
Új összmûvészeti köz-
pont, az Ibsen-ház nyitotta
meg kapuit a közelmúltban
Békéscsabán. A Norvég Alap
támogatásából és a megyei
önkormányzat saját erejébôl
megvalósuló 700 millió forin-
tos beruházás eredménye-
ként megszületett központ
kiemelkedô szerepet vállal a
térség értékeinek közvetíté-
sében. A szakmai partnerek
segítségével az Ibsen-ház
számtalan kulturális, közmû-
velôdési, képzési funkciót lát
majd el. Az Ibsen kávéház-
ban sajtótájékoztatóján Far-
kas Zoltán, a megyei köz-
gyûlés elnöke kiemelte,
hogy a Norvég Alaptól 595

millió forintot nyertek el pá-
lyázat útján, míg a beruhá-
záshoz biztosított saját erô
meghaladta a 100 millió fo-
rintot (52,5 milliót az önkor-
mányzat, 52,5 milliót az eu-
rópai uniós örenô alap állt).
A ház hasznos alapterülete a
felújítással 3525 négyzetmé-
terre nôtt. Színpadtechnikai
berendezéseket, fény- és
hangtechnikai eszközöket,
bútorokat, a kávézó és az ét-
terem berendezéseit, vala-
mint informatikai eszközöket
is beszereztek. Minderrôl
már Závogyán Magdolna
projektmenedzser számolt
be a sajtótájékoztatón.

XX. évfolyam 18. szám
2010. október 7.

INGYENES VÁROSI LAP
Belsô melléklet: Helyi Téma plusz 4 oldalon

Vantara Gyula dobpergés
kíséretében fordította el az új
végátemelô berendezés kap-
csolóját szeptember 22-én, a
szennyvízberuházás hivatalos
nyitányaként megrendezett
avatóünnepségen. Az újon-
nan elkészült kulcsfontossá-
gú létesítmény segítségével
az eddig csatornázatlan terü-

letek is hamarosan bekap-
csolódhatnak a város megú-
juló szennyvíztisztítási rend-
szerébe. A csabai polgármes-
ter olyan közös ügynek ne-
vezte a fejlesztést, amely a vá-
ros egyik legjelentôsebb és
legátfogóbb beruházásaként
hosszú távon egy tisztább és
egészségesebb város megte-

remtéséhez vezet. Külön
megköszönte azt az összefo-
gást és türelmet, amelyet a
csabai lakosok tanúsítanak a
csatornafejlesztés következ-
tében felmerülô átmeneti ké-
nyelmetlenségek kapcsán.
Ahogy fogalmazott: – Váro-
sunk és környezetünk jövôje
összefogást teremt, megerô-
síti az együttmûködést az em-
berek között. 

Az eddig elvégzett munká-
latokról Sztankó Ilona, a beru-
házás megvalósítását irányító
önkormányzati projektszerve-
zet vezetôje tájékoztatott.
Mint megtudtuk, az új végát-
emelôn kívül eddig 15 kilomé-
ter gravitációs vezeték, hét ki-
lométer nyomóvezeték és há-
rom kisebb átemelô épült
meg, a közel 9000 bekötôve-
zetékbôl pedig több mint 700
készült el. A projektvezetô
hangsúlyozta, hogy a város

alacsony földrajzi fekvése, a
magas talajvízszint és a gyak-
ran feltûnô futóhomok miatt
különös körültekintéssel és
alapossággal kell eljárni a ki-
vitelezés során. 

Kele Sándor Zsolt, a Sade
Magyarország ügyvezetôje
kiemelte, hogy az említett ne-
hézségek ellenére is a megfe-
lelô ütemben haladnak a
munkálatok. A kivitelezô cég
elsô embere külön kitért a
munkába bevont alvállalko-
zók és munkások kérdésére,
amelyhez kapcsolódóan le-
szögezte: – Már a munka
megkezdésekor ígéretet tet-
tünk arra, hogy minél több he-
lyi erôt igyekszünk bevonni a
kivitelezésbe. Ez mára meg is
valósult, hiszen többek között
a mai napon átadott vadonat-
új végátemelô is csabai kezek
munkája.

Kárász-Kiss 

Csatornafejlesztési mérföldkôA garabonciások
segítették egymást

A kampányt és a négyna-
pos vetélkedést követôen vé-
get ért az idei választás,
amely után Vantara Gyula
polgármester az irodájában
fogadta a Cooltúra, a Scholl-
Beg és a (L)ego párt nyerte-
seit, hogy átnyújtsa nekik a
város kulcsát.

Szabó Ábrahám polgár-
mester (Andrássy) megosz-
totta „kollégájával”, hogy a
színházlátogatást szeretné
népszerûsíteni, színházsarok
kialakítását tervezi, amatôr
bandáknak és táncegyütte-
seknek kíván fellépési lehetô-
séget nyújtani, és egy kétna-
pos kulturális karnevál ötlete
is felmerült benne. Csordás
Ákos alpolgármester (BEG) a
környezet és a rend védelmét
tûzte zászlajára, és nyilvános
internet-elérhetôséget szeret-
ne a város több pontján.
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Felavatták az új Ibsen-házat
Négy helyi élelmiszergyár-

tó, ételízesítô- és fûszercsoma-
goló, valamint ezeket forgal-
mazó vállalkozás költözik be a
Békéscsabai Almáskerti Ipari

Park területén átadott inkubá-
torházba, huszonöt-harmincöt
új munkahelyet hozva létre a
városban. A közel ezer négy-
zetméter beépített alapterületû

inkubátorcsarnokot szeptem-
ber 24-én adta át Vantara Gyu-
la polgármester, Sztankó Já-
nos, a Békéscsabai Vállalkozói
Centrum Kft. ügyvezetôje An-
nus István, dr. Lippényi Tiva-
dar, a Vállalkozói Inkubátorok
Szövetségének társelnökei és
Hanó Miklós alpolgármester
társaságában.

Az önkormányzati tulajdonú
Békéscsabai Vállalkozói Cent-
rum Kft. 1994 óta mûködtet in-
kubátorházat Csabán, 2001
óta ipari parkot és 2004 óta in-
novációs központot. A mikro-
és kisvállalkozások elindulását
segítô, Kétegyházi úti inkubá-
torházi telephely megtelt.
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Átadták az új inkubátorházat

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.

Önkormányzati
választás

Békéscsaba 68 szavazó-
körében a választásra jogo-
sult 52 286 polgár 34,01 szá-
zaléka, 17 784 fô járult az ur-
nákhoz október 3-án. A há-
rom polgármesterjelöltre
17 541 érvényes szavazatot
adtak le, ezek megoszlása a
következô:  Vantara Gyula, Fi-
desz–KDNP 10  821 (61,69
százalék), Miklós Attila, MSZP
4547 (25,92 százalék), Kis
László, Jobbik 2173 (12,39
százalék). 

A 12 egyéni körzetben a Fi-
desz–KDNP képviselôi végez-
tek az élen: 1. Zelenyánszki
Péter, 2. dr. Kerekes Attila, 3.
Tímár Ella, 4. dr. Ferenczi Atti-
la, 5. Köles István, 6. Futaki
Sándor, 7. Kiss Tibor, 8. Her-
czeg Tamás, 9. Hanó Miklós,
10. dr. Csicsely Ilona, 11. dr.
Fábián Ágnes, 12. Kutyej Pál. 

Kompenzációs listáról a
következôk juthatnak mandá-
tumhoz: Miklós Attila és Hra-
bovszki György (MSZP), Sza-
bóné Kocziha Tünde és Strif-
ler Attila (Jobbik), Takács Pé-
ter (LMP). A kisebbségi ön-
kormányzati választás adatait
késôbb közöljük.

Jogorvoslati kérelmek bea-
dására október 6-án délutá-
nig volt lehetôség.
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Szeptember 16-án Békés-
csabán járt Zelei József, a Két
keréken Európában elneve-
zésû békemisszió kerékpáro-
sa. Európa nem hivatalos, bi-
ciklis békenagykövetét dr.
Szervcsák Szilvia jegyzô fo-
gadta, akivel az Élôvíz-csator-
na partján ültettek el egy fûz-
fát, ezzel emlékezve a szept-
ember 11-ei New York-i terror-
támadás áldozataira. A faülte-
tés után a béke követét csabai
iskolások kísérték el a város
határáig.

Zelei József 2004 óta hirde-
ti kerékpártúráin a békét, a
sport, a természet szeretetét
és a környezet megóvásának
fontosságát. Kezdetben az
Európai Unió országait járta,
de úgy gondolta, nem érde-
mes kihagynia azokat az álla-
mokat sem, amelyek nem lép-

tek be az unióba. Eddig har-
minchat országban több mint
negyvenezer kilométert kere-
kezett a béke jegyében, és a
szeptember 11-ei áldozatokra
emlékezve. Zelei József idén
Magyarországot járja körbe, a
megyeszékhelyeken ültet
egy-egy békefát, jövôre, a ter-
rortámadás tízedik évforduló-
ján pedig a tervei szerint New
Yorkba kerékpározik, és nyolc
óra negyvenhat perckor, az
egykori WTC helyén, a ma-
gyar gyermekek békérôl ké-
szített relikviáinak zászlófüzér-
másolatát „repíti világgá”. Ha
módja lesz rá, szeretne talál-
kozni Barack Obama elnök-
kel, Washington és New York
vezetôivel és Elie Wiesel ma-
gyar származású bostoni
Béke Nobel-díjassal is.

m. e.

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

TÁMOP „Építô közösségek” – közmûvelôdési intézmények
az egész életen át tartó tanulásért – „Hass, alkoss, gyarapíts!”

c. projekt, TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0072.

A projekt keretében a következô díjmentes csoportokat
és programokat hirdetjük meg

Álláskeresôk, munkanélküliek, pályakezdôk, GYED-en, GYES-en lévôk, ké-
pesítés nélküliek és egyéb hátrányos helyzetûek részére:

– munkavállalásra felkészítô csoport – 6 x 4 óra, heti rendszerességgel
(kommunikációfejlesztés, közösségépítés, válságkezelés, álláskeresési
technikák, munkahelyi konfliktusok kezelése, önismereti csoportmunka, hi-
vatali ügyintézés);
– asszertív tréning csoport – a tréning 6 órás
(a kudarcot okozó helyzetek felismerésének, megoldási lehetôségeinek, az
érzelmek feldolgozásának fejlesztése, az öntudatosság, a magabiztosság, a
reális önértékelés témakörével történô megismerkedés, szituációs játékokon
keresztüli képességfejlesztés);
– egyéni prevenciós foglalkozások – egy alkalom 2 óra, elôzetes bejelentke-
zés szükséges
(személyre szabott segítségnyújtás). 

Az ifjúsági korosztály (általános és szakközépiskolások)
számára díjmentes szakkörök és klubok:

vasútmodellezô klub, mazsorettcsoport, természetes életmód szakkör,
színjátszó csoport, kézmûves alkotómûhely, ifjúsági fúvósklub. 

Jelentkezés és bôvebb információ a 66/322-240-es és a 06-30/616-1231-es
telefonszámokon, illetve a vasutas@bcsvmh.hu e-mail címen kérhetô.

Békében – BékésbenKerékpáros békenagykövet

A Lencsési könyvtár hétfôtôl péntekig 11-tôl 18 óráig,
szombaton 14-tôl 18 óráig várja olvasóit.

Szeptember közepén a
megyei szlovák, román és né-
met kisebbségi önkormány-
zatok, valamint a battonyai
szerb és a csabai szlovák, ro-
mán és lengyel kisebbségi
önkormányzatok szervezésé-
ben ismét részesei lehettünk
Békéscsabán a háromnapos
Békében Békésben fesztivál-
nak. A nagyszabású ese-
ményt a Csabai Szlovákok
Szervezete és a megyei nép-
mûvészeti egyesület szervez-
te, helyszínéül pedig az evan-
gélikus nagytemplom mögöt-
ti részt, a Szlovák Kultúra Há-
zát és a Kiss Ernô utcát vá-
lasztották.

Sok látogatót vonzott a
népmûvészeti vásár, a mes-

terségek bemutatása, a nya-
nyicska-konyha remekeinek
kóstolása és a játszóházi
programok, de a kulturális
eseményekben sem volt hi-
ány. Pénteken a fesztivál kísé-
rôrendezvényeként Štefan
Bubán festômûvész alkotá-
saiból nyílt tárlat a Munkácsy
Mihály Múzeumban, a Szlo-
vák Kultúra Házában pedig
megmérettettek a savanyúsá-
gok, sôt kiállításon is gyö-
nyörködhettünk bennük. Az
ízükrôl, állagukról, színükrôl,
esztétikai megjelenésükrôl
Vozár Márton, a zsûri elnöke
alkotott véleményt. Ezt köve-
tôen nyitotta meg kapuit a
Nemzetiségek Magyarorszá-
gon címû kiállítás a Szlovák

Kultúra Házában, majd este a
Jókai Színház stúdiójában a
gyermekeket bûvölte el a Di-
vadlo Babscénus: Psíček a
mačička címû elôadásával.
Szombaton, az egyházi kóru-
sok találkozóján zsúfolásig
megtelt az evangélikus kis-
templom, délután a tájházban
ülésezett a megyei szlovák
önkormányzat. A Magyar–
Lengyel Baráti Kulturális
Egyesület fennállásának tízé-
ves jubileumi ünnepségét tar-
totta a Lencsési Közösségi
Házban, a tízéves Rozmaring
Szakkör kiállításának pedig a
Szlovák Tájház adott otthont.
Vasárnap istentisztelettel és
misével kezdôdött a nap,
majd az „Egy húron pendül-
ve” találkozón citeraegyütte-
sek léptek fel – az esô miatt a
szabadtér helyett a kultúra
házába kényszerülve.

Vándor Andrea

Tükörkészítés méretre
Képkeretezés, ablaküveg olcsón

Hagyományos ablakszárnyak
biztosítós javítása
Ingyenes parkolás

Tükör Bt.
5600 Békéscsaba, Rákóczi u. 28.
Tel.: 66/637-970, 06-70/500-7729

Nyitva: hétfôtôl péntekig 8–12;
14–17, szombaton 9–12.

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

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

Egy rendkívül nehéz sorsú
emberekbôl álló maroknyi
csapat, tizenkét kicsit megfá-
radt nô és férfi szeptember
vége felé árvácskákat ültetett
a Százszorszép óvoda elôtti
virágágyásba. Nem volt mu-
száj, de jöttek, mert segítsé-
get kapnak egy program ke-
retében ahhoz, hogy újból fel-
álljanak, és fôleg azért, mert
ôk is adni szerettek volna va-
lamit.

A Békéscsabai Kistérségi
Életfa Szociális Szolgáltató
Központ az Egyensúly AE
Egyesülettel konzorciumi
partnerségben valósítja meg
a TÁMOP-5.3.3 Fedél MÁS-
KÉP(P) „Hajléktalan emberek
társadalmi és munkaerô-piaci
integrációját segítô komplex
lakhatási és képzési program
Békéscsabán” elnevezésû
projektet, amely az Európai
Unió támogatásával, az Euró-
pai Szociális Alap társfinan-
szírozásával, mintegy 67 mil-
lió Ft támogatásból valósul
meg. A program keretében
hatvan hajléktalan ember kap
lehetôséget a lakhatásra, az
önálló életvitelre és arra, hogy
megpróbáljon visszatérni a
munkába. Közülük kerültek ki
a virágültetôk, akik szebbé
varázsolták a környezetet.

Mikóczy

Köszönet
a virágokért

Lapunk legközelebbi száma 
október 21-én jelenik meg.

Díjazottak
Befôtt: 1. Janytyik Ilona (meggy),
2. Gajdács György (szilva), 3.
Suhajda Mihályné (szôlô). Kü-
löndíj: Kazinczy és Trefort utcai
óvoda Maci csoportja és Ványai
Mária (áfonya).
Savanyúság: 1. Zanócz Imréné
(csalamádé), 2. Stír Mátyásné
(dinnye), 3. Zsuzsa Mihályné (al-
mapaprika). Különdíj: Penza,
Kölcsey óvoda.

Huszonkettôezer könyvvel,
folyóirattal és lexikonnal, szá-
mítógépekkel és helytörténeti
sarokkal várja az olvasókat
szeptember 27-étôl a József
Attila iskolában kialakított új
Lencsési könyvtár.

A könyvtár nyitóünnepsé-
gén, a diákok mûsora után
Vida András, az iskola igazga-
tója köszöntötte a vendége-
ket, majd Vantara Gyula követ-
kezett. A polgármester beszélt

arról, hogy tizenkilencezer em-
ber él a Lencsési lakótelepen,
amelynek két iskolájában kö-
zel nyolcszáz gyermek tanul,
ezért különösen nagy öröm,
hogy egy húszmillió forintból
megvalósult könyvtára lett a
városrésznek. Felhívta a figyel-
met a csabai vonatkozású ki-
adványokat – köztük Berényi
Nagy Péter Békéscsabáról
gyerekeknek dióhéjban címû
könyvét – tartalmazó helytörté-

neti sarokra, és elmondta,
hogy minden iskolai könyvtár-
ban szeretnének hasonlót ki-
alakítani. Dr. Hajnal Lajos, a
Békés Megyei Tudásház és
Könyvtár igazgatója megje-
gyezte, hogy ebben az al-
könyvtárban nagyobb az élet-
tér, mint a korábbi fiókkönyv-
tárban volt. Dr. Ferenczi Attila
részönkormányzat-vezetô sze-
rint gazdagabbá tette a Len-
csésit a hosszabb nyitva tar-
tással mûködô intézmény,
ahol minden generáció találhat
olvasnivalót.

Várkonyi János egy fest-
ményt ajándékozott az új
könyvtárnak, az ötödik osztá-
lyos Kecsmarik Elizabet pedig
saját szavaival tette emlékeze-
tessé a megnyitót: felolvasta
egyik meséjét, amely a Tükör-
képben, a gyermek és ifjúsági
írók antológiájában is megje-
lent. M. E.

Megnyílt a Lencsési könyvtár
A város korábban a „Mun-

kácsy-emlékház iskolabarát
fejlesztése” címû pályázat ke-
retében nyert 29 milliót az in-
tézmény hátsó – korábban
raktárként használt – épület-
részének belsôépítészeti át-
alakítására, valamint az ott ki-
épített komplex oktatóterem
megvalósítására. A fejlesztés
keretében teljes körû aka-
dálymentesítést végeztek új
vizesblokkok kialakítása mel-
lett, az udvaron pedig felállí-

tottak egy egyedi formaterve-
zésû fahintát és a ház máso-
latát ábrázoló, több mint fé-l
méteres makettet. A fahinta a
Békés Megyei Népmûvészeti
Egyesület táborában készült
– tájékoztatott Mészáros Zsu-
zsanna, az emlékház vezetô-
je. A projekt keretében az ok-
tatóterem korszerû bútorok-
kal és eszközökkel (laptopok,
projektor) történô felszerelése
mellett maga az emlékház is
modern technikai eszközök-

kel gazdagodott, melyek to-
vább erôsíthetik az intézmény
múzeumpedagógiai haté-
konyságát. A fôépületbe egy
érintôképernyôs info-pult ke-
rült, amelynek segítségével a
látogatók önállóan böngész-
hetnek a házhoz kapcsolódó
tudományos anyagok és ér-
dekességek között. Hivatalo-
san szeptember 16-án adta át
az új épületrészt Köles István
alpolgármester.

k. k. p.

Iskolabarát beruházás 29 millióból

Péter Erika könyvbemutatója
A Jankay Gyûjtemény és Kor-

társ Galériában mutatta be Túl-
hordott ölelés és A nyakatekert
zsiráf címû köteteit szeptember
24-én Péter Erika. A korábban
megjelent könyvekkel – Mindö-
rökké mosoly, Verselhetek, Sze-
retôim a szavak – ötre nôtt a köl-
tô önálló köteteinek száma. 



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

Családi fesztivál… ami a játszótereken elmaradt
Október 9-én 12.00-tôl 18.00 óráig játékos szombat délután

A programban lesz:
a Vár-Játék logikai játékai, kézmûveskedés gyerkôcöknek, nagylányok-
nak, anyukáknak gyöngyfûzés, dúdoló – hangszeres éneklés, mondóká-
zás, színezés a legkisebbeknek, arcfestés, szájtáti próbahelyek, ügyes-
ségi játékok, sportversenyek, rejtvényfejtés kicsiknek, nagyoknak a Bé-
késcsabai Rejtvényklubbal, életvezetési és felnôttképzési tanácsadás
17.30–18.00: Hevesi Imre gyermekmûsora

Ôszi gyerekszínházi sorozat
Október 18-án 10.00 és 14.00 órakor:
A Gágogó zenekar mûsora
(A Gágogó zenekar mûsorának összeállításánál nagy hangsúlyt fektet a
játékra, ezért a mûsor jelentôs részét közösségi, tréfás, mozgásfejlesztô-
koordinációs elemek alkotják.)

November 8-án 10.00 és 14.00 órakor:
Bogyó és Babóca – mesefilm-vetítés
(Bartos Erika vászonra bringázó csigagyerekének és katicakislányának
tizenhárom egymást követô, ötperces meséje elcsendesülô, tágra nyílt
szemû kis lurkók tucatjainak jelentheti a legeslegelsô mozis élményt.)

November 22-én 10.00 és 14.00 órakor:
Az ördög három aranyhajszála – a Szegedi Miniszínház elôadása
(Vidámság és izgalom jellemzi a Grimm-mese feldolgozását, és persze a
lelkes nézôk a legfontosabb segítôi a legénykének.)
A belépôjegy 500 Ft/elôadás. A három programra szóló kedvezményes
bérlet ára 1200 Ft
Felnôtt kísérô részére a belépés ingyenes
Kapcsolat: Albert Katalin szervezô, 66/449-222 vagy 06-20/590-50150

Október 15-én, pénteken 21.00 órától:
30Y koncert az ifiházban 
Elôzenekar: Esti Kornél
Jegyek: elôvételben 1200 Ft, a helyszínen 1500 Ft.

3CSA BAI MÉR LEG Testületi ülésen történt

október 7–13.

október  14–20.

Már korábban is megpró-
bálták értékesíteni és most is-
mét arról döntött a testület,
hogy a több sikertelen árveré-
si kísérletet követôen újra el-
adó a teljes felújításra szoruló
gerlai kastély. A város kényte-
len megválni ingatlanától, hi-
szen a Kulturális Örökségvé-
delmi Hivatal határozatának
értelmében olyan ütemezett
állagmegóvási és felújítási
munkálatokat kell elvégezni
az épületen, amelyek megha-
ladják az önkormányzat pénz-
ügyi lehetôségeit. Szeptem-
ber 30-ig szakértôi véleményt
kellett készíttetni, amely az
eddigi károsodások pontos
feltárását tartalmazza. A hely-

reállítást 2011. január 31-éig
meg kell terveztetni, a kastély
mûemléki helyreállítását pe-
dig 2012. szeptember 30-ig
mindenképpen kivitelezni kell.
Békéscsaba mindezt egy tô-
keerôs befektetôtôl várná, aki
a várossal kötendô majdani
megállapodásához igazodva
évi 10 milliós beruházással
legkésôbb 2015. végéig meg-
oldja a kastély teljes felújítását
is. A sikeres értékesítés és a
kastély megújulása új munka-
helyeket is jelent majd, hiszen
az ingatlan adásvétele csakis
turisztikai céllal mûködô, a te-
rület helyi szakembereit alkal-
mazó vállalkozás létesítésé-
nek céljával történhet.

Újra eladó a gerlai kastély

Házasságkötések
Mezô Elvira és Fekete László, Lôvei Tímea és Tóth Rudolf, Balázs
Andrea Márta (Békéscsaba) és Széles Károly (Csorvás), Fekete Éva
(Békéscsaba) és Kutrovics András (Hódmezôvásárhely), Pardi Erika
(Békés) és Kmotricza Igor (Békés). Krisán Zsuzsanna és Kiss Attila
Sándor, Benyó Julianna és Zuba Zoltán, Kliment Blanka és Kane
James, Bódi Andrea és Bazsó Krisztián, Csôke Kinga (Mezôberény)
és Nagy Ferenc Zoltán (Mezôberény), Priskin Klára (Kétsoprony) és
Csapó László (Kamut), Sódar Erika (Újkígyós) és Zsilák Pál (Újkí-
gyós).
Születések
Pájer Gábor és Kiss Andrea fia Balázs, Fári János és Szabó Anikó fia
Bence, Frajsták Pál és Folcz Katalin leánya Fanni, Varnyú József és
Bencsik Dóra fia Erik Zénó (Szarvas), Viczián Ádám és Hajdu Tünde
Zita leányai Panna és Lili (Telekgerendás), Somvári Mihály és Udvar-
noki Krisztina fia Mihály János (Mezôberény), Valicska Gábor és Tor-
da Magdolna leánya Adrienn (Kondoros), Mezô Roland és Gáti Ka-
talin leánya Gréta Katalin (Mezôberény).
Haláleset
Ladnyik Györgyné Fridl Erzsébet (1957, Kondoros), Babin Sándorné
Mogyorósi Magdolna (1951), Schäfer Márton (1930, Mezôberény).

ANYAKÖNYVI HÍREK

BÉKÉSCSABAI KULTURÁLIS KÖZPONT 
– Lencsési Közösségi Ház –

5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. Tel./fax: 66/456-177
E-mail: lencsesikozhaz@mail.globonet.hu

Jóganap
Október 9-én, szombaton 10-tôl 16 óráig Zoltai Miklós debreceni

jógaoktató tart elôadással egybekötött gyakorlati bemutatót és foglalko-
zást, valamint személyre szóló tanácsadást. 

A részvételi díj 1000 Ft/fô, mely egy vegetáriánus jellegû
ételbemutató és kóstoló költségét is magában foglalja.

Ismeretterjesztô elôadás
Október 11-én, hétfôn 14 órakor Kalmár Zsolt vetítéssel egybekötött elô-

adása „Kontrasztok vidéke – Szibéria” címmel a nyugdíjasklubban.
Kiállítás

Október 15-én, pénteken 17 órakor az „Érsemlyéntôl Széphalomig – Ka-
zinczy-emlékhelyek nyomában” címû kiállítás elôadással egybekötött

megnyitója. Vendégünk: Szöllôsi Annamária, a Magyar Emlékekért a Vi-
lágban Egyesület elnökségi tagja.

Pódiumest
Október 16-án, szombaton 16 órakor Gurmai Éva zenetudós elôadása

„Erkel és az opera” címmel a Lencsési Pódium Sorozat keretében. 
Kirándulás

Október 17-én, vasárnap a Természetjáró Kör kirándulása Újkígyósra. A
programban a néprajzi gyûjtemény megtekintése és gyalogtúra szerepel

a Kígyós pusztai tanösvényen. Indulás 9.20-kor a buszpályaudvarról.
Tornák

Nyugdíjastorna: minden kedden 8.15-tôl 9.15 óráig.
Vezeti: Abonyiné Cseke Éva gyógytornász-testnevelô.   
Baba-mama torna: minden kedden 9.30-tól 10.30 óráig

egyéves kor fölött és 10.30-tól 11.30 óráig 3 hónapos kortól.
Egészségmegôrzô torna 40 éven felülieknek:
minden kedden és csütörtökön 14-tôl 15 óráig.  

Szülésre felkészítô torna:
a várandósság 32. hetétôl ajánlott – minden kedden 16 órakor. 

Kismamatorna: a várandósság 20. hetétôl ajánlott – minden kedden 17
órakor. A tornákat dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász vezeti.

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

Az élesedô kampány sem
mérgesítette el az elôzô cik-
lus záróülésének hangulatát.
Olajozottan folyt a munka,
csak néhány napirendi pont
okozott kisebb vitát. A 2010-
es költségvetési rendelet mó-
dosítása kapcsán Papp Já-
nos egykori polgármester fo-
galmazott kissé szokatlanul,
amikor a városi gazdálkodás
bírálata közben nyomdafes-
téket nem tûrô jelzôvel illette
a közgyûlési többségben he-
lyet foglaló képviselôket. – A
város idei elsô féléves költ-
ségvetése kiegyensúlyozott,
a mûködési költségeket is sa-
ját bevételbôl fizettük ki, így
mûködésre fordítandó hitel
felvételére továbbra sincs
szükség – foglalta össze a
legfontosabbakat Vantara
Gyula polgármester. Külön ki-
emelte, hogy az idei büdzsé-
re jótékony hatással lesz a
szennyvízberuházás, hiszen
a kivitelezést végzô vállalko-
zó is itt, helyben köteles
iparûzési adót fizetni, tekin-
tettel arra, hogy a munka
több mint 180 napon keresz-
tül folyik Békéscsabán. Az or-
szágos tendenciának megfe-
lelôen egyedül a város illeték-
bevételei estek vissza jelentô-

sebb mértékben az elmúlt fél
évben. Ennek fô oka az  volt,
hogy az ingatlanpiac passzi-
vitása miatt elmaradtak az
adásvételek illetékei. 

A 2006 és 2010 közötti
idôszak gazdasági program-
jának megvalósításáról szóló
beszámoló is vitát eredmé-
nyezett, amelynek során Hra-
bovszki György, az akkori
MSZP-frakció vezetôje a vá-
ros adósságállományának
megnövekedése mellett a
helyi munkanélküliség növe-
kedését és a város lakossá-
gának csökkenését kérte
számon az elôzô városveze-

tésen. Ferenczi Attila (Fidesz)
képviselô erre az elmúlt évek
sokszor „ostoba” megszorí-
tásainak felelevenítésével vá-
laszolt, utalva azokra az
elônytelen kormányzati dön-
tésekre, amelyek szinte min-
den önkormányzat dolgát
megnehezítették. 

Az akkori összetételben
utoljára ülésezô testület vé-
gül megköszönte a hivatali
apparátus munkáját, majd
Kutyej Pál képviselô – aki
evangélikus lelkész is egy-
ben – rögtönzött fohásszal
zárta a grémium négyéves
munkáját.                       K. K. P.

Hatékony munkatempó

Ôrzôk legendája 3D (szinkr. amerikai–ausztrál anim.) 12 év
Avatar 3D (szinkr. amerikai sci-fi) 16 év
Tôzsdecápák   – A pénz nem alszik (szinkr. amerikai dráma) 12 év
Pancser Police (szinkr. am. akció-vígjáték) BA
Méz (török dráma) BA
Londoni küldetés (bolg.–ang.–magy.–mac.–svéd vígjáték) BA

Ôrzôk legendája 3D (szinkr. amerikai-ausztrál anim.) 12 év
Avatar 3D (szinkr.amerikai sci-fi) 16 év
Ízek imák szerelmek (amerikai dráma) 12 év
Szellemíró (francia–német–angol dráma) 12 év
Eredet (szinkr. amerikai–angol sci-fi) 16 év
Kolorádó Kid (magyar film) 16 év
Semmit magamról (ír–holland dráma) 12 év

www.csabacenter.hu

Szokás szerint zárt üléssel
indult a már lezárult ciklus
utolsó közgyûlése. A felme-
rülô szociális ügyek mellett
díjak és elismerések odaíté-
lésérôl is döntöttek a képvi-
selôk. A Békéscsaba Ifjúsá-
gáért díj idei gyôztese a vá-
ros két pedagógusa, név
szerint Krupa Árpád, a Vízmû
történelem szakos és Sán-
dor-Keresztély Ferenc, az
evangélikus gimnázium fizika

szakos tanárai. A Kiváló Szo-
ciális Munkáért járó kitünte-
tést az egyesített szociális in-
tézmény Sarkantyú utcai idô-
sek klubjának személyzete
veheti majd át. Összesen
harminchatan kapnak Békés-
csabai Hûségdíjat, akik közül
csaknem mindenki már több
mint 25 éve tevékenykedik a
városért. Ez utóbbi elisme-
rést október 23-án vehetik át
az érintettek.                 Kárász

Döntöttek a díjak,
elismerések odaítélésérôl

Békéscsaba harmadik az
Értékgazdag Települések
rangsorában. A megyeszék-
hely Pécset is megelôzte a
nagyvárosok és fôvárosi ke-
rületek kategóriájában.

Szeptember 22-én hirdet-
tek eredményt az önkor-
mányzatok számára kiírt „Ér-
tékgazdag Település” pályá-
zat kapcsán. Vantara Gyula a
24-ei közgyûlés végén közöl-
te a csabai sikert. A Tájérték
Kataszter-t (TÉKA) megvaló-
sító konzorcium tagjai által
kiírt pályázat célja az önkor-
mányzatok ösztönzése a te-
lepülésükön található épített,
természeti és kulturális érté-
kek számba vételére, bemu-
tatására, népszerûsítésére,

megôrzésére és fenntartható
hasznosítására. Cél a helyi
identitástudat, a helyi kör-
nyezet és kultúra iránti fele-
lôsségvállalás erôsítése is,
valamint annak elôsegítése,
hogy a tervezett fejlesztések
minél inkább a helyi és regio-
nális értékekre alapozottan
valósuljanak meg. A váro-
sunk értékeirôl, azok megôr-
zésérôl és bemutatásáról
szóló ötoldalas összefoglaló
mellett egy ötperces rövid-
film is készült, amely a me-
gyeszékhely tájértékeit mu-
tatja be. Csak Miskolc és a
fôvárosi Erzsébetváros elô-
zött meg minket – harmadik
helyezésével Békéscsaba
Pécset is maga mögé utasí-
totta a nagyvárosok és fôvá-
rosi kerületek rangsorában.

k. k. p.

Értékgazdag
település



Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata 2009.
októberében  pályázatot nyúj-
tott be a Dél-alföldi Operatív
Program keretében meghir-
detett, a „Belterületi csapa-
dék- és belvízelvezetés” címû,
DAOP-2009-5.2.1.A azonosí-
tó számú pályázati felhívásra.

A pályázati kiírás célja a
települések környezetbizton-
ságának növelése, környe-
zeti állapotának javítása, az
ár-, belvíz- és helyi vízkár ve-
szélyének csökkentése, fel-

színi vizeink minôségének
biztosítása és a további kör-
nyezeti károk megelôzése.

Az önkormányzat a „Bé-
késcsaba, Lipták András ut-
cai burkolt csatorna és a
hozzá kapcsolódó csapa-
dékelvezetô csatornák építé-
se” címû, DAOP-5.2.1/A-09-
2009-0038 azonosító számú
projektre – melynek össz-
költsége 145 millió forint –
130,5 milliót (90%) nyert. A
saját erô 14,5 millió forint (10
százalék).

A közvetlen cél a csapa-
dék- és belvíz belterületrôl
való biztonságos elvezetése,
ennek érdekében a csapa-
dékvíz-elvezetô és belvízelve-
zetô rendszer fejlesztése. A
munkálatok során megépül
3793 méter csatorna, ebbôl
nyílt szelvényû burkolt és
földmedrû 2480 méter, 0,60
méter átmérôjû zárt csatorna
566 méter, 0,80 méter átmé-
rôjû zárt csatorna 747 méter.

Az önkormányzat és a tá-
mogató, valamint a közremû-

ködô szervezet még augusz-
tusban aláírta a szerzôdést. A
tervek szerint a befejezés jövô
novemberre várható.

Az érintett terület: a III–IV.
kerület északi részén a
Szarvasi út, Békési út, Ipari
út, Ôszi utca, vasútvonal és
a Szarvasi út által határolt
terület, valamint a Lipták
András utcának a Botyán-
szki és a Károlyi Mihály utca
közötti szakasza és a Déli
sor Károlyi utcától a Kézay
sorig terjedô szakasza.
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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

A Békés Megyei Vízmûvek
Zrt. évek óta tárgyalásokat foly-
tat annak érdekében, hogy
Arad környékérôl tisztább és
egészségesebb ivóvíz érkez-
zen Békés megyébe. Ha min-
den jól megy, már nem kell túl
sokáig várni, 2012 végére a
megye 56 települése, közel
290 ezer ember ihat nagyobb
élvezeti értékû vizet.

Szeptember 23-án a Békés
Megyei Vízmûveknél Németh
Zsolt külügyi államtitkár, Far-
kas Zoltán, a megyei köz-
gyûlés elnöke, Dragan Cristian
Ioan, Arad megye köz-gyûlésé-
nek alelnöke, dr. Csák Gyula a
Békés megyei, Marius Toma az
aradi vízmû vezérigazgatója,
valamint Vantara Gyula polgár-
mester beszéltek a vízátveze-

tésrôl, amelynek elkészült a
végleges megvalósíthatósági
tanulmánya. Hidrogeológiai ta-
nulmányok igazolják, hogy a
Maros-hordalékkúp epicentru-
mában, Arad környékén a kô-
zetek jellemzôi miatt sokkal ki-
sebb a vízbázis arzénszennye-
zettsége, mint nálunk. A víz-
mûvek azt az álláspontot kép-
viseli, hogy a vegyi technoló-
giára épülô víztisztítás helyett,
amennyiben lehetséges, ter-
mészetes forrásból kell jó mi-
nôségû ivóvizet biztosítani.

A tervek szerint, ha a beru-
házás megvalósul, évi nyolc-
millió köbméter vizet vesz át
Békés megye Arad megyétôl,
és az eddiginél kisebb költség-
gel juthatnak tiszta ivóvízhez a
békésiek. m. e.

Új autószalont nyitott a Peugeot

A csatornára rákötéssel mindenki jól jár!

Ivóvíz Arad környékérôl

Az új inkubátorház felépíté-
sére az ipari park területe lát-
szott a legalkalmasabbnak. Az
új inkubátorcsarnok mindösz-
sze hat hónap alatt készült el,
107,5 millió forintba került. Eb-
bôl csaknem 53 millió a pályá-
zaton nyert vissza nem téríten-
dô támogatás, a fennmaradó
részt a bevételeibôl fedezte a
Békéscsabai Vállalkozói Cent-
rum Kft.

Vantara Gyula hangsúlyoz-
ta, hogy kiszámíthatóságot, ál-
landóságot biztosít az önkor-
mányzat a vállalkozásoknak,
emellett a ciklusban közvetve
és közvetlenül mintegy 370 mil-
lió forinttal támogatta mûködé-
süket. Az elmúlt két évben kö-
zel százhetvenen kaptak támo-
gatást technológiai fejlesztésre

vagy plusz egy munkahely te-
remtésére, egymillió forint éves
bevételig Békéscsabán nem
kell iparûzési adót fizetni, de
kedvezményes bérleti díjjal és
különbözô bírságok elengedé-
sével is segítette a vállalkozók
talpon maradását a város. 

– Négy évvel ezelôtt 7044
vállalkozó volt Békéscsabán,
ma már 7530-an vannak, eb-
ben a szférában dolgozik a leg-
több ember a városban. A
szám óriási még akkor is, ha
tudjuk, hogy kilencven száza-
lékban egytôl öt fôt foglalkozta-
tó kisvállalkozásokról van szó.
Vigyázni kell a vállalkozókra,
segíteni kell ôket abban, hogy
fennmaradjanak, új munkahe-
lyekkel bôvüljenek – mondta az
átadási ünnepségen a polgár-
mester. Mikóczy E. 

Átadták az inkubátorházat
Cikkünkbôl olvasóink

megtudhatják, hogy Békés-
csaba újonnan csatornázásra
kerülô háztartásainak és a vá-
ros egész lakosságának mi-
lyen konkrét elônyökkel jár a
szennyvízberuházás, és miért
éri meg mindenkinek rácsat-
lakozni az új csatornára. Fon-
tos tudni azt is, hogy a szabá-
lyos és szakszerû rákötés
elôfeltétele az önkormányzat
projektszervezete által kül-
dött névre szóló hivatalos ér-
tesítés: ezt megelôzôen tilos
a rákötés, utána viszont fel-
tétlenül megéri!

– A szennyvíztisztítási be-
ruházás tisztább, élhetôbb
várost teremt minden békés-
csabai polgárnak.

– A beruházás kényel-
münk és életminôségünk ja-
vítása mellett környezetünk
védelmét is szolgálja. Váro-
sunk közel 100 százalékos
csatornázottságával és a
szennyvíztisztító telep kor-
szerûsítésével elérhetjük,
hogy tisztább legyen a Ket-
tôs-Körös és az Élôvíz-csator-
na, megôrizhetjük természeti
értékeinket és ivóvízbázisain-
kat. Így minden csabai élet-
minôsége javulni fog.  

– A csatornahálózat bôví-
tése hozzásegít, hogy csök-
kenjen a köztudottan sok
problémát okozó magas ta-
lajvízszint Békéscsabán. 

– Megszûnnek a tisztítatlan
szennyvizek okozta közegész-
ségügyi kockázatok, a fertô-
zés- és járványveszély.

– A háztartások szennyvi-
zének modern, kulturált mó-
don történô elvezetése és ke-
zelése révén elfelejthetjük a
szippantással járó kényel-
metlenségeket és annak ma-
gas költségeit is.

– Várható, hogy az újon-
nan csatornázásra kerülô in-
gatlanok piaci értéke megnö-
vekszik.

– Ingatlanja rákötésével
Ön is hozzájárulhat ahhoz,
hogy élete kényelmesebb,
Békéscsaba pedig még zöl-
debb város legyen. 

Azoknak, akik nem élnek a
rákötés lehetôségével, szá-
molniuk kell a talajterhelési
díj jelentôs növekedésével,
amely elérheti a szennyvízke-
zelési díj mértékét. Semmi-
képpen nem éri meg tehát ki-
maradni! De ne feledjük: rá-
kötni csak a névre szóló érte-
sítés után szabad.

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL*

HIRDESSEN 
LAPUNKBAN!

Csapadékvíz-elvezetô rendszer a Lipták utcában

Ritka manapság az új au-
tószalonok nyitása, nehéz

piacon kell bizonyítanunk,
ezért különösen nagy öröm,

hogy a Peugeot márkával Bé-
kés megyében, Békéscsa-
bán is a márka nívójához illô
környezetben találkozhatnak
az érdeklôdôk – mondta Phi-
lippe-Jean Lafond, a Peugeot
Hungária ügyvezetô igazga-
tója a békéscsabai Almásker-
ti Ipari Park területén találha-
tó Hovány Autócentrum Peu-
geot-szalonjának megnyitó-
ünnepségén.

Gergelyfi Gergely márka-
képviselet-vezetô átadta Ho-
vány Márton üdvözletét, majd
elmondta, hogy a Hovány

cégcsoport kilenc márkával
van jelen az Alföld öt megye-
székhelyén és Budapesten –
képviseletük mindenütt teljes
körû, magas színvonalú szol-
gáltatást kínál. A megnyitót
követô nyílt hétvégén az or-
szágban másodikként a csa-
bai szalonban mutatták be a
Peugeot új büszkeségét, a
lágy vonalvezetésû, elegáns
RCZ sportkupét, amit egy
százezer fô részvételével le-
bonyolított közönségszava-
záson a 2009-es év legszebb
autójának ítéltek.             M. E.

A rákötéssel nyerhet!
A Békés Megyei Vízmûvek Zrt. akciója

Aki idejében ráköt, 5 díjmentes hónapot kap
Azok a békéscsabai ingatlantulajdonosok, akik a névre

szóló értesítés kézhezvételét követôen 3 hónapon belül rá-
kötnek a városi szennyvízhálózatra és ezt bejelentik a
Vízmûveknek, a szerzôdéskötést követô 5 hónapon át díj-
mentesen élvezhetik a csatornázás nyújtotta elônyöket. 

Nyereménysorsolás a leggyorsabbaknak
A leggyorsabbak jutalma a Vízmûvek nyereményjátéká-

ban való részvétel. Azok a tulajdonosok, akik az értesítést
követô 1 hónapon belül elvégzik a rákötést és megteszik a
bejelentést a Vízmûvek Zrt.-hez, az 5 hónapos díjmentes-
ség mellett sorsjegyet is kapnak, mellyel értékes háztartá-
si gépeket nyerhetnek. 

A sorsolás részleteirôl és a nyereményekrôl a késôbbi-
ekben részletesen tájékoztatjuk olvasóinkat.
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HIRDESSEN 

LAPUNKBAN!

A Meseház fotópályázatot
hirdet az általános iskola felsô
tagozatos diákjai számára a
környezetvédelem és az állat-
világ szeretete jegyében.

Készítsetek fotókat Ma-
gyarország ôshonos növé-
nyeirôl vagy állatairól, és küld-
jétek el hozzánk, a Meseház-
ba! Egy pályázó minimum
kettô, maximum öt képpel pá-
lyázhat. A fotókat nyomtatott
formában, A/4-es  méretben
kérjük beküldeni, vagy sze-
mélyesen behozni. 

A fotók hátuljára írjátok rá
neveteket, címeteket, életko-
rotokat, iskolátokat, valamint,
hogy milyen állatot vagy nö-
vényt ábrázol és hol készült a
fotó. 

A legjobban sikerült
munkákat díjazzuk, és

kiállítjuk a Meseházban.
Beküldési határidô:

november 15.
Cím: Békéscsaba,

Békési út 15.
Szép idôt, jó fotózást

kívánunk!

Ôszi városi nagytakarítás Békéscsabán, 2010. október
LOMTALANÍTÁSI ÜTEMTERV

A fent megadott idôpontokban a háztartásokban keletkezô nem veszélyes hulladékok – pl. lom, zsákban ösz-
szegyûjtött lomb, zöldhulladék, kötegelt nyesedék – kerülnek elszállításra. 

A közterület szennyezésének megelôzése érdekében kérjük, hogy a hulladékot a szállításra megjelölt napon
reggel 7 óráig, amennyiben ez nem megoldható, akkor legkorábban a megadott idôpontok elôtti napon he-
lyezzék ki. 

A lomtalanítással kapcsolatos tájékoztatás a TAPPE Kft. ügyfélszolgálati irodáján, a 66/447-150-es telefon-
számon kérhetô.
A városi takarítással kapcsolatban felvilágosítás a polgármesteri hivatal városüzemeltetési osztályán, a
66/523-800/2131 telefonszámon kérhetô

2010. október 9., szombat 
Jamina (Szarvasi út – Budapest vasútvonal – Kereki u. által határolt terület) KIVÉVE: Kenderföldek 

2010. október 10., vasárnap
Budapest vasútvonal – Bartók Béla út – Bánszky u. – Derkovits sor – Gyulai út – Dobozi út – Elkerülô út által
határolt terület
RÉSZLETESEN: Kazinczy ltp.,  Millennium ltp.,  Belváros,  III. kerület: Áchim ltp. és környéke, Mezômegyer,
Vandhát  
KIVÉVE: Bartók Béla út páros oldal, Gyulai út, Dobozi út 

2010. október 16., szombat
Budapest vasútvonal – Bartók Béla út páros oldala – Bánszki u. – Árpád sor – Gyulai út – Dobozi út (Ger-
láig) – Elkerülô út – Gyulai vasútvonal által határolt terület 
RÉSZLETESEN: Penza ltp., I. ker., VI. ker.,  Lencsési ltp., Béke-kertek, Keleti-kertek, Borjúréti-kertek, Kas-
tély-szôlôk, Fényes, Gerla, Kenderföldek

I. A megjelölt gyûjtôhelyeken  mennyiségi korlátozás és 
átvételi díj nélkül leadható hulladékok

Gépjármû, kerékpár gumiabroncsok
Ólomakkumulátorok, telefonakkumulátorok
Hûtôszekrények, tv, rádió, mikró, mosógép, centrifuga, kávéfôzô, teafôzô, elektromos /kombi tûzhely,
rezsó stb.
Fénycsövek, izzók
Szárazelem
Számítógépek, monitor, billentyûzet, fénymásolók, nyomtatók, szkennerek, telefonok stb.

A FECO FERR-FÉM BT. telephelyén 
háztartásonként összesen max. 10 kg mennyiségig 

díjmentesen leadható veszélyes hulladékok:
Festék-, lakk hulladék
Szerves oldószerek, melyek festékek eltávolításából keletkeznek
Veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner
Veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók
Növényvédô szerek
Olaj és zsír

VESZÉLYES HULLADÉKOK BEGYÛJTÉSE
1. 2010. október 9. 8 00 – 12 00
A) FECO-FERR-FÉM Bt. telephelye, 5600 Békéscsaba, Gyár u. 2.
Az I. és II. pontban felsorolt valamennyi hulladék átadható!

B) Jamina – Orvosi Rendelôk melletti parkoló (Bacsányi u)
Csak az I. pontban felsorolt hulladékok adhatók át!

2. 2010. október 16. 8 00 – 12 00
A) FECO-FERR-FÉM Bt. telephelye 5600 Békéscsaba, Gyár u. 2.
Az I. és II. pontban felsorolt valamennyi hulladék átadható!
B) Malom tér
Csak az I. pontban felsorolt hulladékok adhatók át! 

Veszélyes hulladékok és a lomtalanítás körébe nem tartozó nem veszélyes hulladékok begyûjtésével
kapcsolatban további felvilágosítás a FECO-FERR-FÉM BT. telephelyén, vagy a 66/435-266

és a 20/9428-392 telefonszámon kérhetô.

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!

Felhívás
Kérjük azokat a virágkertészeket,
kereskedôket, akik szívesen részt
vennének a 2010. október 16-án a
békéscsabai Korzó téren megren-

dezésre kerülô ôszi
virágvásáron, jelezzék

szándékukat a 30/938-3729-es te-
lefonszámon vagy

az info@diaktanya.hu címen.
Az árusok számára

a részvétel ingyenes.
A rendezvény kiemelt témája

a környezetvédelem.
Az érdeklôdôknek részletes felvi-
lágosítást ad Ujj Éva, a szervezés-

sel megbízott munkatárs.
A rendezvényt Békéscsaba

Megyei Jogú Város
Önkormányzata
megbízásából

a Békéscsaba Kulturális
Központ valósítja meg.

Pályázati felhívás
Természetes anyagokból

készült koszorúk

Természetes anyagokból készült
koszorúkat várunk az október
16-án megrendezésre kerülô
Korzó téri ôszi virágvásár kiállítá-
sára.

A beérkezett pályamunkákat
díjazzuk!

Pályázni lehet: amatôrök és hi-
vatásos virágkötôk kategóriá-
ban.

A pályamunkákat (névvel ellát-
va) október 14–15-én vagy 16-
án 9.00 és 10.00 óra között a
Diáktanyán várjuk.
A kiállítás 10.00 és16.00 óra kö-
zött látható.

Érdeklôdni a 06-30/938-3729-es
telefonszámon lehet.

A rendezvény védnöke Békés-
csaba Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata

Természetfotó-pályázat
a Meseházban

A Békéscsabai Kulturális
Központ Békési Úti Közössé-
gi Házak várja 15 és 25 év kö-
zötti tagokból álló Békés me-
gyei amatôr rockzenekarok
jelentkezését. A jelentkezôk
saját dalokkal és feldolgozá-
sokkal egyaránt benevezhet-
nek, mûfaji megkötés nincs.

A zenekarokat szakértô
zsûri értékeli egy november-
ben megrendezendô nyilvá-
nos verseny keretében. A leg-
jobb zenekarokat díjazzuk.

Jelentkeznivideo- vagy hang-
felvételekkel és fényképes be-
mutatkozó levéllel lehet novem-
ber 15-éig a következô címen:

Békéscsabai Kulturális
Központ Békési Úti Közösségi

Házak (Békési út 15.).
A borítékra írjátok rá:

IV. Rockzenei
tehetségkutató verseny.

Nevezési díj:
3000 Ft zenekaronként.

Érdeklôdni a 06-66/326-370-
es telefonszámon lehet.

IV. Rockzenei
tehetségkutató verseny

Ivóvízhálózat-mosatás Békéscsabán
Az ôszi ivóvízhálózat-mosatást október 13-a és 27-e között végzi Békéscsa-

bán a Békés Megyei Vízmûvek Zrt. Ebben az idôszakban, a nappali mosatások
idején, a város egyes részein nyomáscsökkenés és idôszakos, 1-2 órás vízhiány
is elôfordulhat. Az éjszakai fôkörmosatást október 15-én és 16-án este 19 órától
reggel 7 óráig végezzük el, ekkor többórás vízhiányra lehet számítani. A mosatást
követôen a csapokból esetenként zavaros víz folyik. Kérjük, minden ilyen esetben
addig folyassák a csapokat, amíg a víz szemmel láthatóan kitisztul!  A mosatás idô-
szakában az esetleges kellemetlenségek miatt megértésüket kéri a Békés Megyei
Vízmûvek Zrt.

Felhívás
2010. december 31-ig adhatják le nyilatkozatukat azok a lakókö-
zösségek, amelyek vissza nem térítendô támogatás igénybevéte-
lével szeretnék megvalósítani a lakossági hulladékgyûjtô edények
zárható térben történô elhelyezését.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése a
691/2008. (XII. 18.) közgy. határozata alapján vissza nem téríten-
dô támogatással segíti a lakossági hulladékgyûjtô edények zár-
ható térben történô elhelyezését.
Azok a lakóközösségek részesülhetnek támogatásban, amelyek
2010. december 31-ig írásban nyilatkoznak arra vonatkozóan,
hogy a hulladékgyûjtô edények zárható térben történô elhelyezé-
sét vállalják, és ehhez meglévô helyiséget újítanak fel, vagy 2010.
december 31-ig benyújtják a pályázati dokumentációt.
További információ Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatala Városüzemeltetési Osztályán kérhetô a 66/452-
252/2131 telefonszámon és a www.bekescsaba.hu internetes
honlapon.

Békéscsaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala

Városüzemeltetési Osztálya

Négy évvel ezelôtt a mun-
kájukat elvesztett emberek kö-
zül alig 106-an dolgoztak köz-
foglalkoztatottként Békéscsa-
bán. Örömünkre szolgál, hogy
idén ebben a formában több
mint ezer embert foglalkoztat a
város, lehetôvé téve számukra,
hogy visszakerüljenek a mun-
ka világába, és nôjön az önbe-
csülésük – kezdte dr. Ferenczi
Attila a Fidesz tájékoztatóját.

A ciklus utolsó közgyûlésén
a képviselôk értékelték az el-
múlt négy évet, amellyel kap-
csolatban a frakcióvezetô és
Hanó Miklós alpolgármester
megjegyezte: nagy eredmény-
nek tekinthetô, hogy a külsô
negatív tendenciák, a „kesze-
kusza törvények” és az állami
normatívák folyamatos szûkü-
lése közepette a város költség-
vetése stabil maradt. Hangsú-
lyozták, hogy a nehézségek el-
lenére új adókat nem vetettek
ki, a meglévôket pedig nem já-
ratták csúcsra, és mindent
megtettek annak érdekében,
hogy ma minél többen dolgoz-
hassanak Békéscsabán. A
megfelelô környezet megte-
remtésének, a cégek és vállal-
kozók támogatásának köszön-
hetôen még ebben a helyzet-
ben is 1025 új munkahely jött
létre Csabán az elmúlt négy
évben. Szóba került a hûtôház

önkormányzati és magántôké-
bôl történô újraindítása, és be-
széltek arról, hogy intenzív tár-
gyalások folynak a baromfifel-
dolgozó beindításáról.

Dr. Ferenczi Attila emlékez-
tetett arra, hogy komoly lépé-
seket tettek az egészségügyi
ellátás javításáért, idetartozik
egyebek mellett a sürgôsségi
és az intenzív osztály fejleszté-
se, a helikopter-leszálló megé-
pítése vagy a gépek, mûsze-
rek beszerzése. Kiemelte,
hogy Békéscsabán a 12–17
éves lányok körében támogat-
ja a város a méhnyakrák meg-
elôzését szolgáló HPV-oltást,
az elsô osztályosok tartásjaví-
tó gerincpárnán ülhetnek az is-
kolában, a bölcsôdei férôhe-
lyeket pedig közel negyvennel
növelték.

– Fontosak a nagyberuhá-
zások, a járdafelújítások, az
életminôség javítását szolgáló
döntések, az egyik legfonto-
sabb eredménynek mégis azt
tartom, hogy közel mentünk az
emberekhez, hiszen tôlük tud-
hattuk meg, mire van szüksé-
gük. Lakossági fórumok tucat-
jain vettünk részt, meghallgat-
tuk a kéréseket, javaslatokat,
amelyeket lehetôség szerint
beépítettünk a tervekbe, a napi
tevékenységbe – mondta dr.
Ferenczi Attila.                     M. E.

Dr. Ferenczi Attila:
közel az emberekhez
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Október 16-án délután há-
rom órától futónapot tart a
Keresztyén Ifjúsági Egyesü-
let (KIE) a Széchenyi liget-
ben. A futónap célja, hogy az
indulók aktivitásuk függvé-
nyében támogatást gyûjtse-
nek a KIE programjaihoz, ki-
emelten a Ten Singhez. 

Hogyan lesz mindebbôl
pénz? A résztvevôk a futó-
nap elôtt szponzorokat
gyûjtenek maguknak a csa-
ládi, baráti, ismeretségi kör-
ben, akik vállalják, hogy a
hatvan perc alatt lefutott
(görkorizott, sétált) körök
után egy általuk meghatáro-
zott összeget fizetnek. Gya-
logosan ötszáz méteres kö-
röket fut az induló. A futóna-
pon a fizikai erôpróba után
nyitott klub, áhítat, meleg

szendvics és kürtôskalács
várja a résztvevôket a KIE Ki-
nizsi utca 11. szám alatt ta-
lálható székházában. 

Ha sokan sok szponzort
gyûjtenek és egymás után
róják a métereket, kilométe-
reket, akkor egészen kis
összegû támogatásokból is
hathatósan tudják segíteni a
következô programokat,
amelyekre bárki betérhet a
KIE-házba: alkotókör, kreatív
mûhely, Ten Sing, nyitott
ház, nyomkeresô, bibliaó-
rák, ifjúsági klub és a most
indult T-faktor, amelynek lé-
nyege a személyes segítô
kapcsolat.

További információ mind-
errôl a www.kie.hu/bekescsa-
ba honlapon olvasható.

m. e.

KIE-futás a ligetben

Bakancsos kirándulások, túrák, az Erdélyi-szigethegységben
eredô két Körös (Fekete, Sebes) forrásvidékéhez:
október 16.: a Fekete-Körös forráságainak felkeresése (a
Nagy-Bihar alatti vízesések, fakadások, kitörések);
november 6.: túra a Révi szorosban (Sebes-Körös).
További részletek, jelentkezés a www.szazlabu.hu honlapon!

FELHÍVÁS
Pillepalackért – virágot! Én is tehetek a környezet védelméért!

Például: összegyûjtöm a pillepalackokat, és
október 16-án a Korzó téren felállított szelektív
gyûjtôbe helyezem el 9.00 és 15.00 óra között.

A hulladékgyûjtôbe elhelyezett 10 db pillepalackért egy szál
virágot ajándékozunk!

Érdeklôdni a 06-30/938-3729-es telefonszámon lehet.
„Tiszta, virágos Békéscsabáért!”

A közgyûlés az elmúlt négy
évben a jobbítás szándékával
tette a dolgát, köszönet a hiva-
tali apparátusnak, a képvise-
lôknek és mindazoknak, akik
segítettek ebben. Az utóbbi
idôben jól elôkészített, kiérlelt
anyagok kerültek a testület
elé, a szakértôi munka való-
ban a bizottságokban zajlott, a
közgyûlés dolga a stratégiai
döntések meghozatala volt, ez
követendô tendencia – mond-
ta a ciklust záró közgyûlés
után Vantara Gyula.

A polgármester beszélt ar-
ról, hogy az idei költségvetés
bevételei és kiadásai közel

idôarányosan teljesültek. Or-
szágos probléma, hogy nem
igazán mozog a piac, keve-
sebb ingatlant, gépkocsit érté-
kesítenek, ez Békéscsabán is
meglátszik az illetékbevételek
csökkenésében. Vantara Gyu-
la hangsúlyozta, hogy mûkö-
dési célú hitelt továbbra sem
vesz fel a város, meglévô hitel-
állományát pedig eddig és ez-
után is törleszti. A vagyoni
ügyek között megemlítette,
hogy vállalkozásfejlesztési cél-
lal telek értékesítésérôl döntöt-
tek, benyújtották a belvárosi
rehabilitáció elsô ütemének
projektdokumentációját, és

olyan vevôt keresnek a gerlai
kastélyra, aki vállalja, hogy a
mûemléki elôírásoknak meg-
felelôen újítja fel és hasznosít-
ja az épületet. A Bursa Hunga-
rica ösztöndíjpályázat éves ke-
retét a korábbi hárommillióról
ötmillió forintra emelte a
közgyûlés. Míg négy évvel ez-
elôtt száz, most kettôszáz fia-
tal, tehetséges, hátrányos
helyzetû fôiskolás, egyetemis-
ta, illetve érettségizô veheti
igénybe a helyi önkormányza-
ti, megyei és minisztériumi for-
rásból összeálló támogatást.

Vantara Gyula a ciklus utol-
só közgyûlésén tárgyalt ügyek

közül kiemelte az elmúlt négy
évben végzett munkáról szóló
tájékoztatót, amely a gazdasá-
gi program mentén mutatja
be, hogy mit vállalt 2006-ban a
testület, a vállalások mennyi-
ben teljesültek, és melyek a to-
vábbi legfôbb feladatok. Az
anyag megállapítása szerint
Békéscsaba a rendszerváltás
vesztese volt, de most jó úton
jár. A polgármester reményét
fejezte ki, hogy az új testület
szintén jó szándékkal, keve-
sebb politikai felhanggal és
hatékonyan dolgozik majd Bé-
késcsaba további fejlôdéséért.

Mikóczy

Vantara Gyula: a jobbítás szándékával dolgoztunk

Nem szerettük volna, hogy
bármely politikai erô kam-
pánycélokra használja fel a
ciklus utolsó közgyûlését. A
szavazatainkkal nyilvánítot-
tunk véleményt, vita csak ott
alakult ki, ahol a városvezetés
kampányba kezdett. Ilyen volt
az elmúlt négy évrôl szóló be-
számoló, amely az elôzô tizen-
hat év eredményeit semmibe
vette – kezdte Miklós Attila a
szocialisták tájékoztatóját.

Az MSZP városi elnöke
munkájuk elismerése mellett
gratulált mindazoknak, akik-
nek a kitüntetésérôl szeptem-
ber végén döntöttek, ugyan-

akkor nem értett egyet azzal,
ahogyan a díjakat odaítélte a
testület. Úgy vélte, több
együttgondolkodás kellene
ahhoz, hogy nagyobb súlya
legyen a kitüntetéseknek. Baji
Lajos örömtelinek nevezte,
hogy folyik a csatornázás, de
megjegyezte, hogy a szerve-
zetlenség jelei mutatkoznak,
sok a kifogásolnivaló abban,
ahogyan a munka halad.
Hangsúlyozta, hogy a külsô
pénzek bevonásával megvá-
sárolt jó minôségû anyagokat
kifogástalanul kell beépíteni,
különben késôbb probléma
lehet. Galisz Géza hozzátette:

szeretnék, ha a város lakossá-
ga partner lenne a minôségel-
lenôrzésben. Kérte, ha bárhol
anomáliákat tapasztalnak, je-
lezzék az építésvezetônek
vagy készítsenek fotót, küldjék
el az MSZP-nek, ôk pedig to-
vábbítják azt az illetékesek-
nek. 

Galisz Géza nehezményez-
te, hogy a belváros rehabilitá-
cióját illetôen a mai napig
sincs végleges látványterv, rá-
adásul a szakemberek szerint
sem eléggé megalapozott a
tervezett felújítás. Miklós Attila
szerint az elsô ütem most be-
adott pályázatának anyaga

nem foglalkozik kellôképpen a
közlekedés átszervezésével, a
belvárosi kerékpáros forga-
lommal, a parkolóházzal, a
platánfák sorsával, vagy azzal,
hogy milyen hatása lehet a fel-
újításnak. 

– A négy év során számos
ügyben lett volna szükség
széles körû együtt-mûködés-
re, ezt többször jeleztük. Há-
rom éve volt egy megbeszélés
a polgármesterrel, aki akkor
azt mondta, két hét múlva új-
ból egyeztetünk. Azóta százöt-
venhat hét telt el – mondta
Miklós Attila.

M. E.

Miklós Attila: százötvenhat hete várunk

A Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata tulajdo-
nában lévô ivóvízhálózat hosz-
sza mintegy 300 kilométer,
amelyhez 26 130 házi bekötés
tartozik. Ennek nagy részét
több mint harminc éve alakítot-
ták ki. Az üzemeltetési tapasz-
talatok azt mutatják, hogy
egyes vezetékszakaszok és a
hozzájuk tartozó bekötések el-
avultak. Folyamatosak a meg-
hibásodások, amelyek elsôsor-
ban a régebbi, korszerûtlen
anyaggal és kötéstechnológiá-
val kialakított vezetékeknél je-
lentkeznek.

Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata Köz-
gyûlése 2009-ben elfogadta az
ivóvízhálózat-felújítási progra-

mot. A hároméves program ke-
retében azokat a vezetéksza-
kaszokat újítják fel, amelyek
gyakran meghibásodtak, ahol
a vezeték felújítása nem épít-
hetô be más európai uniós pá-
lyázatba, ahol a vezeték nyom-
vonala szilárd útburkolat alatt
található és ahol a régi vezeték
mellett épül a szennyvízveze-
ték. Ez utóbbi szempont az út-
burkolat végleges helyreállítá-
sa miatt került elôtérbe, hogy
ne kelljen egy adott utcát több-
ször felbontani. 

A jóváhagyott programot
követôen elindultak a tervezési
munkák, majd a kivitelezés
közbeszerzési pályáztatása. A
megkötött vállalkozási szerzô-
dés keretében 2010–2012

években az alábbi vezetéksza-
kaszokat újítják fel mintegy 442
millió forint értékben: 

Néhány vezetékszakasz
esetében a Békéscsabán ed-
dig még nem alkalmazott, úgy-
nevezett „roppantásos” tech-
nológiával készül az új vezeték.
Ezzel kevesebb lesz a bontási
és helyreállítási munka, hiszen
csak a bekötôvezetékeknél kell
a feltárást elvégezni, a gerinc-
vezetéknél nem.

Az ivóvízvezeték rekonstruk-
ciója során folyamatosan tájé-
koztatjuk az érintetteket arról,
hogy mikor kezdôdik az érintett
utcákban a vezeték felújítása,
illetve mikor számíthatnak víz-
korlátozásra. A lakosság türel-
mét ezúton is elôre köszönjük.

Megújul Békéscsaba ivóvízhálózata

Ssz. Utcanév Rekonstrukciós Házi bekötés
gerincvezeték (fm) (db)

1. Bessenyei u. (Tompa–Orosházi) 656,6 43
2. Franklin u. (Bessenyei–Szepesi) 238,2 16
3. Gajdács u. (Tavasz–Batsányi) 749,4 68
4. Gorkij u. (Franklin–Batsányi) 1 116,1 102
5. Gyár u. 451,5 17
6. Hajnóczy u. 330,8 1
7. Iskola u. 345,0 14
8. Jósika u. (Szatmári–Kertész) 269,0 24
9. Kun u. 660,3 26

10. Ludvigh u. 671,1 41
11. Mikszáth u. 626,4 54
12. Rózsa u. (Gyöngyösi–Pozsonyi) 114,8 6 
13/1. Tompa u. (Zsigmond–Szegfû) 474,5 32 
13/2. Tompa u. (Jósika–Bessenyei) 151,0 7 
14. Wagner u. (Vaskapu–Kereki) 604,5 42 
15. Zsigmond u. (Rózsa–Tompa) 765,2 63 
16. Áchim L. u. 420,7 29 
17. Árpád sor (Degré–Kanális) 957,3 34 
18. Aulich u. (Dr. Becsey–Berzsenyi) 360,8 30 
19. Bajza u. (Thurzó–Berzsenyi) 126,2 11 
20. Bánát u. (Kölcsey–Csányi) 466,3 45 
21. Bulcsu u. 144,0 12 
22. Corvin u. (Kastély–Ábrahámffy) 419,3 29 
23. Czuczor u. 141,7 6 
24. Dr. Becsey O. u. (Degré–Forgách) 357,6 30 
25. Károlyi u. 175,8 7 
26. Kiss E. u. (Teleki–Alsó-Körös sor) 60,0 2 
27., 28. Kölcsey u. (Dózsa–Vajda), Vajda u. 261,9 17 
29.,30.,31. Liszt u., Gellért u., Salamon u. 417,5 34 
32. Lorántffy u. (Dombos–Lenkey) 564,4 46 
33. Perczel u. 111,0 4 
34. Széna u. (Kemény–Akácfa) 210,3 8 
35. Szigetvári u. 547,3 39 
36. Szôlô u. (Aulich–Forgách) 483,4 37 
37. Tessedik u. (Szemere–Révai) 134,4 7 
38. Trófea u. 769,2 32

15 353,5 1 015
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A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezô, hátrányos szo-
ciális helyzetû felsôoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidôn be-
lül, teljes idejû (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményezô alapkép-
zésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményezô mesterképzésben, egységes, osz-
tatlan képzésben vagy felsôfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

FIGYELEM! 
A felsôoktatásban részt vevô hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendô egyes térítésekrôl
szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek
Bursa támogatásban a katonai, illetve rendvédelmi felsôoktatási intézmények katonai, illetve
rendvédelmi képzésben részt vevô hallgatói.
A középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsôfokú szakképzésben részt vevô tanulók nem
jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.
Doktori (PhD) képzésben részt vevôk nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek.
Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztön-
díjra.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2010 szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdô hallgatók
is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2011 ôszén már nem áll fenn, úgy a 2011/2012.
tanév elsô félévére esô ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a fel-
sôoktatási intézményben a pályázás idôpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele,
hogy a hallgató a 2010/2011. tanév második félévére már beiratkozzon a felsôoktatási intézménybe.

Az ösztöndíj idôtartama 10 hónap, azaz két egymást követô tanulmányi félév (a 2010/2011. tanév
második, illetve a 2011/2012. tanév elsô féléve).

Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2011. március.

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2010/2011. tan-
év második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói
jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát el-
veszíti.

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott hall-
gatója a felsôoktatási intézménynek. 

Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyó-
sítása – a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül – teljes egészében szünetel.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és tb-járulék fizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adó-
alapot növelô jövedelemnek számít. (Az adóterhet nem viselô járandóságokról lásd a személyi jö-
vedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 72. s) pontját).

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsôoktatási intézmény hallgatói jog-
viszonyáról az OKM Támogatáskezelô Igazgatóságának, illetve a támogató önkormányzatnak tájé-
koztatást nyújtson.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati ûrlapon rögzített személyes
adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye, és azokat a megyei ön-
kormányzat és az OKM Támogatáskezelô Igazgatósága részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat le-
bonyolítása és a támogatás jogosultságának ellenôrzése céljából – átadja, illetôleg az ösztöndíj idô-
tartama alatt maga kezelje. 

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az OKM Támogatáskezelô Igazgatósá-
ga személyes adatait – az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultságának ellenôr-
zése céljából – az ösztöndíj idôtartama alatt kezelje.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes ada-
tainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történô kezeléséhez és az ösztöndíjpá-
lyázat lebonyolítása, valamint a támogatási jogosultság ellenôrzése céljából történô továbbításához.

A pályázatot Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közigazgatási Osztálya Gyer-
mek- és Ifjúságvédelmi Csoportjánál írásban, a hivatalban, illetve a www.bekescsaba.hu honlapon
hozzáférhetô pályázati ûrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje: 2010. október 29.

A pályázat kötelezô mellékletei:

1. A felsôoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás.
Amennyiben a pályázó egy idôben több felsôoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll,
pályázatában csak azt a felsôoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsôként létesített hall-
gatói jogviszonyt. A felsôoktatási intézmények szerzôdése alapján folyó, közösen meghirdetett –
egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a
hallgató az állami felsôoktatási intézményt köteles megnevezni. 

2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élôk egy fôre jutó havi nettó jövedelmérôl.

3. A szociális rászorultság igazolására szolgáló okiratok (igazolás arról, hogy a pályázó házas;
gyermeket nevel; szülei elváltak; árva; félárva; állami gondozott; gyámolt; fogyatékossággal élô; csa-
ládjában tartósan beteg, rokkant, munkanélküli személy van; kollégiumi ellátásában részesül).

A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott kötelezô mellékletekkel együttesen érvényes, valamely
melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minôsül.

Egy háztartásban élôk: a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerûen együttlakó, ott
bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkezô személyek.

Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pont-
ja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett

– a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldrôl
vagy külföldrôl származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként fi-
gyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is;
– az a bevétel, amely után az egyszerûsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerûsített közte-
herviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

Elismert költségnek minôsül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, vala-
mint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerûsített vállalkozói adó vagy egyszerûsített köz-
teherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthetô a személyi jö-
vedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minôsülô igazolt kiadásokkal, ennek hiá-
nyában a bevétel 40%-ával. Ha a mezôgazdasági ôstermelô adóévi ôstermelésbôl származó bevé-
tele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a fo-
lyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthetô az igazolt költségekkel, to-
vábbá a bevétel 40%-ának megfelelô összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetôleg állattenyésztés
esetén 94%-ának megfelelô összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minôsül a személyi jövedelemadó, az egyszerûsített vállalkozási adó, a
magánszemélyt terhelô egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájá-
rulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, ma-
gán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Nem minôsül jövedelemnek

1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az
adósságcsökkentési támogatás;
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt.
20/B §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelôszülôk számára fizetett nevelési díj és kü-
lön ellátmány;
3. az anyasági támogatás;
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása;
5. a személyes gondoskodásért fizetendô személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka
és a fogyatékossági támogatás;
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás;
7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történô foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely
a teljes munkaidôben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelezô legkisebb
munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg;
8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj;
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás.

A települési önkormányzat 2010. november 23-áig saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat:
a) a határidôn túl benyújtott vagy formailag nem megfelelô pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizá-
rását írásban indokolja;
b) minden határidôn belül benyújtott, formailag megfelelô pályázatot érdemben elbírál, és döntését
írásban indokolja;
c) csak az illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkezô pályázókat részesítheti támogatás-
ban;
d) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bôrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanul-
mányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgála-
tára tekintettel járhat el;
e) a szociális rászorultság megállapítását Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az egy
fôre jutó havi nettó jövedelemhez köti, amelynek összegét 39 900 Ft-ban határozza meg.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

A települési önkormányzat döntésérôl és annak indokáról 2010. december 6-ig írásban értesíti a pá-
lyázókat.

Az OKM Támogatáskezelô Igazgatósága 2011. március 16-áig írásban értesíti a települési önkor-
mányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegérôl és
az ösztöndíj-folyósítás módjáról.

Az ösztöndíjban részesülô hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának idôszaka alatt minden, az ösz-
töndíj folyósítását érintô változásról haladéktalanul (de legkésôbb 15 napon belül) írásban értesíte-
ni a folyósító felsôoktatási intézményt és az OKM Támogatáskezelô Igazgatóságot (1244 Budapest,
Pf. 920). Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi ada-
tok változásakor:

– tanulmányok halasztása; 
– tanulmányok helyének megváltozása (az új felsôoktatási intézmény, kar, szak, munkarend,

finanszírozási forma megadásával);
– tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása;
– személyes adatainak (születési név, anyja neve, állampolgársága, állandó lakóhelye) változása.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsôoktatási in-
tézmény részére visszafizetni.

A felsôoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja, ha az ösz-
töndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területérôl. A települési önkormányzat eb-
ben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a megho-
zatalát követô tanulmányi félévtôl ható hatállyal hozható meg.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelô adatokat
szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet
még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyerésérôl szóló tájékoztatást már kézhez vette.

A Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsôok-
tatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, valamint a felsôoktatásban részt vevô hallgatók juttatásai-
ról és az általuk fizetendô egyes térítésekrôl szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet, továbbá Békés-
csaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése 438/2010. (IX. 24.) határozata szolgál.

„A” típusú pályázati kiírás
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nemzeti Erôforrás Minisztériummal együttmûködve ezennel kiírja
a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsôoktatási hallgatók számára

a 2010/2011. tanév második és a 2011/2012. tanév elsô félévére vonatkozóan.
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A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezô, hátrányos szociális
helyzetû fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2010/2011. tanévben utolsó éves, érettségi elôtt álló középiskolások;
vagy

b) felsôfokú diplomával nem rendelkezô, felsôoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érett-
ségizettek;

és a 2011/2012. tanévtôl kezdôdôen felsôoktatási intézmény keretében teljes idejû (nappali tagoza-
tos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményezô alapképzésben, egységes, osztatlan kép-
zésben vagy felsôfokú szakképzésben kívánnak részt venni. 

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2011-ben elôször nyernek felvételt
felsôoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2011/2012. tanévben ténylegesen megkezdik.

FIGYELEM! 
– A felsôoktatásban részt vevô hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendô egyes térítésekrôl 

szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bur-
sa támogatásban a katonai, illetve rendvédelmi felsôoktatási intézmények katonai, illetve rend-
védelmi képzésben részt vevô hallgatói. 

– A középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsôfokú szakképzésben részt vevô tanulók nem
jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.

Az ösztöndíj idôtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követô tanulmányi félév.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2011/2012. tanév elsô féléve, keresztféléves képzés esetén a
2011/2012. tanév második féléve.

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2011/2012. tan-
év elsô félévében, illetve keresztféléves képzés esetén a 2011/2012. tanév második félévében meg-
feleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg
a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott hall-
gatója a felsôoktatási intézménynek. 

Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyó-
sítása – a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül – teljes egészében szünetel.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és tb-járulék fizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adó-
alapot növelô jövedelemnek számít. (Az adóterhet nem viselô járandóságokról lásd a személyi jö-
vedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 72. s) pontját.)

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsôoktatási intézménybe történô fel-
vételi vizsgája eredményérôl az Oktatási Hivatal az OKM Támogatáskezelô Igazgatóságának, illetve
a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsôoktatási intézmény hallgatói jog-
viszonyáról az OKM Támogatáskezelô Igazgatóságának, illetve a támogató önkormányzatnak tájé-
koztatást nyújtson.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati ûrlapon rögzített személyes
adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye, és azokat a megyei ön-
kormányzat és az OKM Támogatáskezelô Igazgatósága részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat le-
bonyolítása és a támogatás jogosultságának ellenôrzése céljából – átadja, illetôleg az ösztöndíj idô-
tartama alatt maga kezelje. 

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az OKM Támogatáskezelô Igazgatósá-
ga személyes adatait – az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultságának ellenôr-
zése céljából – az ösztöndíj idôtartama alatt kezelje.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes ada-
tainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történô kezeléséhez és az ösztöndíjpá-
lyázat lebonyolítása, valamint a támogatási jogosultság ellenôrzése céljából történô továbbításához.

A pályázatot Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közigazgatási Osztálya Gyer-
mek- és Ifjúságvédelmi Csoportjánál írásban, a hivatalban, illetve a www.bekescsaba.hu honlapon
hozzáférhetô pályázati ûrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.

A pályázat benyújtási határideje: 2010. október 29.

A pályázat kötelezô mellékletei:

1. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élôk egy fôre jutó havi nettó jövedelmérôl.
2. A szociális rászorultság igazolására szolgáló okiratok (igazolás arról, hogy a pályázó házas;
gyermeket nevel; szülei elváltak; árva; félárva; állami gondozott; gyámolt; fogyatékossággal élô; csa-
ládjában tartósan beteg, rokkant, munkanélküli személy van; kollégiumi ellátásában részesül).

A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott kötelezô mellékletekkel együttesen érvényes, valamely
melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minôsül.

Egy háztartásban élôk: a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerûen együttlakó, ott
bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkezô személyek.

Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a)
pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett

- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldrôl
vagy külföldrôl származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként
figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is;

- az a bevétel, amely után az egyszerûsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerûsített
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

Elismert költségnek minôsül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, vala-
mint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerûsített vállalkozói adó vagy egyszerûsített köz-
teherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthetô a személyi jö-
vedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minôsülô igazolt kiadásokkal, ennek hiá-
nyában a bevétel 40%-ával. Ha a mezôgazdasági ôstermelô adóévi ôstermelésbôl származó bevé-
tele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a fo-
lyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthetô az igazolt költségekkel, to-
vábbá a bevétel 40%-ának megfelelô összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetôleg állattenyésztés
esetén 94%-ának megfelelô összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minôsül a személyi jövedelemadó, az egyszerûsített vállalkozási adó, a
magánszemélyt terhelô egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájá-
rulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, ma-
gán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Nem minôsül jövedelemnek

1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az
adósságcsökkentési támogatás;

2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt.
20/B §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelôszülôk számára fizetett nevelési díj és
külön ellátmány;

3. az anyasági támogatás;
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása;
5. a személyes gondoskodásért fizetendô személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos

mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadé-
ka és a fogyatékossági támogatás;

6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás;
7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történô foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely

a teljes munkaidôben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelezô legki-
sebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg;

8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj;
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás.

A települési önkormányzat 2010. november 23-ig saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat:
a) a határidôn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelô pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizá-
rását írásban indokolja;
b) minden, határidôn belül benyújtott, formailag megfelelô pályázatot érdemben elbírál, és döntését
írásban indokolja;
c) csak az illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkezô pályázókat részesítheti támogatásban;
d) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bôrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanul-
mányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatá-
ra tekintettel járhat el;
e) a szociális rászorultság megállapítását Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az egy fôre
jutó havi nettó jövedelemhez köti, amelynek összegét 39 900 Ft-ban határozza meg.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

A települési önkormányzat döntésérôl és annak indokáról 2010. december 6-áig írásban értesíti a
pályázókat.

Az OKM Támogatáskezelô Igazgatósága 2011. március 16-ig írásban értesíti a települési önkor-
mányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegérôl és
az ösztöndíj-folyósítás módjáról.

A pályázó a felvételi értesítô másolatának megküldésével köteles írásban 2011. szeptember 1-jéig
az OKM Támogatáskezelô Igazgatósága részére bejelenteni, hogy a 2011/2012. tanévben melyik
felsôoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles írásban nyilatkozni
arról, hogy a 2011-es felvételi évet megelôzôen nyert-e felvételt felsôoktatási intézménybe. Az a pá-
lyázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíj-
rendszer következô évi fordulójából kizárható.

Amennyiben a „B” típusú pályázat során támogatásban részesülô ösztöndíjas a támogatás idôtar-
tama alatt sikeresen pályázik „A” típusú ösztöndíjra, „B” típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.

Az ösztöndíjban részesülô hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának idôszaka alatt minden, az ösz-
töndíj folyósítását érintô változásról haladéktalanul (de legkésôbb 15 napon belül) írásban értesíte-
ni a folyósító felsôoktatási intézményt, és az OKM Támogatáskezelô Igazgatóságot (1244 Budapest,
Pf. 920). Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi ada-
tok változásakor:

– tanulmányok halasztása; 
– tanulmányok helyének megváltozása (az új felsôoktatási intézmény, kar, szak, munkarend,

finanszírozási forma megadásával);
– tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása;
– személyes adatainak (születési név, anyja neve, állampolgársága, állandó lakóhelye) változása.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsôoktatási in-
tézmény részére visszafizetni

A „B” típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult és kö-
teles felülvizsgálni. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata során az önkor-
mányzat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre vagy az önkormányzattal a vizsgálat so-
rán az együttmûködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, az önkormányzat az ösztöndíjas szo-
ciális rászorultságának megszûntét vélelmezi, azaz az ösztöndíjas ösztöndíját elveszíti. A települési
önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határo-
zat csak a meghozatalát követô tanulmányi félévtôl ható hatállyal hozható meg.

A felsôoktatási intézménybe jelentkezôk számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja
abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területérôl.
A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról.
A határozat csak a meghozatalát követô tanulmányi félévtôl ható hatállyal hozható meg.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelô adatokat
szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet
még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyerésérôl szóló tájékoztatást már kézhez vette.

A Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsôok-
tatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, a felsôoktatásban részt vevô hallgatók juttatásairól és az ál-
taluk fizetendô egyes térítésekrôl szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet, továbbá Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése 438/2010. (IX. 24.) határozata szolgál.

„B” típusú pályázati kiírás
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nemzeti Erôforrás Minisztériummal együttmûködve

ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsôoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
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Nyolc újszülött, gyö-
nyörû kiskutyájával került a
menhelyre az anyakutya
idén májusban. A kisku-
tyákból sajnos egy sem
maradt életben. Feltehetô,
hogy a kölyköknek nem
volt megfelelô az immuni-
tásuk a menhelyi körülmé-
nyekkel szemben. Nyugodt
természetû, ezért kisgyere-
kek és idôsebb emberek
mellé is örökbe adható. Pó-
rázon szépen sétál. Vadi kb.
4 éves, így akár még 10–12
évig is hûséges társa lehet
új gazdájának, aki remélhe-

tôleg minél hamarabb eljön
érte. A békéscsabai állat-
menhely a Kétegyházi út 30.
sz. alatt található. 

Telefon: 06-30/322-2776,
honlap: www.csabaiallatve-
dok.hu, e-mail: csabaiallat-
vedok@freemail.hu.

GAZDIKERESÔVajdások a FEK-ben

Az Egyházi Kórusok és
Énekkarok VIII. Országos
Ökumenikus Találkozójának
és Egyházzenei Hangver-
senyének adott otthont nem-
régiben az evangélikus kis-
templom a Békében Békés-
ben fesztivál keretében.

A résztvevôket Kutyej Pál
nyugalmazott evangélikus
lelkész köszöntötte az evan-
gélikus egyházközség nevé-
ben, majd ökumenikus áhí-
tatot tartott Gulácsiné Fabu-
lya Hilda evangélikus lelkész
és Stanislav Brtoš atya. Ezt

követôen Ando György, a
békéscsabai szlovák önkor-
mányzat elnöke szólt a ven-
dégekhez, majd felcsendült
a  Zapál‘oheň v  srdci –
Gyújts tüzet a szívünkben –
címû mû a Pilisszentkereszti
Vegyes Kar közremûködésé-
vel. Riba Etelka, az Orszá-
gos Szlovák Önkormányzat
alelnökének köszöntôje után
a Békéscsabai Evangélikus
Vegyes Kar lépett fel Kutyej-
né Ablonczy Katalin vezény-
letével. Mûsorukat követôen
a franciaországi Dolina kö-

vetkezett, majd a helyi szí-
neket képviselô Čabianska
ružička, a szerbiai Zvony és
a Galgamenti Vegyes Kar
Aszód-Püspökhatvanból káp-
ráztatta el a közönséget. Az
Éneklô Szlovák Ifjúság Pilis-
szentkereszti Vegyes Kara
zárta az egyházi kórusok ta-
lálkozójának programját,
mely a  Tranosciusból (a
szlovákok evangélikus éne-
keskönyvébôl) választott
dal közös eléneklésével ért
véget.

Vándor Andrea

A szentendrei Vajda Lajos
Stúdió ef Zámbó István, Be-
reznai Péter, Gubis Mihály (el-
hunyt 2006-ban), Aknay Já-
nos, Deim Péter, Vincze Ottó,

Krizbai Sándor és Sz. Varga
Ágnes Kabó alkotásait hozta
el Csabára, a FEK-be, ahol
Szilágyi András mûvészeti író
emlékezett a hôskorra: „Lu-
gossy László és ef Zámbó
1968 ôszén olyan szabadtéri
tárlatot álmodott Szentend-
rén, amely szúrta az akkori
hatalom szemét.” A lázadók
az utcáról a börtönbe, majd a
börtönbôl a Vajda pincébe ke-
rültek. A VLS megalakulása
1970-re tehetô Aknayval, Ma-
tyófalvy Gáborral kiegészül-
ve, de a taglétszám folyama-
tosan bôvült: Bukta Imrével

és a Bizottság együttes front-
emberével, Wahorn András-
sal, rajta kívül békési kötô-
désû tagokkal, Bereznaival,
Gubissal. E szubkultúra hold-
udvarához csatlakozott Holó
Hóbel László, Lantos Jantyik
László (Jatya), Mengyán And-
rás…  A hatalom próbálta ifjú-
sági klubokba kényszeríteni a
renitenseket. Csabán ez a
Gyopár Klub volt, ahol a kép-
zômûvészeket csakhamar kö-
vették a színjátszók: 1978-
ban Steinwender József veze-
tésével megalakult a Féling
Színház.         V. A.

Ruhák
a rászorulóknak
Szeptember 27-én és 28-

án ismét 152 rászoruló csa-
lád, összesen 468 ember
kaphatott új ruhákat abból a
készletbôl, amelynek megvá-
sárlásához a forrást – Vantara
Gyula polgármester segítsé-
gével – adományozók révén
teremtették elô.

A ruhaosztáson, a Szent
István téri volt kínai áruház-
ban a családsegítô szolgálat
munkatársai segítettek válo-
gatni a nehéz sorsú emberek-
nek, akiknek nem esett rosz-
szul, hogy a város figyel rájuk.

e.

Dejiskom VIII. Celoštátneho
ekumenického stretnutia cir-
kevných zborov a spevokolov,
ktoré sa konalo v rámci festi-
valu V pokoji v Békeši bol ne-
dávno Malý evanjelický kostol
v Békešskej Čabe. Účastníkov
v mene evanjelickej cirkevnej
obce pozdravil evanjelický far-
ár na dôchodku, Pavol Kutej,
následne celebrovali ekume-
nickú pobožnosť evanjelická
farárka Hilda Gulácsyová Fa-
buľová a katolícky farár Sta-

nislav Brtoš. Nasledoval pozd-
rav predsedu Slovenskej sa-
mosprávy Békešskej Čaby,
Juraja Anda a potom zaznela
pieseň Zapáľ oheň v srdci v
podaní Zmiešaného zboru z
Mlynkov. Po príhovore zás-
tupkyne predsedu Celoštátnej
slovenskej samosprávy Etelky
Rybovej prvý vystúpil miestny
Evanjelický zmiešaný zbor
pod vedením Kataríny Kutejo-
vej Ablonczyovej. Po ich prog-
rame nasledoval súbor Dolina

z Francúzska, potom pre mi-
estne obecenstvo tiež známa
Čabianska ružička, zbor
Zvony z Francúzska a obe-
censtvo očaril aj Zmiešaný
zbor z údolia Galgy z Aszódu a
Pišpeku. Ako poslední vystúpi-
li členovia Spievajúcej mláde-
že slovenskej spolu so Zmie-
šaným zborom z Mlynkov a
program bol ukončený so spo-
ločným zaspievaním nábo-
ženskej piesne z Tranoscia.

Andrea Vándorová

Cirkevné zbory v Békešskej Cabe

Egyházi kórusok Békéscsabán

„Kutya nélkül lehet élni
– de minek?”

(Konrad Lorenz)

Szeretettel meghívunk
minden kedves érdeklôdôt

október 11-én (hétfôn)
18 órára a Szü – Net

internetkávézóba
a „Ne féljünk a farkas

(utódjá)tól – avagy
az ember és a kutya

kapcsolata napjainkban”
címû elôadásunkra.

Vendég: Juhász András.

Küldjön be 3 db vonalkódot bármely
Vishu instant tésztás leves csomagolásáról,

és vegyen részt a sorsoláson!

A Vishu levesek most

hozhatnak a konyhara!

Az akció 2010. szeptember 1-t l november 30-ig tart, melyben mind a 8 féle r
Vishu zacskós leves részt vesz. A borítékon vagy azon belül tüntesse fel nevét, 

lakcímét és telefonszámát. Cím: Chimpex Hungária Kft. 1037 Bp., Bécsi út 267. 
A termékeket megtalálja a nagyobb áruházakban. *A nyeremény 500 000 Ft 

érték  ENNI-KÉK étkezési utalvány. B vebb információ: www.vishu.hu

Instant tésztás levesek

Tel.: +36 30 577 8759 | E-mail: info@phaedra.fm | www.phaedra.fm

^

Nagy sportágválasztó a csarnokban

Húsz évvel ezelôtt, egy
használaton kívüli óvodából
alakították ki a Bankó András
Utcai Idôsek Otthonát. A
csendes környéken lévô ház
huszonöt férôhelyes, ligetes,
árnyas udvarán szívesen na-
poznak, beszélgetnek a la-
kók.

– Az épület teljesen aka-
dálymentes, folyosói nem
olyan szélesek, mint az Ady
Endre utcában, de a mozgat-
ható falak révén nagy terek
alakíthatók ki. Több, mozgá-
sában erôsen korlátozott lakó
él itt, kerekes székkel vagy já-
rókerettel jól bejárható az
épület – tájékoztat Mészáros
Ágnes, a Békéscsabai Kistér-
ségi Egyesített Szociális In-
tézmény igazgatója. – Az
ebédlôt felújítottuk, ez a kö-
zösségi helyiség is egyben,

itt zajlanak a különbözô fog-
lalkozások, amelyek részben
a szabad idô hasznos eltölté-
sét, részben a fejlesztést szol-
gálják. Rendszeresen jár ki
háziorvos, kollégáink pedig
azon igyekeznek, hogy szín-
vonalas ellátást nyújtsanak,
és minél családiasabb kör-
nyezetet teremtsenek a zöm-

mel csendet, nyugalmat ked-
velô lakóknak.

A Bankó András utcai ott-
hon kollektívája tavalyelôtt
megkapta a Kiváló Szociális
Munkáért kitüntetést. A város
ezzel az elismeréssel jutal-
mazta az ott dolgozók idôse-
kért végzett, kiemelkedô és lel-
kiismeretes munkáját. M. E.

Otthon a Bankó András utcában

A városi sportcsarnokban
rendezték meg a Békéscsa-
bai Nagy Sportágválasztót,
amelyen sok mozogni szere-
tô ember megjelent. Az elsô
napon óvodások, általános-
és középiskolások próbálhat-
ták ki a sportegyesületek által
kínált lehetôségeket, a máso-
dik napon a város más lakói
élhettek ugyanezen alkalom-
mal. Az érdeklôdôk neves
sportolókkal is találkozhattak
a programban.

Kulturális program
Október 20., szerda 19.00 óra:

Dumaszínház – Hadházi László és Kôhalmi Zoltán
(Jegyek el?v�telben kaphat�k: Center Mozi, Di�ktanya,
TourInform B�k�scsaba, Turisztikai Hivatal Gyula,

info: 06-30/577-8759)



A Békében Békésben nem-
zetiségi fesztivál keretében a
világhírû szlovák festômû-
vész, Štefan Bubán alkotásai-
ból nyílt tárlat a békéscsabai
Munkácsy Mihály Múzeum-
ban. A nyitóünnepségen a ki-
állítás fôvédnöke, Štefan

Daňo, a Szlovák Köztársaság
fôkonzulja a két nép barátsá-
gának fontosságáról beszélt.
Elmondta, hogy a fôkonzulá-
tus 2001-ben nyitotta meg ka-
puit Békéscsabán, innen szá-
mítják a Munkácsy és a Tôke-
terebesi Honismereti Múzeum

együttmûködését. A terebesi
múzeumigazgató, Juraj Ža-
danský megnyitóbeszédébôl
megtudhattuk, hogy a nem-
zetközi hírû mester nem elô-
ször mutatkozik be Csabán:
számos mûvészeti táborban
vett részt, több megyei alko-
tóhoz fûzi barátság. Štefan
Bubán az 1960-as évek má-
sodik felében kezdte pályáját,
melynek során a tájképfesté-
szetben, a posztmodernben,
a figurális festészetben, végül
az absztraktban alkotott ma-
radandót. Bubán hitvallása
szerint a világ végtelen, mint
ahogy a mûvészet sem ismer
határokat. A mûvész a múze-
umnak és a megyei önkor-
mányzatnak ajándékozta
egy-egy alkotását.

V. A.
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Közel 6,4 millió forintot
nyert tehetséggondozásra a
békéscsabai Vásárhelyi Pál
Szakközépiskola és Kollé-
gium egy TÁMOP-os pályáza-
ton. Az oktatási intézmény pá-
lyamûvével elsô ízben indult
az uniós pénzek megszerzé-
séért.

A nyitókonferencia sajtótá-
jékoztatóján Török Árpád in-
tézményvezetôtôl megtudtuk,
hogy a projekt idén januártól
2011. április 30-áig tart, s 30–
40 tehetséges diák bevoná-
sával több területen – elsôsor-
ban a természettudományok
és az idegennyelv-oktatás te-
rületén – szolgálja majd az in-
tézmény tehetséggondozá-
sát. A hiányterület finanszíro-
zására kiírt pályázatot márci-
usban bírálták el, az iskola
azonban önerôbôl már idén
január elsején megkezdte a
programot, melybe helyi és
megyei általános iskolásokat
is be kívánnak vonni. A pályá-
zat természetesen pedagó-
gus-továbbképzéseket is tar-
talmaz. A projekt az Európa
Unió támogatásával, az Euró-
pai Szociális Alap (ESZA)
társfinanszírozásával valósul
meg.

Vándor Andrea

AJÁNLATUNKBÓL:

BÉKÉSCSABAI LAKÁSOK:
A Kôris utcában 64 m2-es, földszinti,
kétszobás, egyedi fûtésû, erkélyes la-
kás eladó. Ár: 9,5 M Ft.

A belvárosban elsô emeleti, három-
szobás, 67 m2-es, erkélyes lakás hô-
szigetelt házban eladó. Ár: 9,9 M Ft. 

Belvárosi, felújított, két és fél szobás,
étkezôs, egyedi gázos, erkélyes lakás
eladó. Ár: 9,9 M Ft. 

A belvárosban 3. emeleti, egyedi gá-
zos, erkélyes, két és fél szobás, klímás
lakás eladó vagy elcserélhetô Ár: 9,9
M Ft.

Az Andrássy úton háromszobás,
egyedi fûtésû, 90 m2-es tetôtéri lakás
eladó. Ár: 10,2 M Ft.

A belvárosban háromszobás, erké-
lyes, 76 m2-es tégla építésû lakás ela-
dó. Ár: 11,5 M Ft.

A belvárosban ÚJ, 48 m2-es, 3. emele-
ti, egy hálószobás + amerikai kony-
hás, nappalis kialakítású lakás eladó.
Ár: 11,5 M Ft.

A belvárosban, 2001-ben épült ház-
ban 63 m2-es, két szoba + étkezôs,
egyedis lakás eladó. Ár: 11,7 M Ft.

A belvárosban egy + két fél szobás,
étkezôs, erkélyes, egyedi fûtéses, 2.
emeleti lakás hôszigetelt házban el-
adó. Ár: 11,8 M Ft. 

A belvárosban felújított, egyedi fûté-
ses, erkélyes, két és fél szobás, tégla-
blokkos lakás eladó. Ár: 12 M Ft.

A belvárosban 63 m2-es, két szoba +
étkezôs, egyedi fûtésû lakás eladó.
Ár: 12 M Ft.

A Klapka utcában 550 m2-es,
közmûvesített nyeles telek építési
tervvel eladó. Ár: 12 M Ft. 

A Gyóni Géza utcában két és fél szo-
ba + étkezôs, 1. emeleti, erkélyes la-
kás eladó. Ár: 13,4 M Ft.

Az Andrássy úton kétszobás, egyedi
gázos, 3. emeleti lakás eladó. Ár:
13,5 M Ft.

A belvárosban 2. emeleti, egyedi gá-
zos, kétszobás, 67 m2-es lakás hôszi-
getelt házban eladó. Ár: 13,5 M Ft. 

A belvárosában eladó egy jó fekvésû,
67 m2-es, 2. emeleti, kétszobás,
egyedis, exkluzív lakás. Ár: 13,5 M
Ft. 

A Kazinczy utcában felújított, két és
fél szobás, 104 m2-es, erkélyes tár-
sasházi lakás garázzsal eladó. Ár:
13,6 M Ft.

A belvárosban 87 m2-es, három szo-
ba + amerikai konyhás, nappalis la-
kás eladó. Ár: 13,8 M Ft.

GYULAI INGATLANOK:
A Széchenyi utcában régi, 85 m2-es,
kétszobás, közmûves parasztház
1295 m2-es telekkel eladó. Ár: 6,2 M
Ft.

Üdülôövezetben 80 m2-es, két szoba
+ amerikai konyhás üdülô-lakóház
eladó. Ár: 6,5 M Ft.

A Pósteleki utcában 50 m2-es, két-
szobás, 4. emeleti, erkélyes lakás el-
adó. Ár: 6,5 M Ft.

A belvárosban 49 m2-es,egyszobás,
nagykonyhás, fürdôszobás társashá-
zi házrész kis kerttel eladó. Ár: 6,8 M
Ft.

A Törökzugi soron jó állapotban
lévô, 48 m2-es, 1. emeleti, kétszobás
lakás eladó. Ár: 7,6 M Ft. 

A Pósteleki utcában 68 m2-es, 1. eme-
leti, háromszobás, erkélyes lakás el-
adó.  A lakáshoz garázs is van, ami
külön megvásárolható. Ár: 8,5 M Ft.

A Malom utcában, 1200 m2-es telken
123 m2-es, három és fél szobás, ét-
kezôs családi ház eladó. Ár: 8,5 M Ft.

A Szélsô utcában 54 m2-es, egy + fél
szobás, étkezôs társasházi lakás
(ház) eladó. A ház felújítás alatt áll, és
befejezésre vár. Ár: 8,5 M Ft. 

A belvárosban kétszobás, erkélyes la-
kás téglafalazatú házban eladó. Ár:
9,2 M Ft.

A Budapest körúton 56 m2-es, két-
szobás, 1. emeleti, erkélyes, klímás
lakás eladó. Ár. 9,5 M Ft. 

A Csatorna utcában, 456 m2-es telken
83 m2-es, két és fél szoba + étkezôs
házrész eladó. Ár: 10,5 M Ft.

A Sáros utcában 100 m2-es, két és fél
szobás, felújítandó családi ház eladó.
Ár: 10,5 M Ft.

A Nagy Sándor utcában 64 m2-es, 3.
emeleti, háromszobás, franciaer-
kélyes, felújított lakás eladó. Ár:
10,8 M Ft.

Az Erzsébet utcában, 1200 m2-es tel-
ken 100 m2-es, három szoba + kony-
hás családi ház eladó. Ár: 11 M Ft.

A Nagyváradi úton 78 m2-es, két szo-
ba + nappalis, étkezôs családi ház el-
adó. Ár: 13 M Ft.

A városközpont szélén 2392 m2 össz-
területû, 1728 m2 hasznos területû
építési telek nyeles telek elhelyezke-
déssel eladó. Ár: 23 M Ft.

ALBÉRLET:
Kétegyházán, a Csabai utcában 1035
m2-es építési telek eladó. Ár: 540 000
Ft.

Sarkadon, a Bihari utcában 71 m2-es,
két szoba + konyhás, felújított csalá-
di ház eladó. Ár: 4,9 M Ft.

Sarkadon, a Mátyás utcában, össz-
közmûves telken két szoba + étkezôs
családi ház eladó. Ár: 5,5 M Ft. 

Kétegyházán, a Nagy Sándor utcában
100 m2-es, két szoba + nappalis, ét-
kezôs családi ház eladó. Ár: 6,6 M Ft. 

Sarkadon, a Munkácsy utcában két és
fél szoba + amerikai konyhás, nap-
palis családi ház eladó. Ár: 9,9 M Ft.

Mezômegyeren tetôtér-beépítéses,
három szoba + nappalis társasházi
lakóház eladó. Ár: 13,8 M Ft. 

Békésen, a Mezei utcában 2005-ben
épült, igényes, négy szoba + nappa-
lis családi ház eladó. Ár: 19,8 M Ft.

Doboz fôterén 117 m2-es, tetôtér-
beépítéses üzlethelyiség eladó.  Ár:
19,9 M Ft.

Irodánk szarvasi, kecskeméti, sze-
gedi és gyulai ingatlanokkal is ren-
delkezik!
Irodánk mobil üzletkötôket keres.
Tel.: 30/391-9051

Tehetséggondozás
pályázatból Október 9.

Családi futónap – indulás a Csaba
Centertôl
Október 9.
Ôszi virágvásár a Korzó téren
Október 10.
Múzeumok ôszi fesztiválja a Munkácsy
Mihály Emlékházban
Október 15.
30 Y koncert az ifiházban
Október 15.–november 10.
Fajó János Munkácsy-díjas fes-
tômûvész kiállítása a Jankay-galériá-
ban
Október 15.–2011. január 20.
Polgárosodás – kiállítás a Munkácsy
Mihály Múzeumban
Október 16-án 15.00 órától
Mesevilág-sorozat az Ibsen-palotá-
ban. Vendég: Pályi János bábmûvész

Október 16.
Frankó Fesztivál a Csaba Centerben
Október 17.
A magyar festészet ünnepe – Földi Pé-
ter Munkácsy-díjas festômûvész tárlata
a Munkácsy-emlékházban
Október 18-án
10.00 és 14.00 órától
Gyermekszínház az ifiházban – a Gá-
gogó zenekar mûsora
Október 19.
Irodalmi est a Phaedra Közéleti Köz-
pontban
Október 13-áig
Csuba Anita, Krajcsó László, Lovas Gá-
bor és Nógrádi Csilla kiállítása a Jan-
kay-galériában
Október 31-éig
Stefan Buban szlovák festômûvész kiál-
lítása a Munkácsy Mihály Múzeumban

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

Nyitva tartás szeptember 1-jétôl június 14-éig:
hétfôtôl péntekig: 8.00–16.00, hétvégén: zárva.

Szolgáltatások: üdülésicsekk-ügyintézés; belépôjegyek árusítása helyi és országos rendezvé-
nyekre (Interticket, Ticket Express, Ticket Pro, Ticketportal és Jegymester jegyek); ingyenes
prospektusok magyarországi szálláshelyekrôl, látnivalókról, rendezvényekrôl. • Megvásárol-
hatók: békéscsabai ajándéktárgyak (pólók, bögrék, hátizsákok, tollak, tollkészletek, kitûzôk,
kulcstartók, sapkák, noteszek), Munkácsy-könyvek, könyvjelzôk, képeslapok, telefonkártyák,
Magyar Turizmus Kártya, térképek, képeslapok, útikönyvek.

A rendezvényszervezôk a változtatás jogát fenntartják!

PROGRAMAJÁNLÓ

Tisztelt szerkesztôség!
Hozzá szeretnék szólni Gécs
Bélának a Csabai Mérleg au-
gusztus 26-ai számában meg-
jelent Népfürdôzés a csabai
Körösön címû írásához.
Az 1940-es évek körül a békési
úti zsilip közelében laktunk. A
zsilip után, Békés felé kiépített
strand volt cementezett padká-
val, lépcsôvel. Öltözônek meg-
feleltek az öreg, odvas fûzfák,
amiknek takarásában (és od-
vaiban) felvehettük a fürdôru-
hánkat. Itt meztelenkedés nem
volt. Sokan jártunk ide fiatalok.
A víz tiszta, úszásra is alkalmas
volt, és nem kellett belépôdíjat
fizetni, mint az Árpád fürdôben.
Szép volt, jó volt, régen volt!

Üdvözlettel: Bánfiné

Bubán a Munkácsyban

Közel hat éve nyílt meg
Brüsszelben a Magyar Kultu-
rális Intézet. A 2010–2011-es
évadot szeptember 10-én nyi-
tották meg a békéscsabai
Bartók Béla Vegyes Kar köz-
remûködésével. 

A magyar vidéken címû
programsorozat részeként
Brüsszelben egymás után
mutatkoznak be hazánk tájai
– Európa kulturális fôvárosa,
Pécs után most a Dél-Alföld
van soron. Száz éve született
a huszadik századi magyar
festészet meghatározó alakja,

a gyulai származású Kohán
György festômûvész, akinek
emlékére kiállítás nyílt a Ma-
gyar Kulturális Intézetben. A
kétszáz éve született zene-
szerzô, zongoramûvész és
karmester, Erkel Ferenc emlé-
ke elôtt a brüsszeli évadnyi-
tón a Bartók Béla Vegyes Kar
tisztelgett Perlaki Attila kar-
nagy vezetésével. Program-
jukban azok a darabok csen-
dültek fel, amelyeket a kórus
szeptember 6-án a városháza
dísztermében mutatott be a
csabai közönségnek.     m. e.

Brüsszelben a Bartók

Megkapó képek tárulnak
elénk a természetrôl, vízesés-
rôl, hegyekrôl, arcokról, egy fia-
tal párról, kisgyermekekrôl, a
szabadságról. A fotósok foko-
zottan érzékenyek mindarra a
szépre, ami körbevesz ben-
nünket, ezt megörökítik és
megmutatják nekünk, hogy mi
is észrevegyük – mondta dr.
Ferenczi Attila részönkormány-
zat-vezetô a Békéscsabai Kul-
turális Központ Lencsési Kö-
zösségi Házában, az Aradi Fo-
tóklub kiállításának megnyitó-
ján, Takács Péter, a közösségi
ház vezetôjének köszöntôje és
Majorosi Tímea népdalénekes
produkciója után.

A Lencsésin hatodik alka-
lommal láthattunk kiállítást az
aradi fotósok különleges ké-
peibôl.  A klub és a Márvány
Fotómûhely együttmûködésé-
nek köszönhetôen 2005 óta
Aradon és Békéscsabán is
gyönyörködhetünk abban,
amit a határon innen és túl élô
fotósok érzékeny szeme észre-
vesz. Mikóczy

Aradi fotók
a Lencsésin

Békéscsaba tavalyelôtt
114 millió forint támogatást
nyert a Társadalmi Megújulás
Operatív Programja kereté-
ben. A Kompetenciák fejlesz-
tése az óvodától az érettsé-
giig címû elképzelés sikere-
sen megvalósult. A projektzá-
ró rendezvényt szeptember
20-án tartották a városháza
dísztermében.

A meghívott vendégeket
Köles István alpolgármester
köszöntötte, majd dr. Szabó-
né Varga Ildikó projektmene-
dzser és a részt vevô intéz-
mények számoltak be arról,
mi történt az elmúlt tizenöt
hónapban. A program hat

helyszínen zajlott: a Lencsési
óvoda székhelyén és telep-
helyén, a Szabó Pál téri isko-
lában, a Jankay iskolában, a
kettes iskolában és a Ke-
mény Gábor szakközépisko-
lában. A projektmenedzser
mellett fôként Dancsóné
Kasznár Mária, Skultétiné
Barna Anita, Szeleczki Erzsé-
bet, Szlovák Jánosné, Szôke
Klára és Tirjákné Prisztavok
Ágnes szakmai vezetôk koor-
dinálták és irányították a
munkát, amelybe 178 peda-
gógust és – az eredetileg ter-
vezett 539 helyett – több mint
kilencszáz diákot vontak be.
A pályázati forrásból finanszí-

rozták a diákok fejlesztésé-
hez szükséges eszköztárat
és a pedagógusok felkészíté-
sét is. 

A kompetencia alapú ok-
tatás lényege, hogy a peda-
gógiai folyamat középpontjá-
ban az aktív tanulás áll, a
hangsúly a képességek fej-
lesztésére tevôdik át például
olyan területeken, mint a szö-
vegértés, az idegen nyelv, az
életpálya-építés, a matemati-
ka, az információs és kom-
munikációs technológia, a
szociális, életviteli és környe-
zeti vagy a természettudo-
mányos kompetenciák. 

M. E.

Fejlesztés az óvodától az érettségiig

Az önkormányzati „Tehet-
séggondozó képzô- és
iparmûvészeti támogatás”
pályázat kedvezményezettjei,
Csuba Anita, Krajcsó László,
Lovas Gábor és Nógrádi Csil-

la alkotásaiból látható kiállítás
október 13-áig a Jankay-ga-
lériában. A tárlatot szeptem-
ber közepén nyitotta meg
Kiss Tibor, a közmûvelôdési,
ifjúsági, oktatási és sportbi-

zottság elnöke, kiemelve,
hogy a támogatással a tehet-
séges, fiatal képzô- és ipar-
mûvészek pályakezdését,
mûvészi fejlôdését segíti a vá-
ros.

Fiatal tehetségek a Jankay-galériában

Szakképzett KUTYAKOZMETIKUS 
és okleveles kutyamasszôr

az Ön kedvencének szolgálatában. 
Tel.: 06-20/476-6883

MOST ÉRDEMES ELUTAZNI!
Fantasztikus utószezoni árak,
hatalmas kedvezmények.

Tekergô Utazási Iroda
Andrássy út 8. szám

TEL./FAX: 06-66/445-809, MOBIL: 06-20/472-5588

Aki behozza ezt a hirdetést, vendég egy kávéra vagy cappuccinóra!
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A program konferenciával
folytatódott, majd a megyei
közgyûlési elnök és Németh
Zsolt külügyi államtitkár, vala-
mint a népviseletben érkezett
Siri Ellen Sletner norvég nagy-
követ asszony részvételével
ünnepélyesen átvágták az
avatószalagot. Németh Zsolt a
nagy norvég drámaírótól, Hen-
rik Ibsentôl vett idézettel –
„Gyönyörû az, ha az ember
célba lát, s eléri azt tûzön-vízen

át” – kezdte beszédét, hozzá-
téve, hogy az Ibsen-ház nem
jöhetett volna létre, ha nincs a
Norvég Alap, és ha a nem
uniós tag Norvég Királyságnak
nincs egyedülálló kitekintése a
határain túlra. A ház névadójá-
nak, Henrik Ibsennek a mell-
szobrát is leleplezték az elô-
csarnokban. A szobor a Mun-
kácsy-díjas, megyénkbeli Mi-
hály Gábor szobrászmûvész
alkotása.          V. A.

A P R Ó H I R D E T É S
IN GAT LAN

Békéscsabán régi kertes ház eladó társas-
ház építésére alkalmas telken. Tel.: 20/593-
7420.

Békéscsabán, a Lencsésin kétszobás, I.
emeleti, egyedis, erkélyes lakás eladó. Tel.:
30/223-8572.

SZOLGÁLTATÁS
Szobafestés, mázolás, tapétázás, hôszigetelés

akciós árakkal, rövid határidôre. Morár Já-
nos, tel.: 20/490-0702

Mûanyaghegesztés, autópolírozás! Tel.:
06-70/389-0280.

Autóápolás 3000 Ft-tól – Békéscsaba, Be-
rényi út. 11.

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

Szobafestést, mázolást, ta pé tá zást, szalag-
parkettázást, homlokzatfestést, hõszigete-
lést, nemesvakolatok készítését vállalom!
Lestyán Pál, Gorkij u. 6. Tel.: 436-226,
30/481-8071.

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

Csempézést, parkettafektetést, festést, la-
kás-átalakítást vállalunk. Tel.: 30/273-3191.

Redôny-, reluxa-, szalagfüggöny-készítés,
-javítás részletfizetéssel is. Nyílászárók javítá-
sa. Tel.: 454-171, 70/212-6776.

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

Könyvelés egyéni és társas vállalkozóknak,
teljes körû ügyintézéssel. Telefon: 20/567-
6521.

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

Zár, redôny, reluxa, szúnyogháló, harmo-
nikaajtó, szalagfüggöny, napellenzô sze-
relése. Tel.: 30/233-4550. Utánfutó-köl-
csönzés! Békéscsaba, Dobos István u. 20.
Tel.: 70/335-7584, 66/636-135.

Hûtõk, fagyasztók javítása. Békéscsaba, Fiu-
mei u. 4. Bali és Fia Bt. Telefon: 20/921-2521
és 20/944-6986.

Számítógépek javítása.Tel.: 06-70/228-6377.

OKTATÁS
Matematikából korrepetálás.1200 Ft/óra. Tel.:

66/737-373.
Angol-, németnyelv-oktatás. Tel.: 20/933-6828.
Olasznyelv-oktatás.Tel.: 20/259-5126.
Üzleti angol, német.Tel.: 20/933-6828.
Matematikából pótvizsgára, pótérettségi-

re felkészítés. Angolnyelv-oktatás. Tel.:
70/392-0459.

Kisdiákok délutáni tanulásának segítését
vállaljuk tapasztalt pedagógusokkal a
szülôk igényei, jelentkezése alapján. Ér-
deklôdni a 06-66/451-479-es vagy a
szvt02@t-online.hu címen lehet.

MUNKA
Ingatlanirodánk üzletkötôket keres kötetlen

munkaidôben, másodállásban is. Tel.:
30/326-8630

EGYÉB
Elégedetlen Ön a biztosító kárrendezésé-
vel?Mi segítünk! CREDIT LIFE Bt., Békés-
csaba, Andrássy út 6., tel.: 30/940-6578.

Szépséghibás, nagy képernyôs LCD- és
plazmatelevíziók kedvezô áron eladók.
Tel.: 06-20/624-7263.

Mogyoró és vegyes pálinka eladó. Tel.: 
06-20/387-0947.

A garabonciások segítették egymástFelavatták az új Ibsen-házat

Kiss Gergely alpolgármes-
ter (Széchenyi) fôként a diák-
ságot megmozgató progra-
mokra helyezné a hangsúlyt,
közös pósteleki, szanazugi tá-
borok és olyan flash mobok
megszervezésén gondolko-
dik, ahol egymást nem ismerô
emberek gyûlnek össze, hogy
néhány percig valami szokat-
lant mûveljenek – például a
neten megtanult koreográfia
szerint táncoljanak –, majd
szétszéledjenek.

Ebben az évben nyolc kö-
zépiskola indított jelöltet a ga-
rabonciás napokon, amely
megmozgatta a csabai diáko-
kat. Ismét felépült GarabonCi-
ty, versenyek, kampányprog-
ramok tömkelege várta a fiata-
lokat. Idén elsô alkalommal az
Euro One Számítástechnikai
Zrt. – amelynek oktatási üzlet-
ág-igazgatója, Benkó György

kilenc éve diákpolgármester
volt Csabán és négy éve segí-
ti Fodor Józsefet, a garabon-
ciás fôszervezôjét – egymillió
forintot sorsolt ki a résztvevô
és szakképzési hozzájárulást
fogadni tudó iskolák között. A
nyertes a BéKSZI Zwack tag-
iskolája lett, az intézmény ne-
vét Szabó Ábrahám húzta ki.

Ahogy a diákpolgármester
és az alpolgármesterek el-
mondták, kampánystábjaikkal
sokat dolgoztak az elmúlt idô-
szakban, de közben jól érez-
ték magukat, amihez hozzájá-
rult, hogy ezen a választáson
minden stáb segítette a mási-
kat.

M. E.

Két hónapos nyári szünet
után megjelent a Magyar Te-
átrum második évfolyamának
hetedik, szeptemberi száma.
A Magyar Teátrumi Társaság
16 oldalas, színes A/3-as for-
mátumú havilapja megvásá-
rolható az ország szinte va-
lamennyi újságosstandján és
kilenc vidéki nagyváros szín-
házában (Sopron, Gyôr, Szé-
kesfehérvár, Veszprém, Zala-
egerszeg, Kecskemét, Szol-
nok, Debrecen, Békéscsaba),
valamint elôfizethetô a lapban
megadott címen. A Magyar
Teátrumban fôleg a lapot ala-
pító kilenc vidéki teátrum éle-
térôl olvashatnak, de találhat-
nak benne fôvárosi és hatá-
ron túli színházakról, színházi
mûvészekrôl szóló írásokat is.

Magyar Teátrum,
színházi élet

Sass Ervin: Keskeny úton
Sass Ervin (1929., Oros-

háza) újságíró, szerkesztô,
költô, mûvészeti író, színi-
kritikus igen termékeny
úton halad, hisz a nyolcadik
ikszet átlépett csabai költô
immár a 9. verseskötetével
jelentkezett nemrégiben.

Az Intés önmagamhoz
(1981), Naponta felkelek
(1986), Sziklákat görgetô
bogarak (1997), Remény a
kék paripán (1997), Dager-
rotípia (1999), A fürdômes-
ter vízbe ugrik (2001), Merre
hé? (2006), a Csóka Csenci
a vendéged (2009) után az
idei ünnepi könyvhétre lá-
tott napvilágot a Keskeny
úton címû verseskötete
Csuta György festômûvész
illusztrációival a békéscsa-
bai Magyar Téka Erkel Sán-
dor Könyvesház kiadásá-
ban.

A Keskeny úton egy le-
tisztult, tapasztalatokban
bôvelkedô, bölcs ember
vallomása a világról. A kötet
53 hagyományos verselô
stílusban íródott hatsorost
tartalmaz.

Sass Ervin ars poeticáját
talán leginkább a Költô
címû verse tükrözi: „jöttek
az ismeretlenek / mondták
hogy ôk is emberek / olvas-
ták verseim sokan / és di-
csérték mindannyian / to-
vábbá szeretnék ha én / hol-
naptól ôket dicsérném”. 

Kôszegi Barta Kálmán, a
Magyar Téka kiadóvezetô-
je így ír róla a kötet hátlap-
ján: „…Sass Ervin költô kö-
tete lehetne akár egy ösz-
szegzô lírai gyûjtemény. Az
is.  Jó néhány kötetet letett
már az irodalmi Pantheon
asztalára.

Igazi lírikus ô, alkatilag is,
még ha újságcikket, ripor-
tot, recenziót, kritikát, tárcát
ír is; tetten érhetô írásmûvé-
szetében a lírai én, a huma-
nista ember. …néhol vitat-
kozik is önmagával, de má-
sokkal is, vagy inkább fino-
man kérdéseket fogalmaz
meg, ahogy a bölcs ember
teszi.”

Mindezt Egysorosában
így foglalja össze a szerzô:
„a hat sorból egy is lehet /
magyarázod a versedet / hi-
szed-e hogy egyszer mégis
/ tengerszínû lesz a kék is /
a vers pedig csak egysoros
/ mindig fényes sosem po-
ros.”

A Keskeny úton a csabai
és az orosházi önkormány-
zat támogatásával jelent
meg.

Vándor Andrea

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL*

Angol-, németnyelv-
oktatás.

20/933-6828.
ZENTAI

Banner Benedek régész,
néprajzkutató, tanár. *Szék-
udvar  (Arad megye) 1884.
ápr. 25.,  Budapest, 1968.
szept. 24. 

Békéscsabán érettségi-
zett. 1914-ben mint hadap-
ródjelölt harcolt az I. világhá-
borúban. Még ebben az év-
ben orosz hadifogságba
esett. 1914–’19-ben szibériai
és mandzsúriai hadifogolytá-
borokban élt. 1919-ben ha-
zatért. 1921-tôl a békéscsa-
bai Lorántffy Zsuzsanna Le-
ánygimnázium tanára; 1934-
tôl 1946-ig a gimnázium igaz-
gatója. 1946-ban nyugdíjaz-
ták.

Egyidejûleg 1921–1954
között a békéscsabai városi
múzeum régésze; végleges
nyugdíjazása után Budapes-
ten élt. Irodalmi és tudomá-
nyos tevékenysége elismeré-
séül a szegedi Dugonics Tár-

saság és a szegedi Alföldku-
tató Bizottság tagjai sorába
választotta.

Elnöki minôségben vezet-
te a békéscsabai Aurora Kör
szépirodalmi osztályát. 1921-
ben lett a békéscsabai mú-
zeum munkatársa. 1925-tôl ô
gondozta a néprajzi gyûjte-
ményt, majd az 1930-as évek
elején – amikor Rell Lajos, az
intézmény igazgatója meg-
vált vezetôi tisztségétôl – a
régiség-, érem- és ereklyetá-
rat vette át.

Banner Benedek jó felké-
szültségû, széles körû régé-
szeti, néprajzi, történeti isme-
retekkel rendelkezô ember
volt. Muzeológiai érdeklôdé-
se egyre inkább megoszlott
a néprajz és a régészet kö-
zött. Ez utóbbi nyilván öccse,
Banner János hatására tör-
tént, aki az 1920-as évektôl a
szegedi egyetem régészeti

tanszékének tanára, és aki-
nek a szegedi és hódmezô-
vásárhelyi ásatásain dolgo-
zott 1925–1943-ig. Banner
Benedek 1930-ban a város
fövényesi (fényesi) részén
kezdett rendszeres feltárást,
melyet Békéscsabán számos
további követett.

Tevékenységének közép-
pontjában Békés megye mú-
zeumügyének fejlesztése
állt. 1935-ben rendezte a mú-
zeum anyagát, és állandó ré-
gészeti-néprajzi kiállítást ho-
zott létre.

Számos néprajzi, régésze-
ti tárgyú írása és a hadifog-
ság élményeit feldolgozó kö-
tete jelent meg. 1946 után
jobbára néprajzi tárgyú cik-
keket írt. Munkásságáért
megkapta az Eötvös Loránd
Tudományegyetem arany-
diplomáját. 

Csobai László

Békéscsabai életrajzok

A régészet és a néprajz érdekelte

Fight Training: péntek 17.00
A Fight Training legfontosabb jellemzôje, hogy az aerobic és

a különbözô küzdôsport stílusok fô elemeit egyedülálló
irányzattá formálja.

Egyike azon nagyon ritka edzésfajtának, amely hihetetlen
keménysége és alakformáló hatása mellett a feszültségoldást

és a rendkívül jó hangulatot is biztosítani tudja.

Body Training: kedd 19.00, péntek 18.00
Alakformáló, erôsítô óra, ahol a kritikus területekre

összpontosítunk, mint a has- és hátizmokra, a vádli, comb
és fenék tájára, a vállakra és a karokra.

Az órán észre sem veszed az idô múlását, izmaid közben
kellemes edzésben vesznek részt, alakod átformálódik,

amit pár edzés után már észreveszel – és mások is!

Regisztráció: 06-70/394-5352



Csaba elsô emeletes bérházát Szraka
Ernô mérnök terve szerint a közbirtokos-
sági testület építtette. A járásbíróság hiva-
tala és a lakók 1874-ben költöztek be az
épületbe. A földszinten üzletek nyíltak. Az
épületrôl 1890-tôl maradtak meg képek.
(Fotóink a késôbbi korszak emlékképei.)

Elsô látványos épületfotónk a Stampa
cukrászda kis teraszos üzletét örökítette
meg. Az olasz cukrász utóda Oszadszky
Károly lett. A másik képen a Leszich mû-
órás boltja és a Löffler üzlet portálja látha-
tó. Innen indult 1903-ban a Tevan nyom-

da, az országos hírnevû mûhely helyét
emléktábla jelöli. Átalakítás után, 1926-
ban itt kapott otthont a fiú felsôkereske-
delmi iskola, amely aztán 80 évig köz-
gazdasági szakközépiskolaként mûkö-
dött az épületben. Most a régi ház – a
Norvég Alap jóvoltából – hétszázmilliós
beruházással átépült, bôvült, és létrejött
az Ibsen-ház, mely mûvészeti, oktatási és
közmûvelôdési központként mûködik
majd. A szépen megújult mûemlék épü-
let a város új színfoltja lett.

Gécs Béla

BékéscsABA Anno…

Az elsô bérháztól
az Ibsen-házig
Korszakos képek
a 135 éves épületrôl
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A 2005-ben átadott békés-
csabai atlétikai centrum adott
otthont szeptemberben a
Forg-Tech Kupa országos at-
létikai minôsítô pályaverseny-
nek.

A hagyományosan a
Buda-Cash Békéscsabai Atlé-
tikai Club és a Békés Megyei
Atlétikai Szövetség által meg-
hirdetett versenyen három
megye válogatott viadalát iz-
gulhattuk végig, amelyen ha-
zai gyôzelem született: a Bé-
kés megyei csapat bizonyult
a legjobbnak, maga mögé
utasítva Csongrádot és Jász-
Nagykun-Szolnokot. Össze-
sen 85 számban mintegy 600
nevezô mérhette össze
ügyességét, technikáját és
sporttudását, a leginkább várt
versenyszám talán mégis a
3000 méteres pénzdíjas férfi-
verseny volt, amelyen az or-
szág legjobb középtávfutói

mérettettek meg. A rangos
mezôny éles küzdelmet ho-
zott, végül a csabai Tóth Lász-
ló lett az elsô, a második Bene
Barnabás (PVSK), a harmadik
pedig a szintén hazai, csabai
színeket képviselô Gregor
László. A legjobb hat férfi és
nôi versenyzô – Tóth László,
Bene Barnabás, Gregor Lász-
ló, Márton Anita, Kormányos
Dániel, Krucsai Zsanett, Sza-
bó Bence, Gulyás Viktor – tel-
jesítményét különdíjjal jutal-
mazták. A Forg-Tech Kupa idei
díszvendége Urbanik Sándor
négyszeres olimpikon atléta
volt. A fôvédnökséget Lovas
Éva, a Buda-Cash Brókerház
Zrt. békéscsabai irodájának
vezetôje és Turai Ferenc, a
Forg-Tech Kft. igazgatója vál-
lalta. A díjakat Farkas Zoltán, a
Békés Megyei Közgyûlés el-
nöke adta át.

Vándor Andrea

Forg-Tech Kupa

Széchenyi- kártya

Szeptember 10-én, Erkel
Ferenc születésének kétszáza-
dik évfordulója alkalmából, az
Erkel-emlékév békéscsabai
eseményeként nyílt meg a ze-
neszerzô életérôl és munkás-
ságáról szóló kamarakiállítás a
Meseházban. A kiállítás anya-
gát a Munkácsy Mihály Mú-
zeum dokumentumaiból állítot-
ta össze Kocsor János törté-
nész muzeológus. 

A kiállításon dokumentu-
mok másolatait láthatja a néze-
lôdô – többek között a Him-
nusz eredeti kéziratát, fényké-

peket Erkel ma is álló szülôhá-
záról, életének nevezetes hely-
színeirôl, relikviákról, amelyek a
zseniális zeneszerzô tiszteletét,
illetve az utókor megbecsülé-
sét idézik. Olyan különleges-
séggel is találkozhatunk, mint a
meghívó, amely arra a koncert-
re invitált, melyet Erkel Ferenc
tiszteletére rendeztek, és ame-
lyen ô maga utoljára vezényelt.

A kiállítás megnyitóján
Gyucháné Veres Krisztina, a
Meseház vezetôje Szôcs Géza
kulturális államtitkár Erkel-em-
lékévrôl szóló gondolatait tol-

mácsolta. A tárlaton Kocsor Já-
nos történész, muzeológus ve-
zette végig a látogatókat.

A nap végén, az ünnepi
koncerten a Fonó zenekar a
nemzeti romantika jegyében

muzsikált az Alföld, Felvidék
és Erdély nótáiból. Az esten
közremûködött Závada Pál
szépíró.

A program megvalósítását a
Balassi Intézet, a Nemzeti Év-
fordulók Titkársága és Békés-
csaba Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata támogatta.

A kiállítás hétfôtôl péntekig
8–16 óráig látogatható a Mese-
házban (Békési út 17.). Cso-
portok számára bejelentkezés
a 66/326-370-es telefonszá-
mon. Megtekinthetô október
10-éig.

Erkel Ferenc nemzeti romantikája
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A KA-VOSZ Zrt., a megyei
kereskedelmi és iparkamara
és a Vállalkozók és Munkál-
tatók Országos Szövetségé-
nek megyei szervezete szer-
vezésében a Fiumében gaz-
dasági fórumon ismertették
nemrégiben a Széchenyi-
kártya programot, mely a ha-
zai kis- és középvállalkozói
szektor fejlôdéséhez biztosít
kedvezményes hiteleket.

A már jól ismert Széche-
nyi-kártya mellett augusztus
elsejétôl Széchenyi forgó-
eszközhitelt, szeptembertôl
Széchenyi beruházási hitelt
és 2011-tôl Széchenyi öne-
rôhitelt is igényelhetnek a
vállalkozások, s így akár 100
milliós forrásra is szert tehet-
nek. „Amikor 2000-ben Dem-
ján Sándorral elkezdtünk

azon gondolkodni, hogyan
lehetne egy kisvállalkozói hi-
telt összerakni, ami a töme-
gek számára elérhetô, egy
hosszabb polémiát követve
alakult ki egy koncepció,
amellyel megpróbáltuk meg-
gyôzni a kormányzatot” –
mondta Parragh László, a
Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke. A kon-
zultáció eredményeképpen
öt bankot sikerült megnyerni
az együttmûködésre. A Szé-
chenyi-kártya népszerûsé-
gére építve most a kormány-
zat a továbbfejlesztést bee-
melte programjába. A KA-
VOSZ Zrt. pénzügyi vezetô-
je, Martini Ferenc részlete-
sen szólt a Széchenyi-prog-
ram új elemeirôl.

Vándor

SZÓRAKOZTATÓELEKTRONIKAI TERMÉKEK
GARANCIÁLIS SZERVIZELÉSE

MINDEN TÍPUSÚ TV, VIDEÓ, DVD, KAMERA GARANCIÁN TÚLI JAVÍTÁSA 
RÖVID HATÁRIDÔVEL

SZERVIZ CSABA TV BÉKÉSCSABA, TELEKI U. 5. TEL.: 66/327-005

Panasonic

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
A békéscsabai

Széchenyi István Két Tanítási Nyelvû Közgazdasági Szakközépiskola
hatvan tanulója hat kísérôtanárral szakmai tanulmányi kiránduláson

vett részt szeptember 22. és 25. között Erdélyben.
A diákok Erdély magyarok lakta településeit keresték fel, találkoztak
az aradi testvériskola tanulóival, szakmai programokon vettek részt.
A kirándulás az Apáczai Közalapítvány által kiírt HATÁRTALANUL!

címû pályázat keretében valósulhatott meg,
melyet  az alapítvány 1 874 500 Ft-tal támogatott.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
az Apáczai Közalapítványnak a támogatásért!

Piros Ferrarival száguldott a vak Ádász István a repülôtér kifu-
tóján. Mindezt Kátay Gézának és az A-Team-nek köszönheti.

A Csaba Honvéd Kulturális
Egyesület KIT Makett Klubja
immár 16. alkalommal ren-
dezte meg hagyományos Or-
szágos Makettkiállítását és
Versenyét szeptember 25-én
és 26-án. Az eredményeket
vasárnap hirdették ki.

A rendezvény fôvédnöke
Vantara Gyula, Békéscsaba
polgármestere volt, a díjakat
Köles István alpolgármester
és a meghívott vadászpilóta
vendégek – Szabó Zoltán, Ta-
kács Géza és Szatmári László
– adták át. Az idei versenyre
36 kategóriában mintegy 340

makett és modell készítôje
nevezett ifjúsági és felnôtt
korosztályban. A 37. kategó-
ria a hajóké volt, amelyben
mûanyagból és fából készült
hajók versengtek. A rendez-
vényt több mint ötven cég tá-
mogatta, s szponzori különdí-
jakat is felajánlottak, illetve át-
adtak. Köles István elmondta:
nagy örömére szolgál, hogy
immár negyedszer üdvözöl-
heti a makettkiállítás résztve-
vôit, akik között a legfiatalabb
nyolc-, a legidôsebb pedig
több mint nyolcvanéves. Ér-
tékteremtés, kreativitás jel-

lemzi az ösztönösen tenni
akaró „homo ludenst”, azaz a
játékos embert, hisz az idén is
remek új ötletek tanúi lehet-
tünk – mondta az alpolgár-

mester, majd hozzátette: némi
marketing segítségével to-
vább is tarthatna a jelenleg
kétnapos kiállítás. 

V. A.

A homo ludens és a makett

Díszmagyarba öltözött emlékház
A Kulturális Örökség Napjai rendez-
vényhez a békéscsabai Munkácsy-
emlékház is csatlakozott: szeptember
18-án és 19-én díszmagyar ruhákat
mutattak be az érdeklôdôknek. A fér-
fiak viseletét – atillát, pantallót, men-
tét, dolmányt, zekét, huszárkát és
ezek szabásmintáit –, valamint az úri

ruha viseletet kivetítôn követhették
nyomon a látogatók Mészáros Zsuzsa
mûvészeti vezetô magyarázatait hall-
gatva. Érdeklôdés híján elmaradt a
szombatra tervezett sportos mú-
zeumlátogatás két keréken Békésre,
vasárnap viszont lehetôség volt a
Munkácsyban a lányságot jelképezô
pártát készíteni.



– Az utóbbi évtizedben je-
lentôsen javult a rosé megbe-
csültsége világszinten –
mondta Dúzsi Tamás bo-
rász. – Ez Magyarországra is
igaz. A legutóbbi cannes-i
versenyen már nyolcszáz ne-
vezés érkezett, ebbôl negy-
venhét minta lett aranyérmes,
köztük négy magyar, melyet
a magyar borászat nagy elis-
merésének tartok. 

Dúzsi Tamás úgy véli,
hogy a növekvô eladások
magyarázata az is, hogy a
borfogyasztók köre bôvült és
némileg átalakult.

– Míg régebben elsôsor-
ban a középkorú férfiak bo-
roztak, ma már a fiatalabbak
és a nôk is szívesen teszik

ezt. Nekik a könnyebb, ki-
sebb alkoholtartalmú rosé
ideális lehet. A
piackuta-
tás ada-
tai kö-
zül én
legin-
k á b b  
a kan-
n á s ,
mûanyag-
p a l a c k o s
termékek elô-
retörését ér-
zem aggasztó-
nak! Sajnos
részben a jelenség
okát is tudom: sokan, egyre
többen a mennyiségi boro-
zás hívei, nekik olcsó, kannás

bor-
ra van

i g é n y ü k .
Ezt borászként nehéz kom-
mentálni!

GB
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– Milyen kár érte az orszá-
got a sukorói kaszinó-beruhá-
zás kapcsán, amellett, hogy
egymilliárd forinttal áron aluli
telekcserét hajtottak végre a
befektetôk javára?

– A Gyurcsány-kormány a
sukorói kaszinóváros tervét
nemzetgazdasági szempont-
ból kiemelt beruházássá nyil-
vánította, és 2,6 milliárd forint
állami támogatást ítéltek oda
az adófizetôk pénzébôl. Hála’
istennek, ez a pénz nem került
kifizetésre, mert megindultak
azok a hatósági eljárások,
amelyek az ügyre irányították
a közvélemény figyelmét. Úgy
gondolom, a Sukoró-ügy pél-
dája annak, ahol a korrupció
és a hivatali helyzettel való
visszaélés kézzelfogható és
nyomon követhetô.

– Kinek milyen felelôssége
volt az ügyben?

– Olyan nincs, hogy az elô-
zetes letartóztatásban lévô
Tátrai Miklós a Magyar Nem-
zeti Vagyonkezelô vezetôje-
ként  önhatalmúlag dönt egy
telekcserérôl, vagy arról,
hogy a projektet nemzetgaz-
dasági szempontból kiemelt-
té nyilvánítsák! Gyurcsány Fe-
renc nyilván mindenrôl tudha-
tott. Veres János ugyancsak
mindenrôl tudhatott. Bajnai
Gordon az elsô perctôl kezd-
ve kapcsolatban állt, levele-
zett a befektetôkkel. Veres Já-
nos a legnagyobb hibát akkor
követte el szerintem, amikor a
Gyurcsány-kormány utolsó
ülésén nem tájékoztatta a mi-
niszterelnököt, hogy amíg
nincs  koncessziós szerzô-

dés, addig a jogszabályok
szerint nem lehet kiemeltté
nyilvánítani egy beruházást,
és nem lehet állami támoga-
tást sem megítélni neki. A
2009. áprilisi kormányülés idô-
pontjában, amikor ezt megtet-
ték, még a szakhatósági en-
gedélyek sem voltak meg a
sukorói területre. Olyan doku-
mentumot is láttam, amelyben
leírták, hogy, idézem: a jog-
szerûség látszata miatt ne
adásvételi szerzôdés, hanem
csere történjen. Hogy mi volt
az oka, amiért ezt a beruhá-
zást ennyire kellett támogatni,
ha eljön az ideje, Gyurcsány
Ferenc, gondolom, el fogja
mondani. Az is lehet, hogy
nem mondja el! Az ügynek
már van három gyanúsítottja,
és biztosra veszem, hogy lesz-
nek többen is. A felelôsöket
Tátrai felett kell keresni. 

– Gyurcsány Ferenc részé-
rôl nem arról van szó, hogy
zuhanó népszerûségét igye-
kezett orvosolni azzal, hogy
egy rengeteg munkahely te-
remtésével járó beruházást
akart látványosan támogatni?

– Az a hatástanulmány,
amely azt vizsgálta, hogy a
kaszinóváros mennyi munka-
helyet teremthet, szintén egy
megrendelt tanulmány volt,
valótlan adatokkal. A projekt
nem teremtett volna annyi
munkahelyet, nem voltak
meg hozzá az infrastrukturális
feltételek. Sukoróra egy egy-
szeregy sávos út vezet, ho-
gyan ment volna oda a tanul-
mányban említett több tízezer
turista? Sehogy.

GB

Budai Gyula: Az ügynek három gyanúsítottja már van

Hogyan ment volna
10 ezer turista Sukoróra?
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A Rogán által is idézett, a
Svájci Nemzeti Bank hon-
lapján elérhetô tanulmány-
ból kiderül: az eurózóná-
ban 238 milliárd frank, az
eurózónán kívüli államok-
ban pedig 122 milliárd frank
volt a hitelállomány nagysá-
ga 2007 végén. A tanul-
mány kiemelten kezeli Ma-
gyarországot, rámutatva,
hogy a svájci frank alapú hi-
telek az ország összes hi-

telállományának 30 száza-
lékát tették ki, míg 2003-
ban még csupán 3 százalé-
kát. A 32,6 milliárd itthon ki-
helyezett frankhoz képest
például a majd’ négyszer
nagyobb lélekszámú Len-
gyelországban 30 milliárd
frank volt a frank alapú hite-
lek összértéke. 

– Felelôsség terheli azo-
kat, akik 4-5 évvel ezelôtt
engedték az effajta deviza-

hitelek elterjedését – mond-
ja Rogán Antal. – Elsôsor-
ban az MSZP-kormányra
gondolok, amely eltörölte a
kedvezményes forin talapú
lakáshiteleket. Az egymást
követô szocialista kormá-
nyok pénzügyi vezetôit is
felelôsnek tartom a kialakult
helyzetért, mert nem mond-
tak igazat a kockázat valódi
mértékérôl. Mindenki tudta,
hogy a svájci frank egy me-
nekülô deviza, és éppen ak-
kor erôsödik, amikor a világ
pénzügyi rendszereivel baj
van. Inkább euró alapú hite-
leket kellett volna kínálni. 

Rogán Antal és Kósa La-
jos ilyen helyzetben kezde-
ményezett egy nyolc pont-
ból álló adósmentô csoma-
got, amelyet a Bankszövet-
séggel egyeztetve, a pénzü-
gyi szektor szereplôivel sze-
retnének elfogadtatni.

– Ragaszkodunk ahhoz,
hogy a bankok elfogadják a
tartós fizetésképtelenség be-
álltát követôen minden bün-
tetô kamat, késedelmi ka-
mat, egyéb extra díj és költ-
ség felszámításának tilalmát,
valamint a középárfolyam
kötelezô alkalmazását a de-
vizahitelek esetében. Ez
utóbbi intézkedés egy átla-
gos hitelnél 5-6 ezer forinttal
is csökkentheti a havi tör-
lesztô részlet összegét. A ja-
vaslatokat októberben tár-
gyalja az Országgyûlés, no-
vemberben léphet életbe,
így a decemberi-januári tör-
lesztô részleteknél már lát-
szódhat a csomag pozitív
hatása! GB

Rogán: Decembertôl alacsonyabb törlesztô részletek
A svájci jegybank is elcsodálkozott

a magyar adósság mértékén

Jól fogynak a kannás borok

A világba kihelyezett svájci frank alapú hitelek 10 százalé-
kát Magyarországon törlesztik. 360 milliárd svájci frank hi-
tel van kihelyezve világszerte, ebbôl 32,6 milliárd Magyar-
országon – hívta fel a figyelmet a lakáshitelesek problémá-
jára a napokban Rogán Antal kormánypárti képviselô. A
politikus által idézett adatok elsôre hihetetlennek tûnhet-
nek, de sajnos nagyon is pontosak.

Budai Gyula miniszterelnöki megbízott feladata, hogy ki-
derítse, milyen visszásságok történtek a meghiúsult suko-
rói kaszinóváros-beruházás kapcsán. A politikust eddigi ta-
pasztalatairól kérdeztük. 

Legnagyobb mértékben az olcsó kannás, palackos borok
eladásai nôttek 2009-ben, derült ki a GfK Hungária piacku-
tatásából. A mûanyag flakonos borok forgalma 74 száza-
lékkal nôt az elmúlt esztendôben. A palackos borok aránya
kilenc százalékkal lett kevesebb a kereskedelmi forgalom-
ban, így gyakorlatilag minden ötödik liter bort flakonos ki-
szerelésben értékesítették. Ezzel együtt 50 százalékkal
nôtt meg a roséborok forgalma.

Rogán Antal: A felelôsség a szocialista kormányoké
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Díszpolgárrá avatták és
nyilvános tanítást is tartott a
dalai láma a fôvárosban. A
Papp László Budapest Sport-
arénában több ezer ember
volt kíváncsi Ôszentsége sza-
vaira. A buddhizmus vezetô

képviselôjeként arra igyeke-
zett felhívni az emberek fi-
gyelmét, hogy „minden, ami
boldogsággal tölti el az em-
bert, más érzô lénytôl szár-
mazik, ezért az embernek
minden érzô lényt szolgálnia

kell”. Mondanivalójának fô
üzenete a türelem volt ember-
társaink irányába. A dalai
láma a nézôk által leírt kérdé-
sekre is válaszolt. Ezek között
volt magyar vonatkozású is.
– Igaz-e, hogy a Föld szív-
csakrája Dobogókôn találha-
tó? – tette fel a kérdést az
egyik érdeklôdô. 

– Meggyôzôdésem, hogy
ez a kérdés egyfajta Magyar-
ország-központú gondolko-
dást feltételez – válaszolta a
dalai láma. – De ez teljesen
természetes. Úgy gondolják a
magyarok Magyarországon,
a mexikóiak Mexikóban, sôt
gyakran a tibetiek is azt gon-
dolják, hogy Tibet a világ kö-
zepe. A kínaiak úgy vélik,
hogy a világ központja Pe-
king. Ez teljesen természetes.
Én nem gondolom, hogy Do-
bogókôn lenne a Föld szív-
csakrája.

GB

A dalai láma szerint
Dobogókô nem a világ közepe

Budai Gyula: A felelôsöket Tátrai felett kell keresni

Díszpolgárrá avatták a Dalai Lámát
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Múlt héten üzembe helyez-
ték a legnagyobb hazai áram-
szolgáltató jármûflottájának
elsô két elektromos autóját és
a hozzájuk tartozó elektromos
töltôoszlopot. Az üzembe he-
lyezô cég az „áramtankolás”
lehetôségét egy éven át ingyen
biztosítja a lakossági felhasz-

nálók számára. Völner Pál, a
Nemzeti Fejlesztési Miniszté-
rium infrastruktúráért felelôs ál-
lamtitkára az eseményen el-
mondta, hogy a projekt kap-
csolódik a kormány elvárásá-
hoz: a szén-dioxid-kibocsátás
csökkentéséhez és az energia-
takarékossághoz.  HT

8 Közélet / Kultúra

– Mit jelent a szkepticizmus
kifejezés?

– Semmiképp nem azt,
hogy mindenben kételke-
dünk, hanem a kritikus gon-
dolkodást, a józan észt. Azt,
hogy a világról alkotott ké-
pünket a logikára és a tudo-
mány kellôen alátámasztott
eredményeire kell alapozni.

– Leggyakrabban a termé-
szetgyógyászat ellen emelik
fel a szavukat.

– Azért, mert a legtöbb al-
ternatív gyógymód hatásos-
sága nem bizonyított, csak
anekdoták élnek róluk. Sze-
rintünk a határvonal nem az
alternatív és a hagyományos
orvoslás között van, hanem a
hatásos és a hatástalan kö-
zött. Legaggályosabbnak a
homeopátiás szereket tartjuk,

hiszen ezek patikában kapha-
tóak, gyógyszerként használ-
ják ôket, ugyanakkor a többi,
igazi gyógyszerrel szemben
ezek hatásosságát nem tá-
masztják alá vizsgálatok, azt
sem lehet tudni, hogy van-e
egyáltalán hatásuk.

– Miért baj, ha valaki ezeket
használja? A legrosszabb
esetben is mûködik a lélekta-
ni, placebo hatás, ami viszont
bizonyított.

– Ez így igaz is lehet, de
sajnos sokan teljesen elhagy-
ják a hagyományos kezelése-
ket, gyógyszereket, és csak
az alternatív lehetôségeket
használják. Ez pedig, például
a rák esetében, szó szerint
életveszélyes lehet. 

– Milyen más területtel fog-
lalkoznak még?

– Például az evolúció és az
intelligens tervezés problémá-
jával.

– Ez mit jelent?
– Az intelligens tervezés el-

méletének hívei tagadják az
evolúciót, úgy vélik, hogy az
élôvilágot csak egy intelligens
tervezô hozhatta létre.

– Azaz, Isten?
– Ez az irányzat éppen

azért jött létre, hogy kikerül-
hesse a teremtés tanát, a
kreacionizmust, hiszen annak
bevitele az oktatásba nem
megengedett. A kreacioniz-
mus ugyanis azt mondja, min-
den életforma a földön isteni
teremtés eredménye. Szerin-
tünk azonban ezek nem tudo-
mányos elképzelések. Az evo-
lúció pedig ténykérdés.

– Van olyan terület, ami
mostanában „divatos”?

– A korai magyar történe-
lem a hunoktól, suméroktól
való állítólagos származá-
sunk. Itt az a fô probléma,
hogy összekeverik a genetikai
és a nyelvi rokonságot. Nem
kell bebizonyítani, hogy nem a
finnugoroktól származunk, hi-
szen ezt senki nem mondta. A
nyelvrokonság viszont egy
másik kérdés.

– Milyen veszélyt rejt, ha va-
laki mást gondol a történe-
lemrôl?

– Ez a veszély nyilván telje-
sen másféle, mint egy gyógy-
szer vagy étrend-kiegészítô
esetében. Ugyanakkor hamis
tudatot táplál, aminek társa-
dalmi veszélyei vannak.

– Mennyire nyitottak az
önökkel szemben állók egy vi-
tára?

– A nagyon szélsôségesen
ezoterikusak általában elzár-
kóznak tôle. Azonban vannak,
akik nyitottak és örömmel vál-
lalnak beszélgetést, amit
gyakran szervezünk. Ilyenkor
elmondhatják saját álláspont-
jukat.

– Volt, aki meggyôzte a
Szkeptikus Társaságot?

– Két esetben finomodott a
véleményünk. Eljött hozzánk a
deutériumcsökkentett víz felta-
lálója, és bár kiderült, hogy a
víz rákos betegségekre kifej-
tett hatása nem egyértelmûen
bizonyított, de a feltaláló ezen
dolgozik, tudományos igény-
nyel. A másik pedig a polari-
zált fénnyel gyógyító lámpa,
amelynek sebgyógyulásnál
valóban jótékony hatása lehet. 

– A manapság annyira ked-
velt horoszkópokkal nem fog-
lalkoznak?

– De, bár egy felmérés sze-
rint csak az emberek 10 szá-
zaléka hisz benne. Készült egy
nagy asztrológiai vizsgálat,
2100 ember részvételével.
Mindegyikük 1 héten belül
született 1958-ban, London-
ban. 25 éves koruk körül ösz-
szehasonlították az egymástól
5 percen belül születettek éle-
tét, és azt találták, hogy sem-
miféle összefüggés, hasonló-
ság nincs köztük. Szerintem
ez perdöntô bizonyíték az
asztrológia ellen.

SZABÓ DÓRA

Kételkednek a teremtésben és a horoszkópokban

A szkeptikus csak a tudománynak hisz?
A közelmúltban rendezték meg Budapesten az Európai
Szkeptikus Kongresszust. Szilágyi András, a magyar
Szkeptikus Társaság alelnöke, biofizikus lapunknak elme-
sélte, mivel szemben kétkednek. Mit mondta, céljuk a kriti-
kus gondolkodás terjesztése.

– Jelenleg harminc szak-
ember dolgozik a csapatunk-
ban – mondta el a Helyi Té-
mának Imre Loránd Balázs,
az ûrkutató cég kommuniká-
ciós munkatársa. – Köztük
olyan szakemberek, mint pél-
dául Vízi Pál Gábor, aki a Ro-
setta-üstökös kutató program
leszálló egységének kifejlesz-
tésében is dolgozott. A Köz-
ponti Fizikai Kutatóintézet
munkatársai is bekapcsolód-
tak a fejlesztésbe, akik koráb-
ban a Spirit Mars-járó leszálló
egységének megvalósításá-
hoz is hozzájárultak. Míg az
amerikai Hold-program, az
elsô Apollo ûrhajó Holdra jut-
tatása annak idején negyven-
ezer embernek adott munkát,

ma már a technológia nagy
része rendelkezésre áll, azt
nem kell külön kifejleszteni –
mondja Imre Loránd Balázs. –
Így reális az elképzelés, hogy
2014-ig a magyar Puli Space
Technologies csapata egy
önmûködô holdjárót fejlesz-
szen ki. Vannak koncepció-
ink, ezeket kell továbbfejlesz-
teni. Elképzelhetô, hogy a
holdjárót egy Falcon 11 raké-
tával juttatjuk el a Holdig, per-
sze ezek még csak tervek. A
csapatnak elôször – decem-
ber 31-ig – azt az ötvenezer
dollárt kell összegyûjtenie,
amely a holdjáró-versenybe
való hivatalos benevezéshez
szükséges. 

GB

Holdjárót terveznek
a magyarok

Magyar csapat is nevez arra a versenyre, amelynek célja a
Hold további emberi meghódítása. A Puli Space Technol-
gies nevû magyar csapat elsôdleges célja, hogy 2014-
ig  saját fejlesztésû holdjárót juttasson el a Holdra. 
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Budapesten tartották az Európai Szkeptikus Kongresszust

A Német egység a Bala-
tonnál címû tárlat célja, hogy
érzékelhetővé tegye a német
nemzet történelmének azon
meghatározó eseményeit,
amelyek Magyarországon zaj-
lottak. A balatonfüredi Va-
szary- villában kelet- és nyu-
gatnémet állampolgárok
szándékos és véletlen Bala-
ton-parti találkozásait elevení-
tették fel. 

– A történet tragikomikus –
kezdte Doncsev András, a Fü-
redkult Nonprofit Kft. igazga-
tója. – Egyrészt értelmezhető
egy jópofa retró hangulat feli-
dézésének is, Trabantokkal,
Wartburgokkal, vicces öltöze-
tekkel, üdítőitalokkal, konzer-
vekkel. Ám ha meghallgatjuk
az egyéni sorsokat, rájövünk,
hogy milyen groteszk, amikor
egy ország saját honfitársait
fotózza nyaralás közben!

A Collegium Hungaricum
Berlin projektjét az intézet ve-
zetője, Can Togay János ötle-
te alapján a kor tanúihoz inté-
zett felhívásokkal, illetve né-
metországi és magyarorszá-
gi kutatásokkal 2008 nyarán
indították el. A német sajtó-
ban megjelent felhívások se-
gítségével a szemtanúk törté-
neteit, film- és fényképfelvéte-
leit gyûjtötték össze. – Minde-
nekelőtt a keletnémet és a
magyar titkosszolgálat együtt-
mûködésének leírása segít
feltérképezni a történetírás
eddig fehér foltjait. E célból
mindeddig több mint 300
dosszié értékelését sikerült
lezárni az NDK Állambizton-
sági Minisztériuma és a ma-
gyar Belügyminisztérium le-
véltárainak anyagából –
mondta a megnyitón Can To-
gay János. 

A Stasi, azaz az egykori
Kelet-Németország politikai
titkosszolgálata ugyanis a Ba-
laton-parton is figyelte állam-
polgárait. – A Kádár-rendszer
nem magától volt viszonylag
szabadabb rendszer, 1956
után bizonyítani akart a külvi-
lágnak, hogy elfogadják őt.
Ez a „szabadság” tette lehe-
tővé a keletnémet-nyugatné-
met találkozásokat – mondta
Doncsev András. – Az elmúlt
20 év arról szólt, hogy melyik
politikusnak köszönhetjük a
határnyitást, ki, hogyan vágta

el a drótot. De vajon csele-
kedhetett volna másképp a
pártvezetőség? Megtehette
volna, hogy nem nyitja meg a
határokat? Biztos, hogy a vas-
függöny lebontása csak a po-
litikusokon múlott? – sorolta a
múzeumigazgató a kérdése-
ket, amelyekre a tárlat választ
ad. – A kiállítás egyrészt fel-
dolgozza a közelmúltat, de
üzenet is, hogy a magyarok
sokat tettek Németország és
egész Európa újraegyesítésé-
hez – fogalmazott Doncsev. 

SZD

A nyaralókat rendszeresen fotózta a titkosszolgálat

Kommunista ügynökök a Balaton partját
Az 1970-’80-as évek legendásak voltak a Balaton partján.
Beindult a „zimmer feri”-zés, sokan éltek jól a német ven-
dégekbôl, a magyarok sem panaszkodtak, hogy a büfé kí-
nálata csak németül volt kiírva. A kelet és a nyugat ma-
gyarországi találkozását a Stasi-ügynökök szorgosan fel-
ügyelték. Ezt a tragikomikus korszakot mutatja be egy
nemrég nyílt kiállítás.

Magyarország a kelet és nyugat találkozóhelye volt
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Átadták az elsô
elektromos töltôállomást



– Ki a következô generá-
ció Bacsó után, aki naggyá
teheti a magyar filmgyártást?

– A valószínûségszámítás
szerint is kell lennie egy or-
szágban bizonyos számú te-
hetségnek. Olyanoknak, akik
a nyomdokaiba léphetnek
akár Bacsónak, akár a többi
nagy rendezônknek. Más
kérdés, hogy a korábbi ge-
nerációk teljesen más befo-
gadó közegben léteztek.
Nem is lehet összehasonlíta-

ni. Most meg kell küzdeni
rengeteg hollywoodi filmmel
és sorozattal. De bízom ben-
ne, hogy ezzel együtt van-
nak, vagy lesznek olyanok,
akik kiemelkednek. 

– A demokratikus politikai
rendszer kedvezôbb a filme-
sek számára, vagy most is
meg kell vívni a maguk har-
cait?

– Egy elônye volt a dikta-
túrának: azok a filmek, szín-
darabok, amik akkor készül-

tek, és amik hol bátrabban,
hol ravaszabbul, burkoltan
támadták a szocialista rend-
szert, azok azonnal befoga-
dóra találtak. A nézôk min-
den utalást értettek, minden-
re ki volt hegyezve a fülük és
a szemük. Ebben a zavaros
világban kicsit nehezebb
olyan rezonálást kiváltani a
nézôkben, mint akkor a dik-
tatúra elleni ágálással. De
most is van mirôl beszélni. És
lesz is, a homo sapiens nem
fogja átalakítani az életét és
úgy létezni, hogy ne adjon té-
mát a mûvészeteknek. Most
mással kell megküzdeni. Ak-
kor a cenzúrával kellett, most
hol a giccsel, hol az elitiz-
mussal. 

U. J.
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Kiállítás nyílt Bacsó Péter emlékére
Rudolf Péter: Meg kell küzdenünk

a giccsel és az elitizmussal 

A fôszereplô rendezi és vágja is a filmet

Elkészült az Üvegtigris 3

A már jól ismert hat jóma-
dár – Rudolf Péter, Reviczky
Gábor, Gáspár Sándor, Szarvas
József, Horváth Lajos Ottó,
Csuja Imre – mellett a filmben
kulcsszerepet kap Kamarás
Iván és Szabó Erika is. A kö-
zönség láthatja majd Pikali
Gerdát és Ruttkay Laurát is,
de olyan hírességek is
feltûnnek majd a vásznon,
mint Várkonyi Andrea, Kokó,
Talmácsi Gábor és Szalai Ba-
lázs. 

Június 21-én kezdôdött az
Üvegtigris 3 forgatása, mely
az utolsó pótforgatási nap-
pal, szeptember végén ért
véget. Az eredetileg 34 napra
tervezett munka végül 39 na-
pig tartott. A rövid hosszabbí-
tást elsôsorban a nyár eleji
kedvezôtlen idôjárás indo-
kolta. Három 35 mm-es ka-
mera összesen 50 ezer méter
nyersanyagra rögzítette a fer-
geteges – és olykor erotikától
sem mentes – jeleneteket, s a
film egyik „fôszereplôje”, egy
csodaszép Bentley Cabrio
közel 500 kilométert futott a
forgatás alatt. Kovács Gábor,
a film producere úgy nyilat-
kozott, jó döntés volt, hogy
az MMA támogatás halasztá-
sa ellenére nem állították le a
filmet. Az Üvegtigris 3 vágási
munkálatain a vágó, Kiss

Wanda és a rendezô, Rudolf
Péter jelenleg is gôzerôvel
dolgozik. 

HT

Magyar operatôr
az Oscar-gálán

Magyar az operatôre an-
nak az új mozifilmnek,
amely Hollandiát képviseli
az Oscar-díjért folyó ver-
senyben a legjobb idegen
nyelvû film kategóriájában
2011-ben. A Tirza-t, amely
a szeptember 22-én kezdô-
dô utrechti Holland Nem-
zeti Filmfesztivál nyitófilm-
je, Szabó Gábor fényké-
pezte. A számos hazai és

nemzetközi díjjal kitüntetett
Szabónak és Rudolf van
den Berg-nek, a film rende-
zôjének a Tirza címû hol-
land–belga koprodukció a
negyedik közös munkája.
A film egy nagy sikerû hol-
land regény feldolgozása,
a filmet tavaly forgatták
Hollandiában, Dél-Afriká-
ban és Namíbiában.

HT

Szabó Zsófi önmagát adhatta
– erotikus klipet forgatott

– Vannak nagyon szép,
natúr színekkel és kevés
sminkkel készült képek, és
vannak nagyon szexi, va-
dabb jelenetek is a videó-
ban – mondja Szabó Zsó-
fi. – Utóbbiak, lehet, hogy
megbotránkoztatják majd a
konzervatívabb nézôket. Mi
tagadás, elég bevállalósra
sikerült a klipem, de örülök,
mert önmagamat adhattam
– árulta el Zsófi, aki számá-
ra azért is különleges volt a
közel 15 órás forgatás,
mert a videóban szereplô
egyik fiút az a síoktató ját-
szotta, aki jelen volt a szí-
nésznô franciaországi sí-
balesetekor. A dal egyik
szerzôje a Groovehouse
zenekar tagja, Kárpáti

Zsolt, a másik pedig az
együttes dalszerzôje, Ma-
kai Zoltán. A videót Kiss

Áron rendezte, Indián se-
gítségével. – Megtisztelô,
hogy olyan emberek dol-

goztak a klipen, akik elis-
mert nevek a szakmában –
tette hozzá Zsófi.             HT

Van, ahol csíkok takarják,
és van, ahol csak saját
karjaival fedi el feltûnô
bájait elsô klipjében Sza-
bó Zsófi. A színész-éne-
kesnô szerint a pikáns
klip könnyen megbotrán-
koztathatja a konzervatí-
vabb embereket. A klip-
premier egybeesett Zsófi
22. születésnapjával. 
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Kiállítás nyílt Bacsó Péter emlékére az egyik budapesti be-
vásárlóközpontban. A megnyitón részt vett Rudolf Péter is,
aki elmesélte, a sok kellemes mellett egy szomorú emléket
is ôriz a rendezôvel kapcsolatban. A színésznek találkozója
lett volna az utolsó heteiben Bacsóval, de nem ment el hoz-
zá. Már nem is fog. A Tanú és más nagysi kerû filmek alko-
tója tavaly hunyt el, de a szakma mindig emlékezni fog rá. 

Szeptember végén véget ért az Üvegtigris 3 forgatása. Az
elsô rész hangulatát megôrizô, ám sokkal akciódúsabb tör-
ténetet a tinnyei tó mellett és Budapesten forgatták. 
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Rudolf Péter: a demokráciában is van mirôl beszélni Szabó Erika kulcsszerepet kapott
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Szabó Gábor operatôr Van, ahol csak csíkok takarják Zsófi bájait



– Gyakran járunk fellépni
Erdélybe, ami mindig hatal-
mas élmény. Itthon is szeret-
nek minket, Istennek hála, de
az erdélyi tiszta, ôszinte em-

berek valahogy jobban örül-
nek, ha jövünk – kezdte Char-
lie. – Nem tudom, hogy miért,
de Magyarországon negatí-
vabb az emberek szemlélete.

A hazai magyarok inkább
irigykednek, mint hogy elis-
merjék a tehetséget! Ugyan
nekem ezzel már nincs sok
dolgom, segíteni nem tudok.
Én nagyon jól megvagyok,
csak a fiatalokat sajnálom.
Sok a zseni, akibôl senki nem
lesz, mert nem ért a show üz-
leti részéhez. 

Az énekes azt is elárulta:
kevés embert enged igazán
közel magához. Régi barátai-
nak legtöbbje osztálytársa
volt a balettintézetben. – Nem
csak koncertezni járok a hatá-
ron túlra. Vannak kinn bará-
taim, akikkel sokat beszélge-
tünk, mindenfélérôl. Vitatko-
zunk is, ahogy kell. Persze
nem biztos, hogy én látom jól
a dolgokat. Sokat tapasztal-
tam, de ez nem jelent semmit.
Ugyanis mostanság nagyon
furcsa világban élünk. Azzal a
kevés barátommal osztom
meg legszívesebben a gon-
dolataimat, akik mindig is ve-
lem voltak. Mindenkit szere-
tek, de ma már nincs haver-
felvétel. Az én korosztályom-
mal szépen megvagyok, bár-
mi történik, számíthatunk egy-
másra. Az élet és a sors meg-
mutatta, hogy kik a frankó, jó
emberek. Ôk általában az
egykori osztálytársaim. Markó
Iván, Somló Tamás, Demjén
Rózsi és még sorolhatnám.
Velük szívesen összejárok. 

U. J.

Farkasházi Réka a kisfiával
érkezett a kisgyermekek szá-
mára szervezett felolvasásra.
Benjámin eleven kisfiú, és jól
ismeri a közeget. – Minden-
nap járunk ki a Városligetbe –
mondta Farkasházi Réka. –
Benjámin nagyon aktív kisfiú,
hatalmas a mozgásigénye.
Most kezdte az iskolát, ami-
nek nagyon örül – mesélt fiá-
ról a színésznô. Benjámin na-
gyon várta az elsô iskolai na-
pot. Réka könnyekig hatódott
az évnyitón. – Sírtam, beval-
lom. Kialakult köztünk egy jó
partnerségi viszony, ami azért
is mûködik, mert Beni nagyon
szereti a testvérét, nem kell ôt
figyelmeztetni arra, hogy tö-
rôdjön a kishúgával. Így
könnyû!  Ennek ellenére ál-
landó napirendje van az éle-
tünknek, mert a gyerekek
igénylik a szabályok adta biz-
tonságot. Ennek a rendszer-
nek az alapjait együtt fogal-
maztuk meg, én írtam ugyan,
de megbeszéltük. Most, hogy
iskolás lett, új rendszert kellett
kialakítani, és nyilván be is
kell tartani. Ebbe nemcsak az
ô, hanem a szülei kötelessé-

gei is bele vannak foglalva! –
magyarázta Réka, akinek az
életében saját gyermekei szü-

letése elôtt is fontos szerepet
játszottak a gyerekek. – Gye-
rekverseket énekeltem né-
hány éves koromban az
édesapámmal, fellépéseken.
Most került elôtérbe, hogy ez
milyen fontos szelete az éle-
temnek! BE

10 Bulvár / Érdekesség

Erdélyben másfajta magyarok élnek, mint itthon?
Charlie: Ma már nincs haverfelvétel!

Charlie és zenekara 5-6 éve rendszeresen jár ki Erdélybe
koncertezni. Az énekes lapunknak elmesélte, a határon túli
fellépések egészen más élményt jelentenek, mint az ittho-
niak. Az énekes a feltöltôdések ellenére – amint lapunknak
elmondta – teljesen kiábrándult az emberekbôl.

Huszárik Kata egyet is ért ez-
zel, meg nem is, mégis ô moso-
lyog a Fidesz választási kam-
pány plakátjairól, több magyar
híresség mellett. 

– Sosem rejtettem véka alá a
politikai hovatartozásomat, de
nem is éreztem, hogy hirdetnem
kéne azt – avatott be minket
Kata a plakát elkészültének hát-
terébe. – A Fidesz megkeresett,

s amikor a plakátfotózásra fel-
kértek, igent mondtam. Beval-
lom, elôször féltem, de nem at-
tól, hogy az elveimet felvállalom.
Nem szerettem volna, hogy az
emberek a felhajtás miatt össze-
súgjanak a hátam mögött.  

Kata azt is elárulta, a szóban
forgó plakátokon saját gyerme-
kével, Gergôvel szerepel, de ez
csak a véletlennek köszönhe-

tô. – A fotózás napján nem tud-
tam megoldani a gyermekem
felügyeletét. Amíg engem fotóz-
tak a szabadban, addig Gergô
mellettünk mászókázott. A „hi-
vatalos” képek elkészülte után a
fotós megörökített minket ket-
tesben is, játék közben. Végül
ezek lettek a legjobb fotók, és
ezek kerültek ki a plakátra. De
nem bánom, mert szerintem na-
gyon aranyosak. Sokan felhív-
tak és gratuláltak hozzá, olyanok
is, akiknek tudom, hogy más a
pártszimpátiájuk. Örülnék, ha az
ország végre erre az útra lépne,
és nem utálkoznánk egymáson,
csak azért, mert más a politikai
hovatartozásunk. 

U. J.

Huszárik Kata: A kisfiam
véletlenül került fel a plakátra!

Közös szabályokat fogalmaz meg kisfiával Farkasházi Réka

Szigorú a rend a családban
Jakupcsek a kislányának
cigány népmeséket olvas 

– Rendszeresen cigány
népmeséket olvasok fel a kis-
lányomnak, Emma Rózának
esténként, mert a toleranciát
tartom az egyik legfontosabb
emberi erénynek – magya-
rázta a háromgyermekes
édesanya. – A gyerekeknél
kell elkezdeni rendbe rakni
azt, amit a felnôttek az elmúlt
pár évben elrontottak. A cigá-
nyokhoz való hozzáálláson is
csak a gyerekeken keresztül
lehet valamit változtatni  –
mondta a televíziós mûsorve-
zetô, aki elsôsorban rendsze-
res beszélgetésekkel alapoz-
za meg kislánya nyitottsá-
gát. – Találkozzon a kultúrá-
val, találkozzon a hagyo-
mánnyal, de találkozzon a va-
lósággal is, mert az is kell az
élet megértéséhez. Bízom
benne, hogy a gyerekeim
korosztálya már másképp fog
állni a tolerancia kérdéséhez,
mert az elmúlt években sem-
mi nem történt, ami a helyze-
ten javított volna. A roma gye-
rekek gyakran elvadultak, lát-
ják, hogy a szüleik nem dol-
goznak, feleslegesnek érzik
magukat. Ahol feleslegesség
van, ott könnyebben jelenik
meg a bûnözés – mondta Ja-
kupcsek Gabriella.

BODNÁR
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Farkasházi Réka lapunknak meghatottan mesélt kisfia elsô
iskolás napjairól. A mûsorvezetô szerint a gyerekek kifeje-
zetten igénylik a szigorú otthoni szabályokat, a rendet, ami
biztonságot nyújt számukra.
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Charlie: az erdélyiek ôszintébbek A fotózás napján nem tudta megoldani Gergô felügyeletét

Sok vita folyik arról, kiálljon-e egy ismert ember amellett,
amiben hisz, legyen szó akár politikai elkötelezettségérôl
is. Sokan azt vallják, a cipész maradjon a kaptafánál, a szí-
nész, zenész ne politizáljon. Viszont szép számmal képvi-
seltetik magukat az ellenkezô tábor hívei is, akik azt vallják,
egy híres embernek feladata, sôt kötelessége, hogy el-
mondja a véleményét, ezzel akár példát mutatva azoknak,
akik odafigyelnek rá. 

Mindennap kijárnak a VárosligetbeA toleranciát az egyik legfontosabb erénynek tartja

Jakupcsek Gabriella életének elsô nyilvános szereplése
egy tudósítás volt, a köztévé elôtt felállított ingyenkony-
háról, csaknem húsz évvel ezelôtt. A népszerû tévés azó-
ta is rendszeresen kiáll az elesettek mellett, és az életben
nagyon fontosnak tartja a tolerancia állandó jelenlétét.
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