánchinta és óriáscsúszda
üzemel, 14–18 óráig lovaglási és íjazási lehetõség, 15–17 óráig vércukor-,

vérnyomás- és testzsírszint-mérés, életmód tanácsadás a Városi Védõnõi
Szolgálat munkatársainak közremûködésével, arc- és testfestés,

gyerekeknek üdítõ, palacsinta díjmentesen.

A rendezvénysorozat kiemelt támogatója:
a József Attila Lakótelepi Településrészi Ön kor mány zat

További támogatók:
Békéscsaba Város Közmûvelõdési Bizottsága, dr. Ferenczi Attila
önkormányzati képviselõ, Körös Volán Zrt., Vagyonkezelõ Zrt.

Társrendezõk: Lakótelepi Tömegsport Egyesület, Csa lád se gí tõ Szolgálat

Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõ gyermeket és szülõt.
A rendezõ: Békéscsabai Kulturális Központ Lencsési Közösségi Háza
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5CSA BAI MÉR LEG Felhívások, hirdetmények, közérdekû közlemények

Tájékoztatom�a�város�lakosságát�arról,�hogy�a
közlekedési�nyilvántartásba�bejegyzett�jármû
tulajdonjogának,�illetve�az�üzembentartó�sze-
mélyének�változása�esetén�az�ezt� létrehozó
összes�bizonyító�erejû�magánokiratnak�(adás-
vételi�szerzôdés,�megállapodás�üzembentar-
tói� jog� bejegyzésérôl)� meg� kell� felelnie� a
304/2009.�(XII.�22.)�kormányrendeletben�meg-
határozott�tartalmi�követelményeknek.��

amennyiben�a�szerzôdés,�megállapodás�nem
felel�meg�a�rendelet�kötelezô�tartalmi�követel-
ményeinek,�azt�a�közlekedési�igazgatási�eljá-
rásban�történô�felhasználás�céljából�2010.�jú-
lius�1.�napjától�joghatás�kiváltására�alkalmat-

lannak�kell�tekinteni,�az�okmányiroda�a�nyil-
vántartásba�történô�bejegyzést�köteles�lesz�el-
utasítani.
A megfelelô tartalmú adásvételi szerzôdés és
üzembentartói jog bejegyzésérôl szóló megálla-
podás mintája papír alapon Békéscsaba�Megyei
Jogú�Város�Polgármesteri�Hivatala�okmányiro-
dájának�információs�szolgálatánál�(Szabadság
tér�11–17.�fsz.)�kérhetô vagy�letölthetô�a�város
honlapjáról�awww.bekescsaba.hu " Hivata-
li ügyintézés " Okmányiroda " Gépjármû-
ügyintézésmenüpont�alatt.

Dr. Marosvölgyi Emese 
okmányiroda-vezetô

Tájékoztatás gépjármû-ügyintézésrôl
a�felújítás�tervezett�költsége
több�mint�tízmillió�forint�volt,
az�anyagokra�5,6�millió�forin-
tot�költöttek,�ebbôl�kétmilliót

állt�az�önkormányzat,�míg�3,6
milliót�a�BéKSZI�bevételeibôl
finanszíroztak.�az�öltözôk�me-
legvíz-ellátását�egy�kombinált
napkollektoros�rendszerrel�ol-

dották�meg,�amely�négymillió
forintba�került,�és�nemcsak�a
vizet� fûti� fel,�hanem�oktatási
célokat�is�szolgál.
az�öltözô,�valamint�az�ener-

gia-�és�víztakarékos�vizesblokk
valóban�mindenben�megfelel
a�mai�kor�elvárásainak,�nem�fe-
ledteti�viszont�azt�a�tényt,�hogy
az�1973-ban�épült�tornaterem
sajnos�kicsi.�a�diákok�és�a�pe-
dagógusok� szerint� elkelne� a
környéken�egy�nagyobb�sport-
komplexum,�addig�is�a�torna-
terem,�a�futófolyosó�és�más�al-
ternatív�megoldások�igénybe-
vételével�tudják�megmozgatni
az�intézmény�tanulóit.

M. E.

Megújult a Trefort öltözôje
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL*

Békéscsaba 
Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

tisztelettel meghívja 
a város polgárait 

2010.�június�4-én,�pénteken�

a Trianon-emlékmûhöz 
a�trianoni�döntés�
90.�évfordulója�

alkalmából�szervezett�
megemlékezésre

BÉKÉSCSABAI ÜNNEPI 
KÖNYVNAPOK

A 81. Ünnepi Könyvhét
békéscsabai programjai

2010. júNIuS 4. (PÉNtEK)
Korzó tér
10.00 Könyvesstandokkal�és�fotókiállítással�nyit�a�„Könyv�téri�könyv-tár”

Könyvjelzô�címmel�interaktív�játszóházak�egész�nap�kicsiknek�és
nagyoknak�ügyességi�játékokkal,�a�könyvkötészet�kézmûves�mes-
terségével

10.05 Könyv�téri�barangoló�–�zenés�irodalmi�beszélgetés,�könyvbemutató
gyerekeknek,�felnôtteknek
Berényi�Nagy�Péter:�Békéscsabáról�gyerekeknek
Péter�Erika:�A�nyakatekert�zsiráf

11.00 Békéscsabáról�gyerekeknek�–�Tücsök�Petivel�és�Hangya�Levivel

12.15 Könyv�téri�zene�és�tánc�a�Tabán�Táncegyüttessel

12.30 Könyvheti�köszöntôt�mond:�Köles�István�alpolgármester
Megnyitó�beszédet�mond:�Sarusi�Mihály�író

13.00 Dedikálások�a�Könyv�téren

13.00 Irodalmi�Kávéház�–�a�Márvány�cukrászda�teraszán
Békés�megyei�alkotók�könyvpremierjei
Banner�Zoltán:�Kerekes�György�és�Márton�Árpád�(monográfiák)
Becsy�András:�Franciakrémes�(versek)
Darvasi�Ferenc:�Határjárás�(kritikagyûjtemény)
Kôváry�E.�Péter:�A�fôorvos�macskája�(novellák)
Poós�Zoltán:�A�szív�határai�(regény)
Sarusi�Mihály:�Végig�a�Corvinkán�(novellák)
Sass�Ervin:�Keskeny�úton�(versek)
Szilágyi�András:�Agancsos�kóbor�állat�(versek),�

Képhántás�(képzômûvészeti�írások)
Házigazda:�Kiss�László�író,�szerkesztô�és�

Kôszegi�Barta�Kálmán�kiadóvezetô

Ezt�követôen�a�városi�középiskolás�szépirodalmi�(vers�és�próza)�
pályázat�eredményhirdetése

15.00 A�Kemény�Gitárklub�koncertje�versekkel�a�Trianon-emlékmûnél
(Andrássy�út�– Jókai�utca�keresztezôdése)�

15.30 Rendhagyó�történelem-�és�irodalomóra�a�Trianon-emlékmûnél�
Sarusi�Mihály:�Hiábahaza�címû�kisregényének�bemutatása
Beszélgetôpartner:�Elek�Tibor�irodalomtörténész,�szerkesztô

júNIuS 5. (SzOmBAt) 
17. 00 KÖNYVHÉTZÁRÓ�IRODALMI�DÉLUTÁN

a�Szlovák�Tájházban�(Garay�utca�21.)

Program:
•�A�Bárka�címû�folyóirat�2010/3.�számának�bemutatása
•�A�Körösök�Gyöngye�díj�átadása
•�A�békéscsabai�középiskolás�vers-�és�prózaíró�pályázat�gyôzteseinek
bemutatkozása

•�Hagyományos�rögtönzött�versíróverseny

Íróvendégek: Bartus�Gyula,�Darvasi�Ferenc,�Elek�Tibor,�Kiss�László,
Magyari�Barna,�Molnár�Lajos,�Nagy�Mihály�Tibor,
Nagy�Katalin,�Sarusi�Mihály,�Szilágyi�András

Szervezôk: Békéscsaba�Megyei�Jogú�Város�Önkormányzata,�
Békés�Megyei�Jókai�Színház,�Körös�Irodalmi�Társaság

Békéscsaba�Megyei�Jogú�Város�Önkormányzata�

2010. május 31-én, hétfôn, 11.00 órától 
MEGEMLÉKEZÉST TART 

a magyar hôsök emlékünnepe alkalmából
az�I.�Világháborús�Hôsi�Emlékmûnél�(Tabáni�temetô).

Közremûködnek az Erzsébethelyi Általános Iskola tanulói.

A BÉKÉSCSABAI KISTÉRSÉGI 
ÉLETFA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
(Békéscsaba, Szabadság tér 9., telefon: 66/523-849) 

olcsóbb albérletet keres 
hajléktalan személyek számára, 
melynek fenntartásához 
pályázati program keretében anyagi támogatást tud nyújtani.

Olyan tulajdonosok jelentkezését várjuk, 
akik számlaképesek!

Városi középiskolás szépirodalmi pályázat
(vers és próza) 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a város
középiskolásai számára vers és próza kategóriában szépirodal-
mi pályázatot hirdet a közelgô 81. Ünnepi Könyvhét alkalmából. 

Pályázati feltételek:
a�pályázaton�Békéscsaba�bármely�középiskolájának�tanulója�részt�vehet
minimum�három,�maximum�hat�verssel,�illetve�minimum�1800,�maximum
9000�karakterû�rövidprózával�(elbeszéléssel,�novellával,�tárcával).�Egy�pá-
lyázó�akár�mindkét�kategóriában�indulhat,�tematikus�megkötés�nélkül.
a�névvel,�értesítési�címmel�(e-mail,�telefonszám),�iskolanévvel�ellátott�pá-
lyázatokat�három�példányban,�nyomtatott�formában�kérjük�eljuttatni�Bé-
késcsaba�Megyei�Jogú�Város�Polgármesteri�Hivatala�oktatási,�Köz�mû�-
ve�lôdési�és�Sportosztályára�(5600�Békéscsaba,�Szent�István�tér�7.).

Határidô: 2010.�május�28.

Díjazás mindkét kategóriában:
I.�díj:�10�000�forint�értékû�könyvutalvány
II.�díj:�7500�forint�értékû�könyvutalvány
III.�díj:�5000�forint�értékû�könyvutalvány
Fôdíj:�a�legjobbak�a�zsûri�döntése�alapján�ingyenesen�részt�vehetnek
2010.�augusztus�2.�és�8.�között�Békéscsabán�a�mûvészeti�olimpiko-
nok�számára�rendezett�alkotótáborban.

Eredményhirdetés: június�4-én,�a�81.�Ünnepi�Könyvhét�városi�megnyi-
tóünnepségén�és�könyvbemutatóin.

A szakmai zsûri tagjai:Banner�Zoltán�költô,�mûvészettörténész,�dr.�Elek
Tibor�irodalomtörténész,�kritikus,�Kiss�László�író,�szerkesztô.

A Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató
Központ Életfa Idôsek Otthonában mûködô,
nappali ellátását és fogyatékkal élôk nappali ellátását biztosító KLUB
sok szeretettel várja új tagjait. 
a�klub�hétfôtôl�péntekig�8-tól�16�óráig�tart�nyitva.

Szolgáltatások:
–�masszázs,�egyéni�és
csoporttorna,�beszéd-
és�manuálterápia;
–�állandó�ápolási�felügye-
letet�biztosítunk;
–�érdeklôdési�körnek�és
egészségi�állapotnak
megfelelô�szervezett
programok;
–�mentálhigiénés�gon-
dozás;
–�kétfogásos�ebéd:�
a�és�B�menü�közül�lehet
választani;
–�a�diétás�étkezés�is�meg-
oldott�(szükség�esetén
dietetikus�szakemberrel
tartandó�egyeztetés�is
lehetséges);
–�egészségügyi�tanácsadás�és�szolgáltatás.

Érdeklôdni a 06-66/527-400-as, a 06-66/459-450-es és a 06-20/
779-0178-as telefonszámokon lehet, vagy személyesen hétfôtôl
péntekig 8-tól 16 óráig a Lencsési 85. szám alatt.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ
Életfa Idôsek Otthona 

5600�Békéscsaba,�Lencsési�út�85.�szám�alatti�telephelyén

PÁLYÁZATOT HIRDET 
az intézmény 

TAKARÍTÁSI FELADATAINAK ELVÉGZÉSÉRE.
A pályázati dokumentáció átvehetô 5600�Békéscsaba,�Fövenyes
utca�1/a�alatt��2010. május hó 20. napjáig, munkanapokon�8.00-tól
12.30�óráig,�20 000 Ft díj ellenében, melyet�az�átvételkor�kell�megfi-
zetni�számla�ellenében.�

u Jótékonysági koncert t
a�Békés�Megyei�Önkormányzat�által�útjára�indított�„Szeretlek,
Békés megye” programsorozat�harmadik�állomása�május 21-
én 18 órától kerül megrendezésre a békéscsabai evangéli-
kus nagytemplomban. A nagycsaládosok, valamint a nevelô-
szülôk javára rendezendô�jótékonysági�koncert�sztárvendége
Mága Zoltán hegedûmûvész�lesz.�

KÖZÉRDEKÛ
FELHÍVÁS!
Közeleg�a�nyár�és�az�üdülé-
si�szezon.�Az ön és gyer-
meke személyazonosító
igazolványa és útlevele
érvényességi idejé nek el-
lenôrzését érdemes még
idôben megtenni, nem az
utazás elôtti napokban. 

a�békéscsabai�okmányiro-
dában�az�ügyintézés mene-
térôl és az idôpontfog-
la lás ról a�06-66/523-868-as
telefonszámon,� a� www.
be kescsaba.hu honlapon,
továbbá�a�20/40-30-000 te-
lefonszámra�küldött�„wap”
szövegû�SMS�elküldésével
wap�felületen�érdeklôdhet.

Dr. Marosvölgyi Emese 
okmányiroda-vezetô

KÖNYVAJÁNLÓ
Gyermeknapra�jelenik�meg�Punk Má-
ria BRuMMoGóRa� caMMoGóRa
címû�verseskötete�a�Bába�Kiadó�gon-
dozásában.�az�óvoda-�és�drámape-
dagógus� végzettségû� szerzô� har-
minckét� gyermekversét� tartalmazza
ez�a� kis� kötet,�melyek�a� vidéki� élet
megismeréséhez�adnak�betekintést,
fôként�természeti�jelenségekrôl�és�ál-
latokról� szólnak� ritmusos,� humoros
hangvétellel.�a�versek�illusztrációit�a
békéscsabai�Liszkai Judit készítette.
az�elsôsorban�óvodás-kisiskolás�kor-
osztálynak� kedveskedô� könyv� az
andrássy�úti�Littera�könyvesboltban
lesz�kapható.

14.00 órától:  Rendhagyó�történelemórák�a�békéscsabai�oktatási�in-
tézmények�diákjainak�részvételével

17.00 órától:  Békéscsaba�Megyei� Jogú� Város�Önkormányzatának
megemlékezése�a�Széchenyi�István�Két�Tanítási�Nyelvû
Közgazdasági�Szakközépiskola�és�Dinnyés�József�dal-
tulajdonos�közremûködésével
Beszédet mond: Tábor�Lajos�történelemtanár
Koszorúzás

18.00 órától: Transylmania-koncert�•�www.transylmania.hu
Valamennyi programelem helyszíne az Andrássy út és a Jókai utca
keresztezôdése.

Június 3-án 18 órától a�Phaedra�Közéleti�Központban�díjmentesen
megtekinthetô�Koltay�Gábor�Vérzô�Magyarország�címû�filmje�

A rendezvény szervezôi: a�Békéscsabai�Kulturális�Központ,�a�Békés-
csaba�Diáktanya�Közalapítvány�és�a�Polgárok�Békéscsabáért�Egyesü-
let,�valamint�Békéscsaba�Megyei�Jogú�Város�Önkormányzata
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AKIK-kiállítás 
a nyugdíjasoknál
a�szegedi�amatôr�Képzô-�és
Iparmûvészek�Köre�(aKIK)�tag-
jainak�képeibôl�nyílt�kiállítás�a
Békéscsaba�Városi�Nyugdíjas
Egyesület� székhelyén� április
végén.� a� tárlatot� Harangozó
Ilona (Bimbi) és�Várkonyi János
festômûvészek�nyitották�meg.
a�mûvészek�kiemelték,�hogy
az� „amatôr”� kifejezés� nem�a
minôségre�vonatkozik,�ezt�bár-
ki�maga�is�lemérheti�a�szobrá-
szokból,�fafaragókból,�festôk-
bôl,�ikonfestôkbôl�álló�aKIK�al-
kotásain.�a�kiállításon�dr. Berta
Ágnes,�Gyôrfiné Bullás Mária,
Gut Erzsébet,� Kovács Albert
Bálint,�Kukné Belovai Erzsébet,
Lukácsné Murányi Teréz,�Ma-
gyarné Varga Anna,� Márkus
Imre,� Márkusné Nacsa Irén,
Nacsáné Kovács Mária,�Nagy
Erzsébet,�Stifánné Alexi Mária,
dr. Szauter Hilda és�Tessényiné
Fogarasi Margitmunkái�tekint-
hetôk�meg�június�2-áig.

m. e.

Polónia�világnapja�és�a�len-
gyel� alkotmány� ünnepe

alkalmából�nyílt�kiállítás�Wer-
ner Lubos festômûvész�alko-
tásaiból�a�Lencsési�Közössé-
gi�Házban,�ahol�az�1983-ban
alakult�cantica�lengyelorszá-
gi�vegyes�kar�és�a�2006-ban
alakult� békéscsabai� chopin
Vegyeskar�is�fellépett�Rázga
Józsefné vezetésével.
az�ünnepséget�Leszkó Mal-

gorzata,�a�békéscsabai�lengyel

nemzetiségi�önkormányzat�el-
nöke�nyitotta�meg,�akit�Zabag-
lo Slawomir segített�a� tolmá-
csolásban.�a�Békéscsaba�test-
vérvárosából,�Tarnowskie�Go�-
ryból�származó�Werner�Lubos
munkásságának�50.�évfordu-
lója�alkalmából�rendezett�tárla-
tot� Zofia Krzykowska,� a� Tar-
nowskie�Gory�múzeum�igaz-
gatója� nyitotta� meg.� Lubos
transzcendens�képein�a�csa-
bai�templom�is�visszaköszön.

a�hazájában�színes�templom-
ablaküvegeirôl� is� ismert�mû�-
vész� elôször� csongrádot� is-
merte�meg�Magyarországból,
majd�tavaly�Békéscsabát�is,�s
mint�mondta:�„Barátok�nélkül
nincs�mûvészet!”�Tárlatát�meg-
tisztelték�jelenlétükkel�csabai
képzômûvész�barátai�is�a�helyi
lengyel� önkormányzat� és� a
Magyar–Lengyel�Baráti�Kultu-
rális�Egyesület�által�szervezett
ünnepségen. V. A.

Ezüst György visszatekint

a�kiállítás� fôfalán,�a�Jankay-
galéria�kortárs�termében,�ahol
a�mûvész�a�pályájáról�beszélt,
van� egy� kép,� egy� találóan
Ezüst-kép,� a� hetvenöt� éves
festô�egyik�összegzô�alkotá-
sa,� a� Madaras.� csupa� re-
ményteli�zöld�világ,�röppenô
madarak,� hallgató� fák� és
csendes�gondolat�arról,�hogy
ez�az�alföldi�táj�milyen�ôsi,�mi-

lyen�egyedülvaló,�milyen�tisz-
ta�és�nyílt,�akár�az�égbolt.�Mel-
lette� a� Szekeres,� a� munka
örökös�hétköznapjait�cipelve,
és� az� Elsuhanó� táj,� melyrôl
önvallomásában�azt�mondta,
hogy�olyan�az,�mint�az�élet.
Hogy� az� is� elsuhan,� de� a
mûvészember� képei� vissza-
visszatérnek� a� szülôföldre,
miként�ô�is�ezzel�a�kiállítással,

hogy�tudják�a�régiek,�a�roko-
nok,�barátok�és�ismerôsök:�a
kapocs,� ami� összeköt� ben-
nünket,�csak�egyre�erôsebb.
aztán� megállunk� még� a

Hazafelé-sorozat� (Falusi� va-
sárnap,� Külvárosi� este� és� a
többi)� elôtt,� a� másik� falon
újabb�remekek,�az�Ôszi�nap,
a�Bartók�Békéscsabán,�a�Lo-
vasok�a�Körös-parton�és�a�Pa-
rasztsors,�mely�erôteljes�hite-
lességgel�mutatja�fel�az�e�vi-
déki� élet� múltját,� tárgyi� és
szellemi�rekvizítumait.
a�megnyitó�programjában

a�zeneiskolások�muzsikálása
után� Köles István alpolgár-
mester�a�város�nevében�kö-
szöntötte�Ezüst Györgyöt:�„a
példaképünk� voltál”–� idézte
meg� emlékeit,� és� ugyanezt
gondolták�a�vendégek�is�a�ki-
állítás�képei�között.

Sass Ervin

A kémiáról Jaminában
Idén�21.�alkalommal�tartot-ták�meg�a�curie�kémia-em-
lékversenyt.� az� esemény� ti-
zenhét�helyszínen�zajlott�egy-
azon�idôpontban�–�nemcsak
Magyarországon,�hanem�Zen-
tán�és�Marosvásárhelyen�is.
a�program�négyfordulós�le-

velezôs�versennyel�kezdôdött.
a�mi� területi� központunkban
korábban� három,� sôt� néha
négy�megyébôl�is�versenyez-
tek,�az�idén�viszont�csak�Békés
megyei�hetedikes�és�nyolcadi-

kos�tanulók�voltak�itt.�a�levele-
zôs�verseny�legjobbjai�jutottak
be�a� területi� döntôbe,� amely
immár�kilencedik�éve�nálunk,
az�Erzsébethelyi�Általános�Is-
kolában�van.
a�versenyfeladatok�megírá-

sa�egy�órát�vett�igénybe,�a�ta-
nárok�utána�elvonultak�javítani,
a� versenyzôk� pedig� pihenni.
Árus Dávid,�a�Szegedi�Tudo-
mányegyetem� doktorandusz
hallgatója�–�korábbi�versenyzô
–� kísérleteket� mutatott� be,� a

Békés�Megyei� Vízmûvek�Zrt.
munkatársai�pedig�laboratóriu-
mi�eszközöket�hoztak,�amelye-
ket�mindenki�ki�is�próbálhatott.�
Majd�jött�a�várva�várt�pilla-

nat:� az� eredményhirdetés!� a
támogatók�segítségével�min-
denki� kaphatott� ajándékot,
aminek�szemlátomást�nagyon
örültek.�a�citromdíjat�az�a�két
tanuló�vehette�át,�akik�a� leg-
frappánsabb�oda�nem�illô�szö-
veget�írták.�az�elsô�helyezettek
ajándékát,�a�digitális�fényképe-

zôgépet� Krisztován Anna,� a
vízmûvek� PR-fômunkatársa
adta� át.� a� hetedikes� csabai
Knyihár Gábor bejutott�az�or-
szágos�döntôbe.

Békéscsaba�számos�ének-
karral� büszkélkedhet� a

dalos�kedvû�fiataloknak,�örök
fiataloknak�és�a�kiváló�karve-
zetôknek�köszönhetôen.�Sar-
kadon,�az�április�22-én�zajlott
Békés�megyei�Éneklô�Ifjúság
kórusminôsítô� hangverse-
nyen�tizennégy�kórus,�köztük
kilenc� csabai� énekkar� adott
számot�arról,�mit�és�hogyan
sikerült� elsajátítaniuk� az� el-
múlt�hetekben,�hónapokban.�
a�KóTa�–�a�Magyar�Kóru-

sok,�Zenekarok�és�Népzenei
Együttesek�Szövetsége�–,� a
Békés�Megyei�IBSEN�oktatá-
si,�Mûvészeti�és�Közmûvelô-
dési�Nonprofit�Kft.�Kulturális
Irodája,� valamint� a� sarkadi
Bartók�Béla�Mûvelôdési�Köz-
pont� és� Könyvtár� szervezé-
sé�ben�zajlott�kórusminôsítôn
elismerésre�méltón�szerepel-
tek� a� csabai� ifjúsági� ének-
kar�ok.�
a�zsûri�–�Mocskonyiné Tal-

lér Edit karnagy,�zenetanár,�a
KóTa� ifjúsági�és� zenepeda-
gógiai�szakbizottságának�tag-
ja,�Sebestyénné Farkas Ilona
karnagy,�zenepedagógus,�va-
lamint�Király Katalin karnagy,
zenepedagógus,�tankönyvíró
–� a� kórusokat� a� következô-

képpen�értékelte:�Arany okle-
velet�vehetett�át�diplomával�és
felterjesztést�„az�év�kórusa”
címre�a�Trefort�Ágoston�Fiú-
kórus� (karvezetô� Surinásné
Tóth Olga)�és�a�Békéscsabai
Evangélikus�Gimnázium�Ifjú-
sági�Vegyes�Kara�(karvezetô
Kutyejné Ablonczy Katalin).
arany�minôsítést�kapott�a�Bel-
városi� Általános� Iskola� és
Gimnázium� Leánykara� (kar-
vezetô�Tóthné Mucsi Margit);
a�10.�Számú�Általános�Iskola
Gyermekkórusa� (karvezetô
Surinásné�Tóth�olga);�a�Bel-
városi� Általános� Iskola� és
Gimnázium�Nagykórusa�(kar-
vezetô�Tóthné�Mucsi�Margit).
Ezüstminôsítéssel�zárt�a�Bel-
városi� Általános� Iskola� és
Gimnázium�Kicsinyek�Kórusa
(karvezetô�Siposné Matuska
Klára)�és�a�Bartók�Fa-la-la�Le-
ánykara�(karvezetô�Rácz Ildi-
kó Gyöngyi).�Bronz minôsí-
tést�ért�el�a�Jankay�Tibor�Álta-
lános�Iskola�Énekkara�(karve-
zetô�Rusznákné Tóth Erzsé-
bet)�és�elismerô�oklevelet�ve-
hetett�át�a�10.�Számú�Általá-
nos�Iskola�most�bemutatkozó
fiú�kamarakórusa�(karvezetô
Surinásné�Tóth�olga).

M. E.

Kilenc csabai kórus 
a megyei minôsítôn

Civilkonferencia
a�megyei�önkormányzat�so-
rozata�a�negyedik�állomásá-
hoz� érkezett:� ezúttal� a� civil
szervezetek�háza�táját�járták
körül�az�április�20-i�konferen-
cián,�melynek�fôelôadója�Ma-
kovecz Imre építész,�fôvédnö-
ke�Mádl Dalma és�Domokos
László megyei�közgyûlési�el-
nök�volt.�Domokos�a�megye
és�a�civil�szervezetek�kapcso-
latát� ismertette.�Ezt�megelô-
zôen�sajtótájékoztatót�tartott
Farkas Zoltán közgyûlési�alel-
nök,�Csizmadia László,�a�civil
Összefogás�Fórum�alapítója,
dr. Szabó Endre,�a�Nagycsalá-
dosok�országos�Szövetségé-
nek�elnöke�és�dr. Bencze Iza-
bella,� a� Kincstári� Vagyoni
Igazgatóság�volt�vezérigazga-
tó-helyettese.� Makovecz� az
egyesületi� szinten� mûködô,
szakmai� feladatokat� ellátni
képtelen�kamarákról�szólt.

Vándor Andrea

Hálózat 
a közoktatásért

a� „Közoktatás-fejlesztést� tá-
mogató� hálózat� kiépítése� a
dél-alföldi� régióban”� címû
TÁ�MoP-projekt� keretében� a
tudásház�szervezésében�ren-
dezték�meg�a�Jókai�Színház-
ban�azt�a�konferenciát,�ame-
lyet�Csizmadia Imre,�a�dél-al-
földi�régió�projektmenedzse-
re�nyitott�meg.�Itt�mutatták�be
a�dél-alföldi�régióban�mûködô
hálózatkoordinációs� irodát,
amelyrôl� Závogyán Judit,� a
dél-alföldi�régió�szakmai�ve-
zetôje�beszélt.�Néhány�nap-
pal�ezt�megelôzôen�sajtótájé-
koztatót�is�tartott�a�témában�a
Dél-alföldi� Regionális� Háló-
zatkoordinációs�Központ�a�tu-
dásházban. Vándor

Országos grafikai
verseny Baján

a� Békéscsabai� Evangélikus
Gimnázium,�Mûvészeti�Szak-
középiskola,� Kollégium� és
alapfokú�Mûvészetoktatási�In-
tézmény� öt� növendéke� részt
vehetett� április� 16–17-én� az
oktatási� Minisztérium� által
alapfokú�mûvészetoktatási�in-
tézmények� számára� meghir-
detett�IV.�országos�grafikai�ver-
seny�döntôjén,�Baján.�az�or-
szág�22�mûvészeti�iskolájából
összesen� hetven� versenyzô
került�be�az�országos�döntôbe.
a�színvonalasan�megrende-

zett�megmérettetés�öt�korosz-
tályos�kategóriában,�két�fordu-
lóban�zajlott.�a�résztvevôknek
egy� sokszorosított� grafikai
technikával�elkészített,�tetszô-
leges�témát�feldolgozó�felada-
tot,� illetve�egy�ott�megismert
irodalmi� alkotás� illusztrációs,
egyedi�grafikai�munkáját�kellett
elkészíteniük.�
az�intézmény�diákjai�két�ka-

tegóriában�szereztek�országos
helyezést:�Tar Julianna az�elsô
korcsoport�II.�helyezését�(fel-
készítô�tanára�Nagy Mihályné),
Tóth Emese Éva a� negyedik
korcsoport�I.�helyezését�(felké-
szítô� tanára�dr. Tóthné Nagy
Beatrix) érte� el.� Tóth� Emese
Éva�kiemelkedô�színvonalú�tel-
jesítménye�mellett�átvehette�a
Bajáért�Közalapítvány�Különdí-
ját�is.����

Kicsinyek 
hangversenye

ABartók� Béla� Mûvészeti
Szakközépiskola�és�alap-

fokú�Mûvészetoktatási� Intéz-
mény,�Zeneiskola�legfiatalabb
növendékei�adtak�számot�tu-
dásukról�az�iskola�Bartók�ter-
mében.�a�tomboló�vihar�elle-
nére�a�kicsinyek�hangverse-
nyére�megtelt�a�nézôtér,�zene-
barátok,�szülôk,�nagyszülôk,
ismerôsök,�pedagógusok�iz-
gulták�végig�a�harminc�mûsor-
számot.�a�hat-kilenc�éves�gye-
rekek� lelkesen� és� élvezettel
muzsikáltak,� voltak� köztük
olyanok�is,�akik�elôször�léptek
fel�nagyszínpadon.

Peru, az inkák öröksége (5. rész)
Április 22., szerda
Reggeli�után�indulás�a�repülô-
térre� –� cuzcóból� a� belföldi
légi�járattal�utaztunk�Limába,
a�fôvárosba.�a�gyarmati�kort
idézô� óvárosban� kezdtük� a
városnézést.�Hatalmas�fôtere
van.�Láttuk�az�elnöki�palotát,

ahol�korábban�Fujimori�lakott,
a�városházát�és�a�püspöki�pa-
lotát,� valamint� Pizarro� lovas
szobrát.�a�katedrálisban�van
a�spanyol�hódító�sírkápolnája.
Nagyon�érdekes�volt�a�feren-
ces� kolostor,� alatta� a� kata-
kombákkal,�ahová�kb.�hetve�n�-

ezren�temetkeztek.�Több�sír-
kamra�idézte�a�múltat,�hátbor-
zongató� látvány� volt� a� cso-
mókba� rakott,� sok� egyenes
csont�a�ládákban,�valamint�a
koponyák,�egyre�nagyobbo-
dó�körben�egymás�mellett.�az
állítólag�közel�tízmillió�lakosú
fôvárosnak�elôkelô�negyedei
is�vannak�(San�Isidro�és�Miraf-
lores),� bár� ezek� képe� nem
azonos�az�európai��hasonlók-
kal.�Délután�az�aranymúzeu-
mot�kerestük�fel,�amely�a�spa-
nyol� hódítás� elôtti� fejlett
aranymûvesség�remek�alko-
tásait�mutatja�be�–�nem�vélet-
lenül�keltette�fel�a�spanyolok
érdeklôdését.� Ráadásnak
még� láthattunk� kerámiákat,
textíliákat,�fegyvereket�és�mú-
miákat�is.�utolsó�perui�éjsza-
kánkat�a�mirafloresi��negyed
egyik�szállodájában�töltöttük.

Április 23., csütörtök
a�szabad�délelôttöt� sétálás-
sal,�a�maradék�pénz�elkölté-
sével�töltöttük.�Ebéd�után�kö-
vetkezett� az� utolsó� közös
program,�a�Nemzeti�Múzeum
megtekintése,�itt�láthattuk�az
elmúlt� napok� ismereteinek
összefoglalását,�Peru�történe-
tét�leletek,�makettek�és�illuszt-
rációk� bemutatásával.� Ezu-
tán,� immár� csomagjainkkal
együtt�a�reptérre�buszoztunk,
búcsúztató�hôségben.�Madri-
dig�ismét�tizenkét�órás�légiút
állt�elôttünk,�de�ez�már�nem
volt�olyan�nehezen�elviselhe-
tô,�mint�idejövet.�a�késô�délu-
táni�órákban�indultunk,�és�Eu-
rópába�érve�hamar�volt�csat-
lakozás�Budapestre.�Szeren-
csére�a�vonatot�is�elértem,�így
másnap� hajnalban� hazaér-
keztem.

Dr. Budur Lajos

Angol-, németnyelv-
oktatás. 

20/933-6828. ZENTAI.

Lengyel és magyar, a két barát

Éljen a megbonthatatlan magyar–inka barátság!

A legjobb békéscsabai 
versenyzôk:
7. évfolyam: I.� Knyihár� Gábor
(belvárosi� ált.� isk.,� felk.:� Pick
György),�III.�Tar�Miklós�(evangé-
likus�gimnázium,�felk.:�Fazekas
attiláné);�8. évfolyam: II.�Szferle
csaba�(katolikus�ált.� isk.,�felk.:
Németh�Lajosné).
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A Fidesz vezetôi választások
utáni nyilatkozataikban több-
ször sugallták: az új kormány
nem tart igényt Simor András
MNB-elnök munkájára. Simort
2013-ig nevezte ki az elôzô
kormány. Az elnök magától
nem akar lemondani. Nem
csoda: Simor nyolcmillió forin-
tos alapfizetése mellett jogo-
sult önkéntes nyugdíjpénztári
hozzájárulás címén az alapbér
5,6 százalékára. Egy év alatt ez

összesen 101 millió 376 ezer
forint. Esetleges menesztése
esetén végkielégítés címén
hathavi fizetés, 48 millió forint
jár neki. Hasonló a helyzet
azokkal az „ejtôernyôsökkel”
is, akiket a választások elôtti
hetekben-hónapokban neve-
zett ki a bukását már sejtô Baj-
nai-kabinet. Tipikusan ilyen
Braun Róbert, a Medgyessy-
kormány államtitkára, késôbb
Gyurcsány Ferenc tanácsadó-

ja, aki idén márciusban került –
pályáztatás nélkül – a Magyar
Nemzeti Bankhoz mint kom-
munikációs tanácsadó. Braun
fizetését és esetleges elmozdí-
tásakor járó végkielégítésének
összegét az MNB sajtóosztá-
lyától nem tudhattuk meg. „A
munkavállalóval kötött munka-
szerzôdés részletei személyes
adatnak minôsülnek” – szólt a
sajtóosztály írásbeli tájékozta-
tása. Braun feleségét, Rozgo-
nyi Krisztinát idén januártól a
Nemzeti Hírközlési Hatóság el-
nökévé nevezte ki a szocialista
kormány. Ha az új kormány
megkísérelné elmozdítani –
ami a kiszivárgott új médiatör-
vény-tervezet szervezeti átala-
kításai alapján gyanítható –

egyévnyi fizetés járna neki vég-
kielégítésként. Az NHH elnö-
kének fizetése 2006-ban havi
792 ezer forint volt, ebbôl kiin-
dulva Rozgonyitól 9,6 millió fo-
rint végkielégítés mellett vál-
hatna meg az új kormánytöbb-
ség. Lapunk a jogász vélemé-
nyét kérdezte: van-e rá mód,
hogy a kormány „megússza” a
politikai ejtôernyôsök köz-
pénzbôl történô végkielégí-
tés ét? – Ha eltávolítanák ôket
tisztségükbôl, az eltöltött mun-
kaidô rövidségére hivatkozva
alacsonyabb lehet a végkielé-
gítés összege a munka tör-
vénykönyvében meghatáro-
zottnál – mondta Berényi And-
rás, lapunk jogi tanácsadója.
– Ha az elbocsátott személy
munkaszerzôdésében megha-
tároztak a munka törvényköny-
vétôl eltérô, annál magasabb
végkielégítési összeget, ezen
összeg kifizetése is – arra való
tekintettel, hogy milyen rövid
ideig töltötték be tisztségüket –
jogilag megtámadható, így
csökkenthetô. HT

Népes közönség elôtt tar-
tott nagy sikerû elôadá-

sa után beszélgettünk az is-
mert biofizikussal.

– Mintegy harminc éve
kezdtem foglalkozni a lézer-
fény hatásával, majd az orvos

és fizikus társak közremûkö-
désével hamarosan elkészült
az elsô polarizált fényt kibo-
csátó lámpa, az Evolite, majd
a Bioptron – mondta dr. Fe-
nyô Márta. – Az eszköz haté-
konyságát igazolták azok a

betegek, akiknek csak nehe-
zen vagy addig egyáltalán
nem gyógyuló sebeik voltak. 

A gyártás licenszét és az
értékesítés jogát végül egy
svájci cég szerezte meg – a
feltaláló is onnan vásárolt ma-
gának készüléket –, így indult
világhódító útjára a „csoda-
lámpa”. Fenyô Márta nagy si-
kerrel kezelt lábszárfekélyes
betegeket. Ez akkoriban, a
nyolcvanas évek elején nép-
betegségnek számított, ha-
zánkban mintegy 300 ezren
szenvedtek tôle. Sok olyan
beteget mentett meg a keze-
lés, akikre lábamputálás várt
volna. Komoly eredményeket
ért el a polarizált fény hatása a
daganatos betegségek kuta-
tása területén, aztán jött az új
fordulat. 1999-tôl Klein Péter-
rel együtt új kutatásba kez-
dett. Közös munkájuk ered-
ményeként megszületett a tel-
jes emberi testfelületet kezelô
Sensolite polarizált fényterá-
piás ágy. Összesen ezer fény-
forrás biztosítja az egész szer-
vezetre kiterjedô biopozitív
hatást. 

– A polarizált fény számtalan
betegségnél sikeresen alkal-
mazható. Csak példaként: egy
ismert atléta 2,5 centis comb -
i zomszakadást szenvedett. A
teljes gyógyulása nyolc hetet
vett volna igénybe, ám a fény-
terápiás kezelés után, öt nap
múlva kórlapjára azt írta orvosa:
sérülés nem látszik. Nemcsak
betegségek gyógyítására, ha-
nem a test teljes regenerálódá-
sára is alkalmas a Sensolite. 

A biofizikus sikeres ember.
A munka, a sport, no és a csa-
lád az, ami olyan hatással van
rá, mint a polarizált fény az
emberekre. Fenyô Márta ars
poeticája: tudni kell a célt és
töretlenül haladni elôre. A cél
akkor nemes, ha elôrevisz és
jó az emberiségnek.

HELYI TÉMA

A lista összeállításakor össze-
sen 77 államot vizsgáltak, és
ebbôl 41 országot marasztal-
tak el. Magyarországot vi-
szont külön nevesítették, an-
nak eredményeként, hogy so-
kat tettek az internetes kalóz-
kodás visszaszorítása érdeké-
ben és amiatt, mert a hatósá-
gok is hatékonyabban lépnek
fel a hamis termékek gyártói-
val, forgalmazóival szemben.

Sipos Jenô, a Vám- és
Pénzügyôrség Országos Pa-

rancsnokságának szóvivôje
elmondta, hogy az elmúlt
évekhez képest a módszereik
annyiban változtak, hogy
több alkalommal van mélysé-
gi határôr-ellenôrzés. – A
schengeni határok miatt az
országba belépô közúti szál-
lítmányokat ellenôrizzük ilyen
módon. Rendszeresebbé vál-
tak az ellenôrzések, razziák,
hiszen jól ismerjük azokat a
helyeket, ahol például hamisí-
tott CD-ket, DVD-ket szoktak

árusítani. Utóbbiak kereske-
delmi forgalmát sikerült visz-
szaszorítanunk. A filmek és
hanghordozók mellett a leg-
népszerûbb árucikkek, ame-
lyeket nagy tételben hamisíta-
nak, továbbra is a márkás ru-
hák, cipôk. Persze ma már
szinte mindent hamisítanak!
Újabban egyre több a hamis
parfüm, gyógyszer és gyógy-
hatású készítmény. A vám- és
pénzügyôrségnek sok gon-
dot jelent az is, hogy az Euró-
pán kívülrôl jött konténerszál-
lítmányokat, amelyeket vala-
melyik kikötôben tesznek
partra, EU-s árucikként pró-
bálják behozni az országba,
így próbálják elkerülni a vám
megfizetését!

HT

Egy újonnan indított webla-
pon egyetemi és fôiskolai

hallgatók osztályozhatják taná-
raikat. Az oldalon megtalálható
valamennyi intézmény, ame-
lyeket szintén lehet osztályoz-
ni, illetve minden tanár, akiket
különbözô szempontok alap-
ján lehet értékelni. Pontozható

a segítôkészség, a felkészült-
ség, de az is, hogy a tanerô
mennyire szexi. Az Óbudai
Egyetem egyik elôkelô helye-
zést elérô oktatóját, Vajda Ist-
vánt kérdeztük az értékelô-
rendszerrôl. – Még nem hallot-
tam róla, de meg fogom nézni
– csodálkozott rá Vajda tanár

úr. – A mi pályánkon nagyon
nehéz az értékelés, mert a tu-
dást, a légkört és a szemléletet
mennyiségileg nem lehet mér-
ni. Ezek a visszajelzések vi-
szont segítenek, ha van tartal-
muk, de nem érdemes össze-
keverni a szakmai értékeléssel,
hiszen szubjektív. HT

Tízmilliókba kerülhetnek az elbocsátott politikai ejtôernyôsök

A Braun családtól nehéz lesz
megszabadulni

Sokba kerülhetnek a leköszönô Bajnai-kormány utolsó pil-
lanatban kinevezett politikai ejtôernyôsei. Ha az új kabinet
meg akar szabadulni az elôzô kormány embereitôl, kény-
telen tízmilliós végkielégítéseket fizetni az elbocsátottak-
nak. A jogász szerint azonban van lehetôség a végkielégí-
tések összegének csökkentésére.

A biofizikus találmánya meghódította a világot 

Márta és a csodalámpa
Élsportolóként gyakran megfordult egykor a Tatai Edzôtá-
borban dr. Fenyô Márta biofizikus, az Evolite és Bioptron
lámpa, valamint a Sensolite feltalálója. Mostani látogatása
a Háztûzôrzô Napok rendezvénysorozatához kapcsoló-
dott, itt beszélgettünk a világhírû biofizikussal.

Márta rengeteget tett az emberek gyógyítása érdekében
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Kevesebb a hamis DVD
Magyarország idén már nincs rajta a Special 301 listán. A
szellemi termékek védelmének figyelôlistáját az Egyesült
Államokban évente nyilvánosságra hozzák. Azt hivatott
szemléltetni, hogy melyek azok az országok, amelyek
„nem tesznek meg mindent” a szerzôi jogvédelem alatt álló
termékek hamisítása ellen. 

Osztályzatot kapnak a tanárok

Az MNB-elnök menesztése esetén 48 milliót kaphat
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Asomogy megyei Arató
József is egyike azoknak

a romáknak, akik elvégezték
a tanfolyamot. Bár szeretett
volna, mind ez idáig nem tu-
dott elhelyezkedni. – Az ígé-
retek szerint már január 1-jé-
vel munkába állhattunk volna.
Bíztam a sikerben, de csalód-
nom kellett – mondta a koráb-
ban teológus végzettséget
szerzô roma fiatalember, aki
zenészként bejárta Európát,
két évet élt angol nyelvterüle-
ten, tanított romológiát a Ka-

posvári Egyetemen, dolgo-
zott önkéntesként családsegí-
tô központban, gyakorlatot
szerzett pályázatírásban és
számítógép-használatban is.
A közigazgatási versenyvizs-
gája 83 százalékosra sikerült. 

A pályázatra jelentkezô öt-
száz emberbôl összesen 287-

en tehettek vizsgát, ami 150
embernek sikerült. Több nem
roma is volt köztük. – A csa-
pat csak két-három alkalom-
mal volt együtt. Néhány nem
romával magam is találkoz-
tam. Nem ítélem el ezeket az
embereket, hiszen ôk is a sa-
ját helyzetükön igyekeznek
javítani. A jogszabályok a
rosszak – állítja Arató József,
akit az elsô csalódás decem-
berben ért. – Bajnai Gordon
december 16-án szembesített
minket azzal, hogy mégsem

kapunk munkát január 1-jétôl.
De azt mondta: legkésôbb
márciusban mindenki kap ál-
lást. Azóta alig néhány ember
jutott munkalehetôséghez.
Megkeresett a sajtó, hogy
számoljak be a tapasztalata-
imról – mondja Arató. – A be-
szélgetés elôtt felhívtam a

Kormányzati Személyügyi és
Közigazgatási Képzési Köz-
pontot, ahol a felkészítésün-
ket végezték, és megkérdez-
tem: mit mondhatok az inter-
júban? Erre hirtelen – a hiva-
tali munkaidô után – kaptam
tôlük egy értesítést, hogy
négy helyre kiközvetítettek:
a Külügyminisztériumba, a
Nemzeti Fejlesztési Ügynök-
séghez, a Miniszterelnöki Hi-
vatalba és a Szociális és Mun-
kaügyi Minisztériumba.

Arató József két hetet várt,
hátha keresik, hogyan tovább.
Végül úgy döntött: maga hívja
fel a négy hivatalt, és rákér-
dez, mire számíthat. – Kide-
rült, hogy a munkaügyi tárcá-
nál meg sem kapták az ada-
taimat, a Külügyminisztérium-
ban nem igényelnek roma re-
ferenst, a Nemzeti Fejlesztési

Ügynökségnél pedig pénz-
ü gyi végzettségû embert ke-
restek. A Miniszterelnöki Hiva-
taltól visszajelzést sem kap-
tam. A programra sok milliót
pocsékolt el az állam, és az
egész csak arra volt jó, hogy
felkorbácsolja az elôítéleteket! 

HELYI TÉMA

– 333 euró ma egy kiló szín-
a rany. Nap mint nap emelke-
dik az ára.

– Ez mit jelent?
– Hogy baj van a gazda-

sággal. Csak a vállalkozók
terheinek a könnyítése jelent-
het megoldást. Hogy ne lehe-
tetlenítsenek el minket adók-
kal, tudjunk dolgozni.

– Érez felelôsséget ab-
ban, hogy munkahelyeket te-
remtsen?

– Mirôl beszél? 70 ember-
nek adok kenyeret. A boltom-
ban 40 ember dolgozik, tízzel
több, mint amennyire valóban
szükségem van. De nem bo-
csátom el ôket, mert decem-
berben majd szükség lesz rá-

juk. 800 ezer forintra meg-
büntettek, mert decemberben
vasárnap is dolgoztattam az
embereket. Mondtam nekik,
hogy ékszerüzletem van, mit
csodálkoznak? 

– Küzdelmes most az üzleti
élet?

– Eléggé, de az elsô szabá-
lyom, hogy mindent humoro-
san fogok fel. Csinálom a dol-
gomat, van már annyim, hogy
a szelet zsíros kenyerem min-
dig meglesz. 82 éves vagyok.
Erre a kis idôre kezdjek el ag-
gódni?

– Pár éve diótermesztéssel
is foglalkozni kezdett. Csinál-
ja még?

– Naná! Jobban szeretem,
mint az aranyat.

– Enni is?
– Hogyne, nagyon egész-

séges. Kevesen tudják, de
olyan, mint a fokhagyma.
Napi 3-4 szem, és minden
rendben. Tavaly 84 tonna diót
adtam el Olaszországnak!

HT

V ilágra jött Kovács Ákos negyedik gyer-
me ke. A büszke kispapa fia és két lány

után ismét egy kislányt ölelhetett magához.
Amikor a pici lány nevét kérdezték, Ákos jó-
kedvében csupán ennyit mondott: „Bélának
hívják, ami ritka, négybetûs nôi név, de ennél
többet nem mondhatok.” Honlapján késôbb a
Bélaoszlató címû bejegyzésében azt írta: „Va-
lójában nem Béla. Hanem Júlia, aki Munkás
Szent József ünnepén született. Egészséges,
kerek fejû, gyönyörû! Az édesanyja is remek
egészségnek örvend. Már otthon van, a test-
vérei – Marci (12), Anna (8) és Kata (5) – leg-
nagyobb örömére. A jókívánságokat szívbôl
köszönjük!

HT

– Egyszer már forgattam Prá-
gában, de a sok munka mel-
lett mindössze három órám
volt bejárni a várost. Már ak-
kor eldöntöttem: vissza kell,
hogy térjek – lelkendezett
Szonja.

– Nagyon vidám, jókedvû
ez a város, talán a sok játék-
bolt miatt. Betértem egy bá-
bokat árusító boltba, ami
nagy élmény volt: olyan klasz-
szikus cseh bábfigurákkal ta-
lálkoztam, mint a Kisvakond,
Svejk, de ott volt a híres pá-
ros, Spejbl és Hurvinyek is!
Mindegyik bábnak külön sze-

mélyisége van, ami különö-
sen egy élô marionett-elôadá-
son élvezhetô. Az, hogy pont
most tértem vissza Prágába,
nem volt véletlen, ugyanis
most adták a Don Giovannit
az Estates Színházban – az
eredeti bemutató helyén –,
ami az egyik kedvenc Mozart-
operám. Ahol ezt a darabot
játsszák, ott igyekszem meg-
jelenni – tette hozzá nevetve
Szonja, aki utazásokról be-
számolókat készít, fotókkal,
videóval, melyet a Kulturpart
honlapján lehet olvasni. 

HT

Csúfosan megbukott a roma közigazgatási program

Kamuállást ajánlottak a sikeres
vizsgázóknak

Látványosan nagyot bukott a Romák a közigazgatásban
nevû program, amelynek eredetileg az volt a célja, hogy
több száz roma származású fiatalt készítsen fel a közigaz-
gatási versenyvizsgára. A tervek szerint a sikeres vizsgá-
zóknak álláslehetôséget is biztosítottak volna. Eddig ötven
ember kapott munkát. Ráadásul a romák számára kiírt pá-
lyázaton több nem roma nemzetiségû is lehetôséget kapott.

Vállalkozása hetven embernek ad kenyeret 

Klapka a diót jobban szereti,
mint az aranyat

Klapka György épp egy tévéstúdióból távozott, amikor
megállítottam. Az üzletember a Frizbi Hajdú Péterrel
címû mûsorban drogproblémákkal küzdô fiáról és egy-
kori feleségérôl, Mary Zsuzsiról mesélt. Mikor mond-
tam, hogy engem most nem bulvárszereplô énje érde-
kel, azt mondta: helyes, majd kérdés nélkül beszélni
kezdett az aranyról.

Napi 3-4 szem dió, és min-
den rendben van

Ákos közzétette 
a Bélaoszlatót

Júlia megérkezett

Rajong Mozartért és a marionettfigurákért

Szonja találkozott a Kisvakonddal
Igazi világjáró lett Oroszlán Szonja. A színésznô elôször
Európát járja be, de rövid távú tervei között szerepel meg-
hódítani az egész világot. Most prágai útjáról mesélt la-
punknak. 
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Molnár Csaba
volt kancellá-
riaminiszter 
ünnepélyes
keretek közt 
gratulált a si-
keres vizsgát

tett pályá-
zók nak
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Fotó: Helyi Téma
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– Fiatalkoromban rengeteget
utaztam vonattal: kirándul-
tam, túráztam, bejártam a
vasúton Magyarországot, és
persze egyetemistaként Kar-
cag és Budapest között is
számtalanszor megfordultam
– emlékezett vissza Varga
Mi hály hamarosan hivatalba
lépô államtitkár. – A vonato-
zással kapcsolatos hobbim
volt, hogy megôriztem a meg-
váltott menetjegyeket. Akkori-

ban még kartonlapra nyom-
tatták ezeket a bilétákat, és le
is pecsételték. Velük együtt
gyûltek a kellemes emlékek
is. Az idôk folyamán vázányi
jegyet sikerült összegyûjte-
nem, ezek ma már vasút- és
kultúrtörténeti érdekességek.

A Fidesz alelnöke a jegyek
nagy részéhez kapcsolódó
sztorikra is emlékszik.– Az
egyik célállomás például Má-
gocs-Alsómocsolád volt. Kar-
cagiként nem nagyon jár az
ember Tolna megyének azon
a részén, én is csak egy épí-
tôtábor révén kerültem oda.

A politikus közgazdász
végzettsége miatt is érdekes-
nek gondolja a kollekcióját.
– Rengeteg jegyet ôriztem
meg Karcag és Budapest
közti vonatozásaim kapcsán
is. Ezeken nagyon jól nyo-
mon lehet követni a viteldíjak
változásait, azt a folyamatot,
ahogy az antivilágban meg-
szokott jegyár néhány év alatt
a százszorosára növekedett.

A mai, csúcstechnológiá-
val nyomtatott, rengeteg ada-
tot tartalmazó vonatjegyek
már nem jelentenek érdekes-
séget a politikus számára,
ezeket nem gyûjti. A vasúttal
kapcsolatban azonban van
jövôképe. 

– A vasúthálózat fejleszté-
sére nagy szükség van. Saj-
nos ez az elmúlt évtizedekben
elmaradt. Nem arra gondo-
lok, hogy újabb és újabb va-

gonokat, mozdonyokat kelle-
ne vásárolni, hiszen például a
gazdag Svájcban még min-
dig futnak ötvenéves mozdo-
nyok, kocsik is. A vonalháló-
zat fejlesztésére lenne szük-
ség! Nem értek egyet azok-
kal, akik az autók számának
növekedése miatt ezt nem
tartják szükségesnek. Gon-
doljunk csak Londonra, ahol
az elôvárosi vasúthálózaton
naponta milliók utaznak mun-
kába és haza! – mondta Var-
ga, majd elismerte, hogy a
sok elfoglaltsága miatt ô is in-
kább személyautóval közle-
kedik. 

– Legutóbb tavaly ültem
vonaton: akkor a Karcag–Ti-
szafüred-vonal bezárási ter-
vének hírére döntöttem úgy,
hogy teszek egy nosztalgia-
 u tazást.

HELYI TÉMA

– A telefonja csengôhangja is
rádióadás-szerû. Miért?

– A pilótafülkében hallható
felszállás elôtti ellenôrzôlista
hangjai ezek. Az ilyen, repü-
léshez köthetô apróságokat is
kedvelem. Négyéves korom-
ban dôlt el, hogy pilóta le-
szek: akkor repültem elôször
az apukámmal egy kis gépen.
Szeretem a kihívásokat, és
sosem félek a levegôben.
Nem is félhetek, különben
hogy dolgoznék?

– Férfias szakma az öné, de
azért csinosnak is kell lennie.

– Persze, ápoltnak és rende-
zettnek. Nincs az a hajlakk, ami
tizenkét órán át tart, és az
egyenruhánk is férfiruha. Ezt
szûkítgetik rám. Mivel keve-
sen vagyunk, nincs külön nôi
egyenruhánk. De imádom nap
mint nap megkötni a nyakken-
dôt, mert az egyenruha öltöztet. 

– A hétköznapokra is átra-
gad ez a férfias megjelenés?

– Ha valaki megismer, min-
dent gondol rólam, csak azt
nem, hogy pilóta vagyok,
mert csajosan öltözködöm. El
is ámulnak a férfiak, amikor
megtudják a foglalkozáso-
mat, mert ez még mindig fér-
fias szakma. De ugyanúgy
beülök kávézni a barátnôim-
mel, ahol csajos dolgokról
dumálunk, és vásárolgatunk,
mint bármelyik fiatal lány.

– A sok férfi kolléga között ki-
vételezett szerep jut egy nônek?

– A levegôben egyenjogú-
ság van, ott egymásra va-
gyunk utalva. De amikor lent
vagyunk, elôttem is ugyanúgy
kinyitják az ajtót, és érzem, él-
vezem a nôiségemet. 

– Egy nô folyton csinosít-
gatja a környezetét. Erre a pi-
lótafülkében van mód?

– Nincs. Ott olyan mûszaki
berendezések vannak, ame-
lyek nem engedik, hogy a sa-
ját igényeim szerint formáljam

a környezetem. Egy dolog ér-
dekel, hogy az utasokat biz-
tonságosan eljuttassam a cél-
ba. Persze kabalám nekem is
van: korábban egy béka kí-
sért az útjaimra, mostanában
pedig egy pici mackó lapul
mindig a táskámban. 

HELYI TÉMA

Kustánczi Lia egy internetes
autósoldal által szervezett
futamon nagy fölénnyel
hagyta le celebtársait: Deb-
reczeni Zitát, Adát és Ser-
dült Orsit. Egyedül Kiss
Ádám humorista gyôzte le a
modellt, egyetlen tizedmá-
sodperccel.

Kustánczi Lia örömmel ült
autóba, hogy egy verse-

nyen bebizonyíthassa tudását. 
A modell-énekesnô min-

denki legnagyobb meglepe-
tésére a volánnál levette a ci-
pôit. Tapasztalatai szerint így
jobban érzi a pedálokat, és
gyorsabban, biztosabban tud
vezetni. A próbakör után Lia
mindenkit meggyôzött a me-
zítlábas vezetés elônyeirôl. 
– Imádom a kocsikat, a se-
bességet! Élvezem, hogy
most nem kötnek a KRESZ
szabályai, és a versenypályán
kedvemre száguldozhatok.

Sok ezer kilométert vezettem
már életemben, és azt gondo-
lom, hogy mindig az autóve-
zetés rabja leszek. Egy-
szerûen nem tudom megun-
ni! – mesélte lelkesen Lia. –
Magam sem számítottam
ilyen jó eredményre, és rend-

kívül büszke vagyok, hogy a
lányok között az elsô helyen
állok. Mindig szívesen veszek
részt autóversenyeken, mert
bármilyen furcsán is hangzik,
ez egyszerre kikapcsol és fel-
pörget! 

HT

– Milyen érzés ikonnak lenni?
– Van egy nagy adag szo-

morúság bennem: ha az em-
ber megöregszik, és feldol-
gozzák a dalait, annak olyan
életmûszaga van. Ami azt je-
lenti, hogy közel vagyunk a
halálhoz. Persze jólesik az el-
ismerés, de ettôl még nagy-
képû nem leszek. Írtunk nótá-
kat, meg bolondoztunk, de
nem vagyok benne biztos,
hogy amit alkottam, kiállja
majd az idô próbáját.

– Nem bízik magában?
– Halálosan bizonytalan

ember vagyok, csak kifelé ezt
nem szoktam mutatni. 

– Nem tart attól, hogy az ifjú
titánok mit kezdenek majd a
dalaival?

– A mû maga nem egy
szentség, amihez nem lehet
hozzányúlni. Mindenbôl ta-
nulni fogok, amit mutatnak
nekem. Az ember beáll egy
vágányra, és azt hiszi, hogy a
saját zsenialitásával megvált-

ja a világot, aztán jön egy fia-
tal, és máshogy látja az egé-
szet. Nem kell az alázat, hi-
szen mit írtam én a 8 óra mun-
kában? Három harmóniára
épülô lakodalmas rockot!

HT

Fontosnak tartaná a vasútvonalak fejlesztését a leendô államtitkár

Vonatjegyeket gyûjt Varga Mihály

Megôrizte a megváltott 
jegyeket

Varga Mihály, a Fidesz alelnöke régi vonatjegyeket gyûjt. A
miniszterelnök-helyettes memóriája kiváló, minden vonat-
jegyhez van egy története. A logikus gondolkodásra szük-
sége is lesz, mert a hírek szerint a leköszönô kormány tag-
jai nem halmozták el információval. Már, ami az ország gaz-
dasági állapotát illeti.
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Feró: Lakodalmas rockkal lettem ikon!
Most már hivatalosan is nagy öreg lett Nagy Feró. Az MTV
Icon nevû rendezvényen ugyanis ô lesz az egyik elôadó,
akinek dalait mai fiatal együttesek dolgozzák fel. Feró la-
punknak elmondta: örül is meg nem is a díjnak, hiszen jól-
esik, ha az embert elismerik, de úgy érzi, ezzel már hivata-
losan is megöregedett.

Lia mezítláb verte meg társait
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A férfiak nem mindig hiszik el róla, hogy repülôgép-pilóta

Eszterre szabták a fiúk egyenruháját
Gyulai Eszter azon kevés nôi pilótánk egyike, akik sze-
mélyszállító repülôn teljesítenek szolgálatot. A fiatal, csinos
hölgy már négy évesen tudta, hogy repülni akar. Az egyen-
ruhája ugyan férfias, de a hétköznapokban imád nô lenni.

Négyéves kora óta repül

A levegôben egyenjogúság van, ott egymásra vagyunk utalva

Fotó: Helyi Téma

Fotók: Helyi Téma
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Budapesten ad koncertet Kyle East-
wood és együttese. A dzsezz-zenész
munkásságát sokan ismerik Magyaror-
szágon, bár ennek nem biztos, hogy tu-
datában vannak. Clint Eastwood fia írja
ugyanis az édesapja által rendezett kul-
tuszfilmekben hallható dallamokat, a fil-
mek zenéjét. A Titokzatos folyó, a Millió
dolláros bébi vagy a Gran Torino címû
produkciókban is felcsendülnek szer-
zeményei.

– Édesapja, Clint Eastwood, számos kul-
tuszfilm fôszereplôje, rendezôje. Vissza
tud emlékezni olyan gyermekkori pillana-
tokra, amikor úgy érezte: tudatosan terel-
geti a filmezés irányába?

– Nem gondolnám, hogy tudatosan
tette volna, de az biztos, hogy rengeteg
filmet megnéztünk együtt. Fiatalon job-
ban érdekelt a filmrendezés és a színé-
szet is, be is iratkoztam az egyetemre di-
rektori szakra, de késôbb rádöbbentem,
hogy a zenélés az, ami örömet okoz.

– Miért a dzsezzt választotta?
– A zene szabadsága vonzott. Szere-

tem a zeneszerzést és a stúdiómunkát is,
de a legszórakoztatóbb a zenélésben a
lehetôség, hogy megmutathatod a ké-
pességeidet, érzéseidet.

– Sok idôt tölt Európában. Ez a terep
kedvezôbb egy dzsezz-zenésznek, mint
az Egyesült Államok?

– Európában a közönség értékeli,
amit csinálok. Hosszú idô óta élek Pá-
rizsban, otthon érzem magam. Persze,
rendszeresen visszamegyek az Álla-
mokba is, elsôsorban azért, mert ott a
családom. És akkor is a tengerentúlra
utazom, ha filmzenén kell dolgoznom.

– Számos olyan film zenéjét szerezte,
amelynek Clint Eastwood volt a rendezô-
je, producere. Megváltozik ilyenkor a
kapcsolatuk? 

– A munka ideje alatt sem változott át
munkakapcsolattá. Évek óta dolgozunk
együtt, már meglehetôsen jól kiismertem
apám igényeit, így nyugodtan tudtam

dolgozni a filmzenéken. Egy hordozható
számítógépen van a zenei stúdióm. A
közös munka úgy néz ki, hogy elmegyek
hozzá, eltöltök ott pár napot, az otthoná-
ban kezdjük el a zeneszerzést. A zenék
egy részét rögzítjük a filmhez. Jó vele
dolgozni, nem egy ideges típus.

– A fôvárosi Millenárison ad koncertet.
Milyen programot tervez a fellépés elôtt?

– Még soha nem voltam Budapesten.
A május 20-i koncert elôtt biztosan bejá-
rom a várost. Aznap van a születésna-
pom is, szóval biztos, hogy este szóra-
kozni megyek! HELYI TÉMA

Olivér tehetségét az édesapja
fedezte fel.

– Nagyon szerettem nézni
a tévében a snooker közvetí-
téseket. Édesapám figyelt fel
arra, hogy mindig megmond-
tam, melyik golyót hova kell
lôni ahhoz, hogy a játékos a
lehetô legjobb pozícióba ke-
rüljön a következô lökéshez.
Ezután szüleim vásároltak ne-
kem egy játékasztalt, amin
nagyon ügyesen játszottam –
mesélte Szolnoki Olivér.

2007-ben versenyzett elô-
ször amatôr kategóriában,
2008 végére már az amatôr
lista 5. helyére küzdötte fel
magát Brazsil Róbert irányítá-
sa mellett.

– A jó eredményeken felbá-
torodva átigazoltam a profik
közé, ahol szintén a felnôtt
bajnokságon indultam. Tavaly
a ranglista 115. helyén álltam,
jelenleg a 32.-en. 

Zabó László, a Magyar Bi-
li árd Szövetség fôtitkára
egyengeti az ifjú versenyzô
profi pályafutását, az ô ajánlá-
sával került kapcsolatba a
sokszoros magyar bajnokkal,

Kojsza Zoltánnal. Jelenleg
édesapja, Szolnoki László
szervezi az edzéseket.

– A szüleim mindent meg-
tesznek azért, hogy minél
több versenyen vehessek
részt. Tavaly megnyertem egy
versenysorozatot, ekkor fi-
gyeltek fel rám a szervezôk,
és felajánlották, hogy a
veszprémi szalonban térítés-
mentesen gyakorolhatok. 

Szolnoki Olivér elsô Euró-
pa-bajnokságára készül idén
nyáron. Olivér fô célja a ta-
pasztalatszerzés és a tisztes
helytállás élete elsô Eb-jén.

– Csak 13 éves vagyok, és
a 16 évesek között kell majd
helytállnom. Az Eb elôtt még
egy fontos nemzetközi ver-
seny vár rám. A Magyar Bili-
árd Szövetség meghívott a
diákválogatottba, így a len-
gyelországi Nemzetek Kupá-
ja csapatversenyen én is 
képviselem Magyarországot.
Hosszú távon, apró lépések-
kel haladva a világbajnoki cím
megszerzéséig szeretnék el-
jutni.

HT

Bemutatták az idei Viva
Comet díj jelöltjeit. Lola

két kategóriában is a befutók
között van, így eséllyel pályá-
zik a legjobb énekesnô és a
legjobb videoklip díjára is. A
sajtótájékoztató elôtt nevetve
beszélgetett barátnôjével,
Tóth Gabival, aki – miután ki-
derült, hogy nem kapott jelö-
lést – viharos hirtelenséggel,
sértôdötten távozott a parti-
ról. Állítólag fogorvoshoz sie-
tett. Lola nem akarta kom-
mentálni kolléganôje viselke-
dését, mert – mint elárulta –
Gabival nagyon jó barátság-
ban vannak. 

– Négy vagy öt éve ismer-
jük egymást Gabival, közös a
menedzserünk, de együtt
szoktunk bulizni, vásárolni is –
mesélte Lola. – Bár amióta Ro-
lival van, elmaradnak a bulik,
de ez nem baj. Lehet, hogy én
is eltûnnék, ha lenne pasim.
Olyan barátot szeretnék, aki-
vel igazán jól érzem magam!
Apukám is örülne, ha lenne
párom, mert akkor tudná,
hogy valaki vigyáz rám. 

HT

Közel másfél millió forintot fizet a fôvárosi
önkormányzat Sas Józsefnek a Mikroszkóp
Színpad Nonprofit Kft.-ben birtokolt üzletré-
széért, annak ellenére, hogy a direktor annak
idején egy forintért mondott le a részérôl. 

Böhm András, a fôvárosi önkormányzat kultu-
rális bizottságának elnöke a Helyi Téma kér-
désére elmondta: tudomásuk volt arról, hogy
Sas József a sajtóban olyan nyilatkozatott tett,
amelyben egy forintért lemondott a tulajdon-
részérôl. – Sas József azonban ezt az igényét
az önkormányzatnak írásban nem jelezte. Az
ajánlatában ez a közel másfél millió forintos
összeg szerepelt, amelyet végül a képviselô-
testület is elfogadott. 

– Mi is maximum másfél millió forintos ösz-
szeg kifizetését tartottuk elfogadhatónak – ál-
lítja Csomós Miklós, a fôvárosi közgyûlés kul-
turális bizottságának ellenzéki alelnöke. – Még
jobb megoldás lett volna, ha az önkormányzat
nem adja el a részét annak idején Sas József-
nek, ô pedig nem lesz a Mikroszkóp direktora.
A fôváros tulajdonrészét nem szabad többé
magánkézbe adni – vélte a politikus. Sas Jó-
zsefnek a fôvárosi közgyûlés annak ellenére
szavazta meg a másfél milliós összeget, hogy
ô korábban jelképes összegért, egy forintért
mondott le 49 százalékáról. Sas az egy forin-
tos, jelképes vételárat korábban lapunk kér-
désére is megerôsítette. Most azonban mégis
kapott közel másfél millió forintot szellemi ap-
portjáért. Az összeget Sas a Mikroszkóp Szín-
pad Alapítvány részére ajánlotta fel. – Nem volt

semmilyen kikötésem, hogy mire használja fel
a pénzt az alapítvány – mondta Sas József.
– Gyenge a támogatása a színháznak, ezért
biztosan jól tudják hasznosítani a mûködési
költségek fedezésére! HT

Lola kétszeres jelölt, Gabi lelépett Kifizették
Sas Józsefet 

Szolnoki Olivér élete elsô Európa-bajnokságára készül

A felnôtteknél is jobban lök
A veszprémi Szolnoki Olivér még csak 13 éves, de sza-
badidejének nagy részét egy zöld asztal mellett tölti. Közel
másfél éve kezdett biliárdozni. Azóta már az Eb-re készül,
és meg sem akar állni a világbajnoki címig.

Fo
tó

: H
el

yi
 T

ém
a

Fo
tó

: H
el

yi
 T

ém
a

Fotó: archív

Clint Eastwood fia írja apja filmzenéit

Kyle Budapesten ünnepli születésnapját

Kyle le sem tagadhatná édesapja vonásait

Fotó: archív
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Hitelügyintézés
CSABACREDIT KFT. (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 16–18.)
Lakásvásárlási hitel és szabad felhasználású hitel A-tól Z-ig!

BAR-LISTA és végrehajtás nem akadály!
Eladó ingatlanokat keresünk ügyfeleink számára!
Ingyenes regisztráció!

Idôpontegyeztetés: 06-20/773-6519

Evanjelický zbor v Telekge-
rendáši usporiada každý

rok v apríli Dni rodín. Jednou z
organizátoriek trojdňového
podujatia je Mária Liptáková
Gajdáčová, farárka dediny. Jej
meno nám prezradí, že sama

je slovenského pôvodu. Pani
velebná už druhý rok venuje
sobotňajšie popoludnie podu-
jatiu Slovákov, žijúcich v Te-
lekgerendáši a v okolí. V tento
deň slúži na slovenských bo-
hoslužbách miestny ľudový

spevácky zbor a jeho spriate-
lené spevácke zbory. Tieto ľu-
dové spevokoly dostali novú
úlohu. Mali obohatiť svoj re-
pertoár o náboženské piesne.
Speváci sa chystali na poduja-
tie s veľkou radosťou.

V tomto roku heslo poduja-
tia bolo: „Všetci patríme do ro-
diny Pána Boha”. Božie slovo
kázal pán velebný Pavol
Albert Kutej. Vo svojej kázni
porozprával, ako stratil Jozef
svoju rodinu a stal sa s pomo-

cou Pána Boha veľkým a cte-
ným človekom v Egypte. Spe-
vokoly si mali teda vybrať pi-
esne s tematikou rodiny.

Zmiešaný zbor Čabians-
ka ružička predniesol dve
skladby J. V. Dolinského, v
ktorých skladateľ čabianskeho
pôvodu vyjadril túžbu za svo-
jím rodiskom a svojou matkou,
zanechanou pred dlhými rok-
mi. Ľudový spevácky zbor
HORENKA z Kétšoproňu vin-
šoval koledou „Daj Boh šťas-
tia” všetko dobré ľudstvu celej
Zeme. Domáci spevokol BO-
ROUKA vyjadril svoju lásku k
rodisku a tam žijúcim Slová-
kom prednesom prekrásnych
miestnych slovenských ľudo-
vých piesní. Ženy Spevácke-
ho zboru ORGOVÁN vítali Ju-
rajov a všetky mená vinšom k
meninám. Svoju lásku k náro-
du a rodisku ospievali v žalme
„Ak chceš ako kresťan láskou
objať svet” a v Hymne čabi-
anskych Slovákov.

V dnešnom svete sú takéto
podujatia veľmi potrebné. Veď

so zánikom roľníckeho spôso-
bu života sa zmenil aj nábo-
ženský život. Väčšia časť ľudí
prestala pravidelne chodiť do
kostola. Táto zmena sa na Dol-
nej zemi najcitlivejšie dotkla
Slovákov. Dôsledkom nezáuj-
mu o cirkevný život badať zá-
nik slovenských bohoslužieb.
Hrozí teda záhuba nábožens-
kej kultúry tu žijúcej slovenskej
komunity. Dolnozemská Slo-
vač má hľadať inú cestu k zac-
hovaniu svojich náboženských
hodnôt. Napríklad ľudové spe-
vokoly majú uchovať popri ľu-
dových piesňach aj slovenské
náboženské piesne, ktoré
môžu interpretovať na rôznych
cirkevných – v prvom rade ná-
rodnostných – podujatiach. 

Ďakujeme organizátorom
„Dní rodín v Teleku 2010“, že
umožnili našim Slovákom, aby
týmto novým spôsobom pes-
tovali svoju náboženskú kultú-
ru a že umožnili našim spevo-
kolom novým i tradičným spô-
sobom slúžiť Bohu.

Ildika Očovská

Spevácke zbory slúžili Bohu

A telekgerendási evangéli-
kus egyházközség min-

den év áprilisában családi na-
pokat rendez. A háromnapos
rendezvény egyik szervezôje
Liptákné Gajdács Mária, a falu
evangélikus lelkipásztora, aki –
mint neve is elárulja – békés-
csabai szlovák családból szár-
mazik. A tiszteletes asszony a
rendezvény szombat délután-
ját már harmadik éve a Telek-
gerendáson és környékén élô
szlovákoknak ajánlja fel. Ezen
a napon a szlovák istentiszte-
leten a helyi népdalkör és az
általuk meghívott baráti ének-
karok teljesítettek szolgálatot.
A dalkörök új feladattal szem-
besültek: egyházi énekekkel
kellett bôvíteniük repertoárju-
kat. Az énekesek nagy öröm-
mel készültek a rendezvényre,
melynek mottója az idén: „Is-
ten családjába tartozunk”. 

Az istentiszteleten Kutyej Pál
Albert, a békéscsabai evangé-
likus egyházközség jaminai
nyugdíjas lelkésze hirdetett
igét. Prédikációjában Józsefrôl
beszélt, aki elvesztette család-
ját, majd az Úr Isten segítségé-
vel elismert, nagy ember lett
Egyiptomban. 

Az énekkarok a család té-
mához válogattak dalokat.

A Csabianszka Ruzsicska
Vegyeskar Ján Valastyán Do-
linsky két mûvét mutatta be,
melyekben a csabai szárma-
zású zeneszerzô a hosszú
évekkel ezelôtt elhagyott szü-
lôföldje és édesanyja utáni
vágyát jeleníti meg.

A kétsopronyi Horenka
népdalkör a Daj Boh št’astia
kezdetû koledával kívánt min-
den jót a Föld teljes népessé-
gének. A helyi Borouka nép-
dalkör telekgerendási szlovák

népdalok eléneklésével fejez-
te ki szeretetét szülôfaluja és
az ott élô szlovákok iránt.

Az Orgován népdalkör
asszonyai elôször köszön-
töt ték a György és minden
más keresztnév viselôit. Ezu-
tán kötôdésüket népükhöz
és szülôvárosukhoz az „Ak
chceš ako krest’an láskou ob-
jat’ svet” („Ha keresztényhez
illôn akarod a világot magad-
hoz ölelni”) kezdetû zsoltár
és a csabai szlovákok himnu-
sza megszólaltatásával fejez-
ték ki.

A mai világban nagy szük-
ség van az ilyen jellegû ren-
dezvényekre, hiszen a parasz-
ti életmód megszûnésével a
vallásgyakorlás módja is meg-
változott: az emberek többsé-
ge ma már nem jár rendszere-
sen templomba. Ez a változás
a Dél-Alföldön a szlovákokat

érinti a legérzékenyebben, az
érdektelenség következtében
ugyanis megszûnnek a szlo-
vák nyelvû istentiszteletek – a
változás tehát az itt élô szlo-
vák közösség valláskultúrájá-
nak megszûnésével fenyeget.
Más utat kell keresnie a dél-al-
földi szlovákságnak vallási ér-
tékei megôrzésére. Például a
népdalkörök tanulják meg
ápolni a népdalok mellett a
vallási énekeket is, melyeket
különbözô egyházi, vallási
rendezvényeken szólaltathat-
nak meg.

Köszönet a Teleki Családi
napok 2010 szervezôinek,
amiért lehetôvé tették, hogy a
környék dalkörei ezzel az új
módszerrel ápolják a szlová-
kok vallási kultúráját – új mó-
don és hagyományosan szol-
gálva Istent.

Ocsovszki Ildikó

Egy tüneményes, öreg tacsi
került az Ôszi utcáról a men-
helyre. A bejelentô azt gon-
dolta, hogy sérült vagy na-
gyon beteg, mert órákig fe-
küdt egy bokor alatt. Még a
menhelyre kerülés elôtt
megvizsgálta az állatorvos,
és azon túl, hogy benne van a korban, más problémát –
ami orvosolható lenne – szerencsére nem talált. Papuska
egyszerûen csak öreg, kb. 12–14 éves.

április 22-én került a menhelyre, és „természetesen”
senki nem kereste. Lehet, hogy kidobták, mert megöre-
gedett? nem érdemli meg, hogy az otthonában élje le azt
a néhány évet, ami még hátravan neki? Miért bánnak így
az emberek az állataikkal? Miért nem gondolnak bele,
hogy ôk is érzô élôlények? Miért van az, hogy a menhely-
re került kutyáknak csak 15%-a kerül vissza a gazdájához,
a többiek nem kellenek, nem keresik ôket, könnyû szívvel
lemondanak róluk.

A válasz lehet a gazdasági válság. De a kutyák nem tud-
ják, hogy válság van, csak a szívük fáj, sóvárgó szemeik
szabadságért könyörögnek a rácson túlról, és várják a
gazdit, aki bárhogy is bánt velük, jól vagy rosszul, mégis-
csak a gazda. De a gazdák nem jönnek. Vajon Papuská-
nak van még esélye egy új gazdára?

A csabai állatmenhely a Kétegyházi út 30. sz. alatt talál-
ható, tel.: 06-30/322-2776, honlap: www.csabaiallatvedok.
hu, e-mail: csabaiallatvedok@freemail.hu.

Adószám: 18383128-1-04.

GAZDIKERESÔ

Éjszakai focira várják 
a fiatalokat Jaminában

A fiú egy kis ideig pakolászik,
aztán egy „mentem”-mel be-
köszön, és a család felsóhajt,
hogy hála Istennek, itt a szo-
kásos péntek esti buli, jó he-
lyen lesz a gyerek. Buli, és

semmi aggodalom? Micsoda
nemtörôdöm szülô – gondol-
hatja a kedves olvasó, pedig
ez korántsem igaz, az a bizo-
nyos szülô ugyanis tudja,
hogy az Erzsébethelyi álta-
lá nos Iskola tornatermébe
igyekszik a gyereke, a kéthe-
tente megrendezett éjszakai
focira.

Mint azt Óvári Attila, a Bé-
késcsabai Fiatalokat Támoga-
tó Egyesület elnöke elmondta,
a „pingpongdoki” révén is-
mertté vált Magyarországi éj-
féli Sportbajnokság Egyesület
mintájára szerettek volna vala-
mi hasonlót létrehozni váro -
s unkban, hogy értékes kikap-
csolódási, sportolási lehetôsé-
get, közösségi élményt nyújt-

sanak a csellengô fiataloknak.
Az ötletet felkarolta Vantara
Gyula polgármester, és támo-
gatja több képviselô is, legje-
lentôsebb mértékben Kutyej
Pál. Már az elején kiderült,
hogy Békéscsabán az asztali-
tenisznél jobban vonzza a fia-
talokat a labdarúgás, ezért
minden második pénteken éj-
szakai foci, zsíros kenyér, ás-
ványvíz és jó társaság várja az
érdeklôdôket este nyolctól éj-
félig az iskola tornatermében.
Egy-egy alkalommal a házi-
bajnokságokon – öt plusz egy
fôs csapatokban – körülbelül
hatvan-hetven fiatal focizik és
húsz-harminc barát, ismerôs,
hozzátartozó szurkol nekik.
Jöhet bárki, három szabályt
azonban minden betérônek
be kell tartania: nem szabad
káromkodni, aki durván játszik
vagy viselkedik, annak a csa-
patát kizárják, és fontos a má-
sik ember tisztelete.

Az egyesületet támogatja
az Új Baptista Gyülekezet,
amelynek tagjai a háttérmun-
kákat végzik, de Óvári Attila
hálával szólt az iskoláról is,
amely kedvezményesen adja
bérbe a tornatermet, és a
gondnokról, aki minden má-
sodik pénteken ott van, hogy
segítsen. Május végén lesz a
keresztény motorosok talál-
kozója, a bôrdzsekis „szelíd
motorosok” szintén ellátogat-
nak majd az éjszakai focira.

Mikóczy Erika

Sarusi Mihály: Hiábahaza (1)
Van (?) haza.

Inkább csak szülôföld. On-
nan elûz(het)nek.

Van még egy haza. Abba
átköltözhetsz. Be is fo gad -
(hat)nak. (?)

HIáBAHAZA!
Sarusi Miska-féle cím. Kife-

jezô! Találó! nagyon is az.
A regény cselekménye?
Egy akármilyenközi (éppen

temesközi) magyar falu pusz-
tulásának, beolvadásának né-
hány évtizednyi útja. A megka-

paszkodásért, a megmara-
dá sért folytatott lankadó harc
láncszemeinek megcsörge-
té se.

A falu Szentjánosháza.
Mára már Sintion. A térképen
is van ilyen falu. nem a Bán-
ságban, hanem Biharban.
nomen est omen… és hány
ilyen lehet még, szerte a…

A fôhôs egy dolgos, nem
éppen acélos akaratú pa-
rasztférfi, Kurucz Mátyás fia,
Jani, akit apja kései és kény-

szerû párválasztásba taszít.
Egy nála jóval fiatalabb ro-
mán nagylányt vesz maga
mellé. neki és családjának is
beteljesül a sorsa.

Az egész nagy család, a
nagymama is, csak románul
szól az unokákhoz. Pusztít a
meg nem értés, a családi vi-
szály, erôsít az alkohol is.

Egymást követik a történé-
sek a második nagy világ-
é géstôl ’56-on át 1989 de -
c em beréig. Még azon túl is,

napjainkig. Jani valahogyan
hiába próbálkozik.

Kovács Sanyi bácsi, kinek
táltos híre van – Táltos Kovács
– kimondja azt, amit nem kel-
lene, azt is, amit kell, amit le-
het. Mindez nemigen zavarja
Csucsuékat (2).

Így vagy úgy, érdekesek Tál-
tos Kovács meséi, viccei. évek-
hez kötôdnek, 1972-ben Kádár
János a vicc ihletôje, 1987-ben
Reagan és Gorbacsov. 

(Folytatjuk) Réhon József

ALU MÍ NI UM ÉS MÛ ANYAG
NYÍ LÁS ZÁ RÓK

GyáR Tá SA, BE éPÍ Té SE
Tel.: 446-515, 30/456-4105
Min den, ami ÜVE GE ZéS

Polykarbonát • Épü let la ka tos mun kák
Bé kés csa ba, Szer da he lyi út 20.

(a Ví dia-ud var ban)

Min den faj ta ke le ti-nyu ga ti
sze mély gép ko csi és ha szon jár mû

KI PU FO GÓ-KA TA LI ZÁ TOR
ja ví tá sa, for gal ma zá sa, cse ré je
Olaj cse re, ki sebb ja ví tá sok

Bé kés csa ba, Mo gyo ró u. 7.
(Do bo zi út–Eiffel-toronytól jobb ra 50 m-re)

Te le fon: 06-66/430-589, 06-30/2282-447
nyit va tar tás: hét fõ tõl pén te kig 7.30–17.30 órá ig

Hocz és Medvegy Kft.
Bé kés csa ba, Ka zin czy u. 31/B

Tel./fax: 442-380 • Mo bil: 06-30/600-1900

Min den fé le TA KA RÍ TáS, KÖL TÖZ TE TéS
ga ran ci á val. In gye nes ár aján lat

és cso ma go ló do bo zok biz to sí tá sa.
Rak tá ro zá si le he tõ ség rö vid idõ re is.

MSZ EN ISO 9001:2001

FIAT
gépjármûvek javítása

Népdalkörök szolgálták Istent
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Május 30-ig
Légihíd – fotókiállítás 
a Munkácsy Mihály Múzeumban

Május 25-én 20.00 órától
A HU-US Quartet koncertje 
a Meseházban

Május 25–30.
100 X SZéP Gyermekfesztivál 
a város több játszóterén 

Május 29–30.
Békéscsaba–Arad–Békéscsaba –
13. nemzetközi Szupermaraton –
kerékpáros és görkoritúra, 
kulturális találkozó

Május 29-én
Lencsési gyermeknapi elôzetes 
a Lencsési Közösségi Házban

Május 30-án
Mezômegyeri gyermeknap 
az Arany János Mûvelôdési Házban

Május 30-án
Városi gyermeknap 
a Széchenyi ligetben

Március 26. – június 30.
Tingatinga – festmények 
Tanzániából – kiállítás 
a Munkácsy Mihály Múzeumban

Április 30. – június 9.
Ezüst György festômûvész kiállítása
a Jankay-galériában

Június 2-án
Kovács-Magyar András elôadása 
a Körösök Völgye Látogató-
központban

TOURINFORM-BÉKÉSCSABA • 5600 Békéscsaba, Szent István tér 9. 
Tel./fax: 66/441-261, bekescsaba@tourinform.hu, www.turizmus.bekescsaba.hu

Nyitva tartás szeptember 1-tôl június 14-ig:
hétfôtôl péntekig: 8.00–16.00, hét végén: zárva.

Szolgáltatások: üdülésicsekk-ügyintézés; belépôjegyek árusítása helyi és orszá-
gos rendezvényekre, (Interticket, Ticket Express, Ticket Pro és Ticketportal je-
gyek); ingyenes prospektusok magyarországi szálláshelyekrôl, látnivalókról, ren-
dezvényekrôl. • Megvásárolhatók: békéscsabai ajándéktárgyak (pólók, bögrék,
hátizsákok, tollak, tollkészletek, kitûzôk, kulcstartók, sapkák, noteszek), Munká-
csy-könyvek, könyvjelzôk, képeslapok, telefonkártyák, Magyar Turizmus Kártya,
térképek, képeslapok, útikönyvek.

A rendezvényszervezôk a változtatás jogát fenntartják!

PROGRAMAJÁNLÓ

AJÁNLATUNKBÓL:

CSALÁDI HÁZ: 
Békéscsabán, a Jósika utcában
családi ház 753 m2-es telekkel,
2+2 szobával, garázzsal eladó.
Ár: 14,9 M Ft

Békéscsabán, a Lórántffy u.-ban
3 szobás +nappalis családi ház
nagy telekkel eladó. Ár: 16,5 M Ft 

Békéscsabán, a Zsigmond utcá-
ban 120 m2-es, kétszintes, 4 szo-
bás, amerikai konyhás családi
ház eladó. Ár: 23,9 M Ft

Békéscsabán, a Fiumei utcában 1
szobás, felújított házrész eladó.
Ár: 5,2 M Ft

Békéscsabán, a Kukorica utcá-
ban, 800 m2-es telken 1 szobás
családi ház eladó. Ár: 5,7 M Ft

Békéscsabán, a Bánát utcában
felújítást igénylô családi ház 566
m2-es portával eladó. Ár: 7 M Ft 

Békéscsabán új építésû, 3 szobás,
100 m2-es, hôszigetelt családi ház
garázzsal eladó! Ár: 14,4 M Ft

LAKÁSOK:
Békéscsabán, a Vécsey utcában
37 m2-es, 4. emeleti, 1 szobás, kis
rezsijû lakás eladó. Ár: 8,5 M Ft

Békéscsabán, a belvárosban 1.
emeleti, 3 szobás, 67 m2-es, erké-
lyes lakás hôszigetelt házban el-
adó. Ár: 9,9 M Ft 

Békéscsabán, a Penza ltp.-en 3.
emeleti, 2 szobás, egyedis, klí-
más, erkélyes, felújított lakás el-
adó. Ár: 8,9 M Ft 

Békéscsabán, a Bartók Béla utcá-
ban egy 1,5 szobás, 8. emeleti,
erkélyes lakás eladó. Ár: 7,2 M Ft 

VIDÉKI INGATLAN:
Kétegyházán, a fôutcán egy 140
m2-es, 4 szobás + étkezôs csalá-
di ház eladó. Ár: 8,9 M Ft 

Telekgerendáson, a Béke utcában
egy 110 m2-es, 2 szobás, jó álla-
potú családi ház eladó. Ár: 8 M Ft 

Mezômegyeren egy kétszintes,
háromszobás + nappalis társas-
házi lakóház garázzsal eladó.
Ár: 16,5 M Ft 

Csorváson családi ház 1100 m2-
es kerttel eladó. Ár: 2 M Ft

Újkígyóson összkomfortos csalá-
di ház eladó. Ár: 5,8 M Ft

Telekgerendáson családi ház ga-
rázzsal eladó. Ár: 8,5 M Ft

Gerendáson, a Jókai utcában 3
szobás családi ház eladó.
Ár: 6,8 M Ft

Fényesen felújításra szoruló,120
m2-es családi ház eladó. 
Ár: 6 M Ft

ÉPÍTÉSI TELEK:
Békéscsabán, a Körte soron 822
m2-es építési telek villannyal ela-

dó, telek elôtt víz, gáz – bevezet-
hetô! Ár: 6,25 M Ft

Békéscsabán, a Kukorica utcában
815 m2-es építési telek eladó. Fú-
rott kút, villany van! Ár: 2,5 M Ft

ÜZLETHELYISÉG,
IRODA:
Gyulán mûködô, kb. 200 m2-es
vendéglátóegység teljes beren-
dezéssel kiadó. Melegkonyha,
kerthelyiség kialakítható. Ár:
80 000 + rezsi 

Békéscsabán, a Lencsési ltp.-n
fûtött, nagyméretû garázs kiadó
a Lila ABC mögötti területen. Ár:
8000 Ft

Békéscsabán, a belvárosban 90
m2-es, 4 helyiségbôl álló iroda-
komplexum eladó. Ár: 20 M Ft 

Vésztôn sörözô eladó. A sörözô
többhelyiséges, 150 m2-es terü-
letû, kerthelyiséggel rendelkezik.
Ár: 12 M Ft 

HÉTVÉGI HÁZ,
NYARALÓ:
Békéscsabán, a Kendervágó utcá-
ban egy 28 m2-es, 1 szobás, tetôte-
res hétvégi ház eladó. Ár: 2,7 M Ft 

Csongrádon, a Körös-toroknál
egy 55 m2-es nyaraló eladó. Ár:
3,5 M Ft

Köröstarcsán hétvégi ház eladó.
Ár: 8,5 M Ft

GARÁZS: 
Békéscsabán, a Lencsési ltp.-n
fûtött, nagyméretû garázs kiadó
a Lila ABC mögötti területen. Ár:
8000 Ft 

Békéscsabán, a Tulipán utcában
garázs kiadó.

ALBÉRLET:
Békéscsabán, a Lencsésin kiadó
egy 2,5 szobás, felújított, bútoro-
zott, egyedis lakás. Díja: 28 000
Ft + rezsi

Békéscsabán, a Damjanich utcá-
ban egy 40 m2-es, 1 szobás, felú-
jított, bútorozott lakás kiadó.
Díja: 32 000 Ft + rezsi

Békéscsabán, a Millennium ltp.-
en 2 szobás, erkélyes, bútoro-
zott, egyedis lakás kiadó. Ár:
35 000 Ft + rezsi  

Békéscsabán, a nyomda mellett 2
szobás, konvektor- + cserép-
kályha-fûtésû kertes ház kiadó.
Díja: 45 000 Ft + rezsi

Békéscsabán egyedi gázfûtéses,
3 szobás, bútorozott lakás igé-
nyes, nem dohányzó lakóknak ki-
adó. Díja: 60 000 Ft + rezsi

FÖLD:
Békéscsabán, a Gyulai úton, a
128-as km-jelzônél eladó egy
10 000 m2-es, jelenleg szántó
mûvelésû terület. Ár: 3,5 M Ft 

Circus Hungaricus
Szokatlan porondszínházi

est várta a közönséget
azon az április végi estén,
amikor Hobo (Földes László)
Circus Hungaricusa volt mû -
soron. Meghirdették a „kôke-
mény zene kedvelôinek”, ha-
bár Vidnyánszky Attila hírne-
ves rendezô keze alatt színé-
szek, artisták is közremûköd-
tek az elôadásban, mely ne-
vezhetô „kôkemény show”-
nak is, de lehet „izgalmas, pi-
masz, brutális, szívszorító
gyönyörködtetés”, ahogy Ho -
bo fogalmazta, vagy egy-
szerûen csak lemezbemuta-
tó, mégpedig a legújabb, Cir-
cus Hungaricus címmel. Hogy
hogyan lesz ebbôl sikeres po-
rondszínházi est, az is kide-
rült. Leginkább persze tehet-
séggel, akarattal, ötletekkel,
és tartalmas szövegekkel is.
Hobo ugyanis arról neveze-
tes, hogy kimondja (kiénekli),
amire gondol, nem beszél
(énekel) mellé, egyszóval vé-
leménye van a világról. Hogy
meggyôz-e, hogy egyetér-
tek- e vele, az már az elôadó
és közönsége dolga.

A nagy szeánsz azzal kez-
dôdött, hogy a régi és újabb
dalcímeit olvasgatta, fitymálva-
dicsérve emezt és amazt, köz-

ben a zenekar dübörgött, az
iszonyú hangerô megremeg-
tette a porondszínházat, a ha-
talmas szerkezet azonban állta
a próbát, igazi cirkuszi keretet
adott az alkalmi társulatnak.
Színre robbant a „maffiózó”
tánckar, lenyûgözô táncaikat
látva csak azt sajnálja a ven-
dég, hogy a mûsorlap nem
említette a koreográfus nevét,
pedig az est legjobbjai között

jegyezte magát. A nagy mesé-
lô hét óra után néhány perccel
kezdte, és énekelt, szövegelt,
vezényelt kilencig: demonstrál-

va mûvészetét mint énekes,
mint színész, és azt is, hogy fi-
gyelô, értô ember, aki a Circus
Hungaricusban fôigazgatóként
lehetne említhetô… Amikor az-
tán a történelmi idôrend odáig
ért, hogy a porondon kitört a
rock and roll, avagy a szabad-
ság illúziója, csatát nyert. A zá-
rójelenetekben (mert több is
volt) kifeszítette a vitorláit a Bo-
londok hajója, amelyre a „kis-

ember” is elindult felkapasz-
kodni, hiszen „szerencse fel!” a
mottó: mindenki értette a szim-
bólumot, a jövô reményét eb-
ben a kis országban.

Vidnyánszky Attila szoká-
sos „nagy dobásai” egyikét al-
kotta meg ezzel a különös
színházi-cirkuszi-zenei esttel.
nagyon tud valamit: a színé-
szek mozgatásának profesz-
szora ô. Jelenetrôl jelenetre ki-
derül, hogy a látszólagos, cél
nélküli rohangálás a porondon
és a porond körül megterve-
zett, tudatos tevékenység a
látvány és a tartalmi hatás szol-
gálatában. Voltak azért fontos
alakok Hobo mellett, például
Oleg Zsukovszkij (Cipolla), Gu-
bik Petra (Juci), Madarász Gá-
bor (gitármûvész), a jelmezter-
vezô Petrovszki Árpád, de leg-
inkább mégis az egész, nagy,
alkalmi társulat.

A hír pedig igaz, hogy a csa-
bai elôadások után Budapest,
Debrecen és a kapolcsi feszti-
vál következik. Meg az orszá-
gos hír is, amiben a Jókai Szín-
ház is osztozhat. Jogosan.

Sass Ervin

Gitáros énekkarok
A jaminai Jézus Szíve

templomban április kö-
zepén harmadik alkalommal
rendezték meg az Ifjúsági Gi-
táros énekkarok Találkozóját,
azaz az IGéT a Zenebarát Fe-
lebarátok Közhasznú Alapít-
ványa közremûködésével. A
papság éve jegyében zajlott
rendezvényen a szerzetesren-
dek tagjainak, piaristáknak, je-
zsuitáknak, a Domonkos nô-
véreknek és a Jézus Szíve
népleányoknak tehettek fel
kérdéseket a fiatalok, akiket

érdekelt többek közt, hogy mi-
ért választja valaki élete hiva-
tásául ezt a szolgálatot, és ho-
gyan éli hétköznapjait. Mint
azt Földi László szervezô el-
mondta, a fesztivállá nôtt ese-
ményre – a csabaiakon kívül –
érkeztek vendégek Szôregrôl,
Kunágotáról, Elekrôl, Kétsop-
ronyból, Szegedrôl és Vácról
is. A találkozó délutánján az
énekkarok adtak hangver-
senyt, majd szentmise zárta
az idei IGéT.

M. E.

Menzakoszt és Vizes Lepedô

Egy öregdiák ajándéka
Dr. Simon József festményei-
bôl nyílt tárlat az evangélikus
gimnázium aulájában. A mû -
vész Szônyi István tanítványa
volt, pályáját, alkotói tevé-
kenységét számos díj, kitün-
tetés, kiállítás fémjelzi.

Elsô próbálkozásra felvet-
ték az akkori képzômûvészeti
fôiskolára, ám a festôk sorsa

1938 körül sem volt könnyû,
ezért az állatorvosi hivatást vá-
lasztotta. Fél évszázadon át ál-
latorvosként dolgozott Békés-
csabán: ismerte az emberek
problémáit, a város minden
zegét-zugát, s most visszatért
egykori iskolájába, amelynek
kapuit nyolcvan évvel ezelôtt
lépte át elôször a több mint 90

esztendôs festômûvész. Ké-
pein Csaba jellegzetes épüle-
tei, templomai, utcái, podsz-
tyenás házai köszönnek ránk.
Portréi, önarcképe is árulko-
dók. A tárlatot Várkonyi János
festômûvész nyitotta meg,
majd Bakay Péter, az Öreg-
diákok Baráti Körének titkára
is szólt. Vándor 

Ecset és dal
Hegedûs Zsolt békéscsabai
festômûvész alkotásaiból nyílt
tárlat nemrégiben a Lencsési
Közösségi Házban. Az öt-
é ves, jubileumi kiállítást Far-
kas László nívódíjas szob-
rászmûvész nyitotta meg ifj.
Petô László, a Bartók Béla
Mûvészeti Szakközépiskola
másodéves hallgatójának köz-
 remûködésével. 

n

Kanalas Éva énekesnô „Ôsi
hangok ázsia szívébôl” cím-
mel filmvetítéssel egybekötött
kétórás elôadását április 21-
én a Lencsési Közösségi Ház-
ban rendezte meg a házigaz-
da intézmény és a Rákóczi
Szövetség békéscsabai szer-
vezete. V. A.

Bohn Mihály téglagyáros saját
találmányú agyagtisztító gé-
pével elismerô oklevelet nyert
a párizsi és a berlini akadé-
mián. 1908-ban a Csabai
Gôztéglagyár Társaság kon-
kurenseként Békéscsabán is
– ez idô tájt már több tégla-
gyára volt Magyarországon –
téglagyárat alapított. Az alföl-
di homogén agyagból elsô-
rendû cserepet állított elô, és

ezzel megalapozta gyára hír-
nevét. Számos szabadalmaz-
tatott cserépszerkezettel és
egyéb szabadalmaival hívta
fel vállalatára a figyelmet. Vál-
lalata rohamos fejlôdésnek in-
dult. A békéscsabai téglagyá-
rak közül itt volt a legmaga-
sabb a munkások száma, fô-
i dényben meghaladta az ezer
fôt. A gyár termelési értéke
megközelítette a másfél millió

koronát. Az 1929–1933-as gaz-
dasági válság Békéscsaba
ipari termelésére is romboló-
lag hatott. A Bohn téglagyár
1934-ig úgyszólván teljesen
leállította a termelést. A hábo-
rú alatt a gyárvezetés jelentôs
mûszaki-technikai fejlesztést
hajtott végre.

A Bohn M. és Társai Tetô-
cserép és Téglagyár Vállala-
tot, a Csabai Gôztéglagyár
Társaságot, a Suk-Wagner és
Társai Rt.-t, valamint a Gyulai
Takarékpénztár Rt. Téglagyá-
rat 1948. május 26-án államo-
sították.

Csobai László

BékéscsABAI éleTrAjzok

Bohnék híres téglagyára
Valaki mindig hiányozni fog. Valaki mindig hiányzik. Fon-
tos, hogy a közemlékezésnek (szóban, iratban, újságok-
ban, folyóiratokban, könyvekben) haláluk után is részei.
Köztudott, kik voltak, mit cselekedtek a városi közösség, a
tágabb környezet, gyakorta a magyar társadalom javára. 

A hagyományoknak megfele-
lôen az idén is megrendezték
a vízmûsök világtalálkozóját,
amely immár a harmadik volt.
A találkozó apropójául az
szolgált, hogy a Vásárhelyi
Pál Szakközépiskola és Kollé-
gium az idén ünnepli fennál-
lá sának hatvanadik évfordu-
lóját.

Szép számban, mintegy
fé l ezren érkeztek a vendégek,
az iskola partnerei, egykori ta-
nulói és munkatársai a világ
minden pontjáról, akik utoljá-

ra öt éve, elôször pedig 2000-
ben találkozhattak ilyen kere-
tek között. A fôvédnöki szere-
pet az egykori diák, Vantara
Gyula polgármester, parla-
menti képviselô vállalta ma-
gára, és Köles István alpolgár-
mester is megtisztelte jelenlé-
tével a rendezvényt. A részt-
vevôk keresték a Vízmû leg-
jobb évfolyamát, melyet játé-
kos formában leltek meg.
Visszaidézték a legendás víz -
mûs ebédeket, azaz a men-
zát, a kollégiumi kosztot, és

volt iskolabemutató, csúcs-
technika a Deák utcában, kol-
légiumlátogatás és Vízmû-ca-
sino, no meg nosztalgia…
Mindenki hazavihette a Vizes
Lepedô (diákújság) legfris-
sebb, áprilisi számát. A ren-
dezvény fôszponzora a Bé-
késcsabai Vásárhelyi Pál Ala-
pítvány volt, de még legalább
hetven-nyolcvan támogató
cég, szervezet képviseltette
magát a III. vízmûs világtalál-
kozón.

Vándor Andrea



Szakközépiskolába ANGOL-NÉMET SZAKOS NYELVTANÁRT keresünk.

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a gazdasagi@ilsszki.hu e-mail címen
lehet. Információ munkaidôben a 70/244-1448 telefonszámon kérhetô.
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A P R Ó H I R D E T É S
IN GAT LAN

Lencsési 18. szám alatt, frekventált he-
lyen 2. emeleti, felújított lakás eladó.
Tel.: 70/263-5517.

Békéscsabán, a Lencsésin garázs ela-
dó. érd.: 30/98-55-798.

Békéscsabán, a Lencsésin 2 szobás, 1.
emeleti, egyedis lakás eladó. Tel.:
30/223-8572.

SZOLGÁLTATÁS
Fûkaszálás, fûnyírás számlaképesen.

Tel.: 20/470-1483.
Ablakcsere falbontás nélkül. Telefon:

30/372-1160.
Faajtók, ablakok készítése. Tel.: 30/372-

1160.
Csempézést, parkettafektetést, festést,

lakásátalakítást vállalunk. Tel.: 30/273-
3191.

Redôny-, reluxa-, szalagfüggöny-készí-
tés, -javítás részletfizetéssel is. nyílás-
zárók javítása. Telefon: 454-171, 70/212-
6776.

Automata mosógépek, háztartási gépek
javítása. Tel.: 30/304-4622, 66/454-561.

Festés, mázolás, tapétázás, homlokzat-
festés. Marik István, Békéscsaba, Tavasz
u. 83., tel.: 30/275-7263.

Könyvelés egyéni és társas vállalko-
zóknak, teljes körû ügyintézéssel. Tele-
fon: 20/567-6521.

Nonstop duguláselhárítás kedvezõ áron,
bontás nélkül, garanciával Békéscsabán.
Telefon: 20/935-8173, Péter Jó zsef.

Szobafestést, mázolást, ta pé tá zást,
szalagparkettázást, homlokzatfestést,
hõszigetelést, nemesvakolatok készíté-
sét vállalom! Lestyán Pál, Gorkij u. 6.
Tel.: 436-226, 30/481-8071.

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

Zár, redôny, reluxa, szúnyogháló, har-
monikaajtó, szalagfüggöny, napellenzô
szerelése. Tel.: 30/233-4550. Utánfutó-
kölcsönzés! Békéscsaba, Dobos István
u. 20. Tel.: 70/335-7584, 66/636-135.

Hûtõk, fagyasztók javítása. Békéscsa-
ba, Fiumei u. 4. Bali és Fia Bt. Telefon:
20/921-2521 és 20/944-6986.

OKTATÁS
Matematika pótvizsgára felkészítést is

vállalok, de jobb, ha még most hívsz.
Tel.: 70/392-0459.

Angol magánoktatás, nyelvvizsgára fel-
készítés. Tel.: 70/392-0459.

EGYÉB
Üdülési csekket kedvezményes áron

megvásárolok. érd.: 30/243-3938. 
Elégedetlen Ön a biztosító kárrendezé-
sével? Mi segítünk! CREDIT LIFE Bt.,
Békéscsaba, Andrássy út 6., tel.:
30/940-6578.

ACivil Szervezetek Szövet-
sége nemrégiben szak-

mai fórumot és civil napot ren-
dezett. A programsorozaton
neves elôadók a civil szféra, a
vállalkozók és a média közötti
kapcsolat erôsítésének lehe-
tôségeit mutatták be, s ezt a
témát vitatták meg a résztve-
vôk. Aznap késô délután ér-

ke zett Békéscsabára a Vaj-
da ságból, Magyarcsernyérôl
meghívott magyar civil dele-
gáció is, akikkel kapcsolatépí-
tés és együttmûködés céljá-
ból találkoztak a szervezôk.
Szikszai Csaba, a Békés Me-
gyei Kereskedelmi és Iparka-
mara külgazdasági és európai
uniós integrációs osztályának

vezetôje a megyei kamara és
a civilek kapcsolódási pontjai-
ról, valamint az országos Ma-
gyar Kereskedelmi és Iparka-
mara tevékenységérôl, felépí-
tésérôl, érdekvédelmi szere-
pérôl szólt, Kiss Beatrix fô-
szerkesztô pedig a civil szer-
vezetek a Csaba TV képernyô-
jén történô megjelenésérôl

számolt be, Gyulavári György
pályázatíró tanácsadó pedig a
pályázatírás rejtelmeibe avat-
ta be hallgatóságát.

A szakmai fórum a „Kárpát-
medencében megvalósuló ci-
vil együttmûködés” (nCA-nK-
09-F-0231) elnevezésû pályá-
zat segítségével jöhetett létre.

Vadi

Czebe Katalin 
tárlata

A Vasutas Mûvelôdési Ház
aulájában nyílt meg nemrégi-
ben a szeghalmi születésû,
Szolnokon élô Czebe Katalin
festményeibôl rendezett kiállí-
tás. A tárlatmegnyitón Kubik
Anna énekelt, Seprényi László
Zsolt gitáron kísérte. A fes-
tômûvész háromgyermekes
édesanya, aki harmadik gyer-
meke születése után ragadott
ismét ecsetet a gyerekkori,
fiatalkori próbálkozások után.
1997 óta állít ki, Békés me-
gyében, Békéscsabán most
elôször. V. A.

Esztétikai 
tanácskozás 

A Szent István Egyetem
Pedagógiai Kara és az
Óvodai nevelés a Mûvé-
szetek Eszközeivel Óvoda-
pedagógusok Országos
Szakmai Egyesülete me-
gyénkben rendezte meg a
14. országos esztétikai ta-
nácskozást, amelynek fô
témája az volt, hogyan
szolgálja a bábjáték az
óvodai nevelést. A mûhely-
munkák, szekcióülések a
megye néhány óvodájá-
ban zajlottak, Békéscsa-
bán a Mackó-Kuckó Óvo-
dában és a Százszorszép
Mûvészeti Bázisóvodában.

– Hogy lesz valakibôl bölcsész
diplomával muzsikus?

– A kultúrának az a sok-
színûsége, amelynek a szü-
leim foglalkozása révén kis-
gyermekkortól részese lehet-
tem, döntôen meghatározta a
pályámat. Mivel gyakran idôz-
tem édesapámnál az ifiház-
ban, szinte természetessé vált,
hogy beüljek egy-egy rendez-
vényre, legyen az néptánc-
vagy társastánc-elôadás, kó-
ruspróba vagy bármi más.
Ugyanilyen magától értetôdô
volt, hogy ötévesen zeneóvo-
dába járjak, hangszert tanul-
jak, az általános iskolában
ének-zene tagozatos legyek

– Mi volt az, ami késôbb a
színpad felé sodorta?

– A 17 évvel ezelôtt létreho-
zott Csabai Színistúdió mun-
kájában Vajk öcsémmel együtt
a kezdetektôl részt vettünk. A
stúdió egy amatôr színjátszó-
csoport, de tulajdonképpen
több ennél: mûvészeti és kom-
munikációs alapokat nyújt ál-
talános és középiskolás diá-
kok számára. Úgy érzem, az
ott töltött évek végleg eldön-
tötték a színházhoz való kö-
tô désünket. Az én kapcsola-

tom a színistúdióval fôiskolás
éveim alatt sem szakadt meg,
most pedig ott is, akárcsak a
Színitanházban éneket és be-
szédtechnikát tanítok. 

– Évekkel ezelôtt a szép
múltú Sygma énekese volt, a
Grandmother’s Jam-ben bluest
és funkyt énekel, másik jelen-
legi csapatukra, a Song-Song-
ra inkább a jazz a jellemzô. A
színházzal való igazi kapcso-
lata a musicalben testesül
meg. Sokoldalú!

– A musical olyan önálló
mûfajjá nôtte ki magát, amely-
ben a zene, a tánc és a szín-
ház drámaisága ötvözôdik.
Egyre nagyobb szerephez jut
benne a technika, a látvány
és ennek eszköztára, de ter-
mészetesen nem ettôl lesz jó!
Zenéjét, mely ugyanúgy nyu-
godhat klasszikus alapokon
vagy népzenén, ihlethette a
jazz, esetenként a rock, a
könnyûzene mûfajába sorol-
ják, pedig ha valaki már látott
egy musicalpartitúrát, talán
megváltozik a „könnyû”-rôl al-
kotott véleménye.

– Tanít, együttesekkel sze-
repel, néhány éve lemezük je-
lent meg Kölyöksziget címmel!

– Gyermekszínház-elôadá-
sokkal, melyekben én vagyok
„évi tündér”, hat éve járjuk az
országot. Elôadótársaimmal,
Tücsök Petivel, Hangya Levi-
vel és Jimmy bohóccal együtt
állítottuk össze a fellépések
dalaiból az említett lemezt. A
gyermekközönség csodála-
tos, ôszintén és azonnal rea-
gálnak mindenre, ami a szín-
padon történik. Egy ilyen elô-
adás közben az ember való-
sággal feltöltôdik. Az utóbbi
idôben a Jókai Színház csa-
patával az „I love Békés me-
gye” címû musical-összeállí-
tással bejártuk a megye min-
den községét: én ezt kulturá-
lis missziónak tekintem. Most
pedig éppen annak örülök,
hogy musicalt  énekelhetek
abban a színházi produkció-
ban, amelyet Hobo Circus
Hungaricus nevû nagylemeze
nyomán Vidnyánszky Attila
debreceni rendezô állított
színpadra, és amelyet a szín-
ház nyári bemutatkozásainak
színhelyén, az evangélikus
templom udvarán felállított
sátorban adunk elô.

– Sok sikert kívánok!
Farkas Pál

Szente Éva énekel és beszédtechnikát tanít

Jazztôl a musicalig

Kitüntetés 
Rázga Józsefnek

Rázga József karnagy Vá-
sárhelyi Zoltán tanítványa-

ként végezte el a budapesti
Zeneakadémia karvezetés
szakát. Zenei munkáját koráb-
ban Békéscsabáért kitüntetés-
sel, Békés Megye Mûvészeti
Díjjal, 1989-ben Erkel Ferenc-
díjjal, 1994-ben pedig Weiner
Leó-díjjal ismerték el. nevéhez
fûzôdik a Békéscsabai Bartók
Béla Vegyeskar (1976.) meg-
a lapítása. A nemzetközi kórus-
versenyeken (Köln, Arezzo,
Langollen, Debrecen) 14 ki-
e melkedô nemzetközi díjat
nyert. Most a Bartók Béla Mû -
vészeti Szakközépiskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási In-
tézmény, Zeneiskola terjesz-

tette fel a Magyar Mûvészetok-
tatásért Díjra. Az emlékplaket-
tet Rázga József felesége ve-
hette át április 22-én Gyôrött, a
Széchenyi István Egyetem
hangversenytermében Ember
Csabától, a Magyar Zeneisko-
lák és Mûvészeti Iskolák Szö-
vetségének elnökétôl. Rázga
József karnagy 1981-ben ala-
pította a békéscsabai zenei
szakközépiskolát, mely 1983-
ban lelt otthonra jelenlegi he-
lyén, a József Attila utcában.
Felesége is a zeneiskola taná-
ra volt. 

Vándor Andrea
(Lapzártánk után kaptuk a szo-
morú hírt, hogy Rázga József
elhunyt.)

Hold, szerenád,
üdvözülés

(Egy májusi éjszaka)

Hol itt, hol ott mutatja 
csak magát:

Hölgy, ki ruháját 
fel-fellibbenti.

Halk szellô a fákat 
felébreszti;

Minden hajló ág a holdat 
lesi...

De csitt! A hölgy ruhája 
lekerül:

A férfi ettôl remeg, 
üdvözül!

-paál-  

Nagy sikerû rovarkiállítás
után a Körösök Völgye

Látogatóközpont most újabb
rendezvénnyel kedveskedett
a természet szerelmeseinek.
április 20. és 25. között a Szé-
chenyi ligetben található láto-
gatóközpont épülete adott
otthont egy olyan kiállításnak,
ahol teknôsök, óriáskígyók,
gyíkok, varánuszok, rágcsá-
lók és madárpókok képvisel-

ték az élôvilágot, a szebbnél
szebb ásványok és csillogó
kristályok pedig a Földet, le-
róva ezzel a szervezôk tiszte-
letét, hiszen április 22-e a Föld
napja. Délelôtt többnyire az
ovisok és az iskolások láto-
gatták a kiállítást, délután pe-
dig kitûnô családi program-
ként szolgált a tárlat a kecs-
keméti Hüllô Zoo jóvoltából. A
cég nem elôször járt Békés-

csabán: a látogatóközpont-
ban másodszor, azt megelô-
zôen pedig az ifiházban állí-
tottak ki több alkalommal.
Most csatlakozott a rendez-
vényhez a Békéscsaba Városi
ásványgyûjtô Kör. Mint azt
Czank Dórától megtudtuk, a
helyi ásványgyûjtôk mini tár-
latát is megcsodálhatták a lá-
togatók.

Vándor

Hüllôk és ásványok

Szakközép- és 
Felnôttképzô iskola

5600 Békéscsaba, Szigligeti u. 6. E-mail: info@ilsszki.hu. Web: www.ilsszki.hu 
Nappali: tel./fax: 66/454-262, mobil: 70/257-3513. Felnôtt: tel./fax: 66/547-790, mobil: 70/244-1448

Vendéglátás, idegenforgalom:
• Vendéglátó szakmenedzser • Pincér (sommelier- és mixerképzés is!)
• Idegenforgalmi szakmenedzser • Utazásügyintézô
• Idegenvezetô • Protokoll-ügyintézô

Ügyvitel, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció:
• Kis- és középvállalkozási menedzser • Marketing- és reklámügyintézô
• Üzletviteli szakmenedzser • Gazdálkodási menedzserasszisztens
• Idegen nyelvi ügyfélkapcsolati szakügyintézô

Informatika:
• Informatikai statisztikus és gazdasági tervezô 

Oktatás, pedagógia, szociális szolgáltatások:
• Szociális segítô • Pedagógiai asszisztens
• Gyermekgondozó-nevelô • Gyógypedagógiai asszisztens

Mûvészet, közmûvelôdés, kommunikáció:
• Intézményi kommunikátor • Újságíró II

Kollégiumi férôhely biztosított, 22 éves korig államilag támogatott, 
ingyenes képzés, diákigazolvány, családi pótlék. 

Egyéni tanrend lehetséges!

Jelentkezési lapok eljuttatása: postai levélben, e-mailben, ill. személyesen.
Jelentkezési lap letölthetô:  www.ilsszki.hu

ILS – INTELLIGENS LEHETÔSÉGEK SORA! 

ISKOLARENDSZERÛ (nappali, levelezô, egyéni tanrend) KÉPZÉS
Nyílt nap: 2010. augusztus 17. 9.00

Regisztrációs nap: 2010. június 28–29. 
A pótjelentkezés folyamatos. Regisztrációs nap: 2010. augusztus 18–19.

Szakmai fórum 
a civileknél
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Az érszûkület 
kezelésének módja
Világszerte az elhalálozási statisztikák élén a szív- és
érrendszeri betegségek állnak. Érthetô, hiszen ko-
runkban az érszûkület, érelmeszesedés kialakulásá-
ban szerepet játszó rizikófaktorok közül egy vagy egy-
szerre több is minden embernél jelen van. És hogy
melyek ezek?

Sokszor halljuk, hogy milyen káros egészségünkre a
dohányfüst, de nézzük meg, hogy miért is. Egy szál
cigaretta kb. két liter füstöt termel, ennek közvetlenül
1/9 része kerül a tüdôbe és a többi a levegôbe, mely-
bôl bizonyos mennyiséget szintén belélegzünk. A
szervezetbe került füstben található anyagok több sú-
lyos betegséget okozhatnak. A dohányfüstöt kb. 4000
anyag alkotja, ebbôl 40 bizonyítottan rákkeltô. A do-
hányzás hatására  fokozódik az érelmeszesedés, va-
lamint az ér belfelszíne is megváltozik, így szerveink-
hez, végtagjainkhoz nem jut el elegendô oxigén, táp-
a nyag, mely helyétôl függôen agyvérzést, szívinfark-
tust, végtagoknál szövetelhalást okoz. 

A betegség rizikófaktoraként más tényezô is állhat, mint a magas vérnyomás, a cu-
korbetegség, a túlsúly, a magas vérzsír, a mozgásszegény életmód, a stressz és az
örökletes tényezôk.

Szerencsére ma már minden megyeszékhelyen, így Békéscsabán is elérhetôvé vált
a betegség kezelésére kiválóan alkalmas Nashwan-ParasoundPlus, mely a jemeni
orvos, dr. Khaled Nashwan találmánya. Az eljárás infra-, ultra- és hallható hang se-
gítségével a beszûkült érszakasz környékén a mellékereket funkcióátvételre ser-
kenti. A kívánt hatás eléréséhez mindössze 20 kezelés szükséges, napi egy keze-
léssel.

Az érszûkület figyelmeztetô jelei lehetnek a járástávolság csökkenése a vádli-,
comb- ill. fartájéki görcsök megjelenése miatt, a zsibbadás, terhelésre vagy nyu-
galmi állapotban jelentkezô végtagi fájdalom, hideg, sápadt végtagok, fáradékony-
ság, fejfájás, fülzúgás, szédülés. További felvilágosítás: www.medhungary.com
vagy 06-20/541-1466, 06-70/290-3216, 06-30/339-6963.

Mesélj, Európa! –
Tales from Europe

AKatona József Könyvtár,
az Alternative English

School és a Europe Direct In-
formációs Hálózat dél-alföldi
irodái idén is meghirdették az
5–6. és 7–8. osztályos diákok
számára a „Mesélj, Európa! –
Tales from Europe” angol
nyelvi vetélkedôt. A verseny
egyik elôdöntôjét a közelmúlt-
ban tartották városunkban, a
Békés Megyei Tudásház és
Könyvtár elôadótermében. A
kisebbeknek egy meghatáro-
zott ország szabadon válasz-
tott népmeséjét, a nagyob-
baknak egy történelmi ese-
ményt kellett elôadniuk angol
nyelven. A békéscsabai fordu-
lóból összesen hét csapat ju-
tott a kecskeméti döntôbe.

Takács és Török érmei
A svédországi Skövde adott
otthont a 25. felnôtt és a 15.
junior ITF Taekwon-do Euró-
pa-bajnokság küzdelmeinek,
amelyen 29 ország 476 ver-
senyzôje indult. A magyar ju-
nior válogatott tagjaként ki-
u tazott Takács Barbara és Tö-
rök János, a Békéscsabai La-
kótelepi SE két sportolója,
Krajcsó István mester tanítvá-
nyai. Mindketten nagyon szé-
pen szerepeltek, mert csapat-
ban és egyéniben is érmeket
hoztak haza. Gratulálunk a ki-
váló szerepléshez!

Secret-Ôr Kupa
Ismét elkezdôdött a hagyo-

mányos Békés megyei
harcmûvész-bajnokság, a
Secret-Ôr Kupa. A maga ne-
mében egyedülálló verseny-
sorozat 19 éve indult Elit-Ôr
Kupaként, majd Gold Kupa
lett, napjainkban – azaz az
utóbbi 17 évben – pedig Sec-
ret-Ôr Kupa néven fut, lévén,

hogy a Secret-Ôr Vagyonvé-
delmi Kft. a rendezvény támo-
gatója. A cég vezetôje, Borbí-
ró Zoltán III. DAn, a nippon
Seibukan Akadémia tagja, a
szervezet magyarországi kép-
viseletének helyettes vezetôje.
A Békés megyei bajnokság
különbözô szabályrendszerû
versenyeken alapul: találunk

kick-box, taekwon-do és kyo-
kushin karate küzdelmeket. A
különbözô korosztályok ver-
senyeit fordulókra bontják, s a
gyôztes birtokolja a vándorku-
pát. Alapelv, hogy ezek nyílt
versenyek, bármelyik irányzat
megyei képviselôi elindulhat-
nak, s a sportolók élnek is az
alkalommal.

Gótikus dimenziók

Különös ablakok. Varázs-
latosak. Ha átnézel raj-

tuk, a jövôbe látsz. De a múlt-
ba is, meg a száz, ötszáz,
ezer vagy még több ezer éve
élt emberek gondolataiba. Mit
gondolhatott a világról egy
ókori római? Vagy egy árpád-
kori ideérkezô? Vagy egy je-
ruzsálemi, aki vendégül hívta
a názáretit? Azt is látjuk ott, az
ablakon túl, hogy hová tar-
tunk gótikus katedrálisok ívei
alatt, másféle ablakok látóme-
zejében. Azt is látjuk, amit a
festô, Szeverényi Mihály lát és
a képeivel elmond nekünk,
vendégeinek sok-sok kiállítás
óta. Ahogy szavakkal megfo-
galmazta: „életem a festé-
szet, az Istennek ajánlott szol-
gálat, hogy felvirágoztassam
a szeretetet, a barátságot, a
harmóniát a lelkekben.”

Azóta is csak ezt teszi, fest
és szolgál, hogy a világban
több legyen a szeretet, több az
igaz barátság, és több a köl-
csönös megértés, a harmónia.
Hogy legyenek a világban
gondolatok arról, mi a dolgunk
itt magunkért és másokért,

hogy megôrizhetô-e a jóság, a
szeretet és a jóakarat ebben a
felgyorsult idômúlásban.

Szeverényi Mihály festô mû -
vész azt mondja, hogy meg-
ô rizhetô. Ahogy ezt a Megúju-
lás címû, a tavaszi fesztivál al-
kalmából az ifiház Art Caffé
Galériájában nyitott kiállításá-
nak képei is sugallják. Az abla-
kokon inneni gondolataink és
amiket az ablakokon túl lá-
tunk: errôl beszélnek, ezt ígé-
rik. Mert az ô varázslatos képi
meséi, legendái nemcsak a
látvány szépségeivel hatnak
ránk, hanem azzal is, hogy fel-
tárják a világot benned: milyen
is vagy, merre mégy, eliga-
zodsz-e jól az élet útjain? Be-
szédes képek, a földi világ és
a fényvilág határai, a gótikus
transzcendenciák, távoli idôk
feloldott üzenetei. (Templom-
ablakok, Megbékélés, Szikla-
oltár, Golgota, Kapu, Ôrzô an-
gyal és mind a többi.)

A festô elszánt, mert élete a
festészet. Van ilyen, nagy ér-
zés. Mi pedig figyeljük ôt, néz-
zük, várjuk az új képeit.

Sass Ervin   

Nyolcvan éve madártáv-
latból örökítette meg

kép a Kossuth teret és házso-
rait. A tér 1867-ben eredetileg
központi piactérnek létesült,
nevét Kossuth Lajos születé-
sének évfordulóján kapta. A
felvételkor ilyen volt a parko-
sítás a beton díszkerítésekkel.

A bádogtetôs épület az Elsô
Gazdasági Vasút (AEGV) állo-
másépülete, melyet 1905-ben
avattak. Itt volt városi megálló-
ja a Békés–Vésztô kisvasút-
nak, s eddig járt a vasútállo-
mástól a helyi közlekedésû,
zöldre festett, egykocsis motor.

Balról a házsor épületei –
bár nem látszik az elsô, a 
dr. Wágner Dániel orvos által
1904-ben építtetett, díszes sar-
ki ház. A szélsô az 1927-ben
megnyílt Iparosok Háza, mely
elôtte a Korponai Bank szék-
háza volt. A földszintes, négy-

ablakos ház építésekor Dohá-
nyos Mihályé volt. nem tudni,
hogy a mellette álló, szép hom-
lokzatú, látványos, emeletes
épületet Keller János vagy az
ôt követô tulajdonos, Áchim
Mátyás szûrszabó és felesége
építtette, de a nyolcablakos
épületet biztosan Szemián Pál
tanító emeltette. Lakója volt ez-
után Obetzko Kálmán, 1924-tôl
pedig Szalay Sándor. A mellet-
te álló házban könyvkötômû -
hely mûködött. A sarki, a Szé-
chenyi utcában hosszan húzó-
dó házat a gazdag kereskedô,
Schwarz Salamon építtette,
majd Lusztig Mór lakta, végül a
város tulajdonába került. A
házsor az idôk során ritkult, az-
tán lassan eltûnt a csabai bel-
városból. Hogy miként volt a
Kossuth tér látványos része,
ezt ôrizte meg a kép.

Gécs Béla

BékéscsABA Anno...

A Kossuth tér és házsora

Iroda 
a megelôzésért

A közelmúltban avatta fel dr.
Gyurosovics József rendôr
dandártábornok, a Békés Me-
gyei Rendôr-fôkapitányság
vezetôje a rendôrség megelô-
zési tanácsadó irodáját Bé-
késcsabán. A korábbi egyen-
ruházati bolt helyén kialakított
iroda bûnmegelôzési és bal-
e set-megelôzési tájékoztató
feladatokat lát majd el, ahol
az állampolgárok közvetlenül
kaphatnak tájékoztatást, ta-
nácsokat, segítséget. Az iro-
da hétköznapokon reggel 8
órától 16 óráig tart nyitva. A
rendôrség napja alkalmából
kitüntetéseket és jutalmakat
adott át a fôkapitány, és elô-
léptetések is történtek.

V. A.

A Fiatal Színházmûvészetért
Alapítvány által mûködte-
tett Színitanház növendékei
Eszéken jártak, ahol az elsô
évesek a Tege Antal által ren-
dezett Goldoni-vizsgadarab-
bal arattak átütô sikert. Aztán
a harmadéveseket hívták
meg nagyváradra a Meleg
Réka által szerkesztett József
Attila-mûsorral. A másodéve-
sek a Zalán Tibor által írott
Igor énekkel utaztak Kijevbe,

az egyik legrangosabb nem-
zetközi színházi iskolai feszti-
válra, míg a harmadévesek
Újvidéken szerepeltek egy
hétig. Május vége felé a Pesti
Magyar Színház akadémiáján
mutatják be az elsô évesek
Goldonitól a Két úr szolgáját,
a vendéglátók pedig május
26-án viszonozzák majd a lá-
togatást az ô vizsgaelôadá-
sukkal.

Mikóczy Erika

A piacon, a csarnok épületében kényelmesen fogyaszthat 
házias jellegû ételeinkbôl – mindennap változatos menü, házhoz szállítás.

Hidegtálak készítését is vállaljuk!
Ingyenes parkolás!

Telefon: 06-30/903-8543

Jogosítvány? – Thermál Autósiskola
FIGYELEM! 

Új tanfolyam indul június 7-én 16 órakor
az ifiházban. 

Ha szeretne még a nyáron vezetni tanulni,
most jöjjön, nehogy lemaradjon!
Elôzetes információ: Horváth László,

30/938-8981, www.termalautosiskola.hu.

Thermál
AUTÓSISKOLA

BÉKÉSCSABA, 
Bíbic köz 5.

Telefon:
(66) 457 442

(30) 938 8981

Horváth László

Színvonalas oktatás olcsón? Thermál Autósiskola

Dr. Khaled Nashwan 
találmányáért megkapta
„Az év feltalálója” díjat 

Úton a Színitanház

HD
HímzôcenterHímzôcenter

Gépi hímzés törülközôkre, egyéb textíliákra.
Rövid idôn belül elkészítjük egyéni igényeinek megfelelôen:

céglogóját, monogramját, egyedi mintákat!
Árusítunk: rövidárut, Walt Disney-, 

Playboy-termékeket, BL-csapatok termékeit!
Békéscsaba, Csaba Center, I. emeleti lépcsôforduló. 

Tel.: 06-30/360-0808.

13. Nemzetközi Szupermaraton
Békéscsaba–Arad–Békéscsaba

Egyéni és váltóverseny – kerékpáros- és görkoritúra 
2010. május 29–30.

A rendezvény kísérôprogramjaiként Békéscsabán május 20-tól az ifjúsági házban tekinthetik meg
a Szupermaratoni fotókiállítást, az aradi fotókör munkáit, valamint Csendes Ferenc békéscsa-
bai festô és az aradi Takács mûvészházaspár alkotásait.
A célba érkezéskor, május 30-án 12 órától estig, az ünnepi díjátadásokkal bezárólag a Békés Me-
gyei Jókai Színház elôtt családi és gyermeknapi mûsorokkal és egészségmegôrzô progra-
mokkal várjuk a kilátogatókat.
Szurkoljunk együtt a 13. Szupermaraton és a kerékpáros- és görkoritúra célba érkezôinek!

Buda-Cash Békéscsabai Atlétikai Club
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