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Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata alaku-
ló ülését október 14-én tartot-
ták a városháza dísztermé-
ben. A levezetô elnöki tisztet a
korelnök, dr. Kerekes Attila
töltötte be. Schmitt Pál köztár-
sasági elnök videós üdvözlé-
sét követôen Gojdárné dr. Ba-
lázs Katalin, a helyi választási
bizottság elnöke ismertette az
október 3-ai önkormányzati-

képviselô- és polgármester-
választás eredményeit, majd
átadta a megbízóleveleket.
Ezt követôen a polgármester
és a megválasztott képviselôk
letették az esküt. A 2010–
2014-es ciklusban a követke-
zôképpen alakul Békéscsaba
közgyûlése: polgármester
Vantara Gyula (Fidesz–
KDNP), egyéni képviselôk: dr.
Csicsely Ilona, dr. Fábián Ág-

nes, dr. Ferenczi Attila, Futaki
Sándor, Hanó Miklós, Her-
czeg Tamás, dr. Kerekes Atti-
la, Kiss Tibor, Köles István,
Kutyej Pál, Tímár Ella, Zele-
nyánszki Péter (mindannyian
a Fidesz–KDNP színeiben in-
dultak a választásokon – a
szerk.). Kompenzációs listáról
Strifler Attila, Szabóné Koczi-
ha Tünde (Jobbik), Takács
Péter (LMP), Hrabovszki

György és Miklós Attila
(MSZP) jutottak be a csabai
testületbe. Az alakuló ülésen
Vantara Gyula, a régi-új pol-
gármester ismertette a prog-
ramját, majd titkos szavazás-
sal megválasztották az alpol-
gármestereket Hanó Miklós
és Kiss Tibor személyében,
valamint a három tanácsno-
kot: dr. Fábián Ágnest, dr. Fe-
renczi Attilát és Herczeg Ta-
mást. Az eskütétel után négy
bizottság felállításáról döntöt-
tek, megválasztották az elnö-
köket, valamint a bizottsági
tagokat, továbbá a közbe-
szerzési eljárások bírálóbi-
zottságai képviselô tagjait. A
közgyûlési bizottságok nem
képviselô tagjai is letették az
esküt, majd a közgyûlés mó-
dosította szervezeti és mûkö-
dési szabályzatát (SMSZ), to-
vábbá a leköszönô tisztségvi-
selôk részére megállapították
a juttatásokat. Egymillió forin-
tos alapot hoztak létre a ter-
mészeti csapások által sújtott
önkormányzatok megsegíté-
sére.                Vándor Andrea

Megalakult az új közgyûlés Hôsök
emléknapja

Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata tisztelet-
tel meghívja Önt és hozzátarto-
zóit  2010. október 29-én, pén-
teken 10 órakor a Hôsök és
Mártírok Emléknapja alkalmá-
ból a II. világháborús em-
lékmûnél (Szabadság tér), majd
Kovács Zoltán alezredes emlék-
táblájánál és Harmati Imre al-
hadnagy emléktáblájánál tar-
tandó ünnepi megemlékezésre.

Az áldozatokról megemléke-
zik: Köles István önkormányza-
ti képviselô

Közremûködnek: Nagy Erika
színmûvész és Bakai László
trombitamûvész.

Kolbászfesztivál,
október 28–31.
Október végén tizennegye-

dik alkalommal jelentkezik a
kolbászfesztivál, elôször azóta,
hogy a rendezvény ötletgazdá-
ja és korábbi fôszervezôje, dr.
Ambrus Zoltán átadta a Csabai
Rendezvényszervezés Kulturá-
lis Szolgáltató Kft. többségi tu-
lajdonát Hégely Sándor vállal-
kozónak. 

Az új tulajdonos jelentôs te-
rület-, kínálat- és programbôví-
tést tervez, nyitni kíván a fiatalok
felé, és igyekszik egyre több
csabait megnyerni a fesztivál-
nak. Újdonság, hogy a sport-
csarnok mellett felállítandó,
egyenként kétezer négyzetmé-
teres sátrakat kiváló csabai pol-
gárokról, Mokry Sámuel búza-
nemesítôrôl, Omaszta Zsig-
mond gazdálkodóról és me-
gyei hivatalnokról, valamint
Stark Adolfról, a Csabagyön-
gye szôlô nemzetközi hírû ne-
mesítôjérôl nevezik el. A feszti-
vált ezúttal is kiállítások és vá-
sárok, szakmai és civil rendez-
vények, valamint sport- és sza-
badidôs programok kísérik.
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Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata tisztelet-
tel meghívja a város polgárait
az 1956-os forradalom és sza-
badságharc emlékére szerve-
zett ünnepi programokra 2010.
október 23-án, szombaton

13.00 órakor: koszorúzás a
Berényi úti temetôben Zsíros
Mihály hadnagy, valamint
Mány Erzsébet és Farkas Mi-
hály sírjánál

14.00 órakor: koszorúzás
Mány Erzsébet és Farkas Mi-

hály kivégzésének helyén,
a Kazinczy utcai emléktáb-
lánál

(Ünnepi beszédet mond
Kiss Tibor, Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város alpolgár-
mestere)

Közremûködnek az And-
rássy Gyula Gimnázium és
Kollégium tanulói

A központi ünnepség
programja

16.00 órakor: megemlé-
kezés a Nagy Imre téren

(Beszédet mond Vantara
Gyula polgármester)

Gloria victis! Dicsôség a
legyôzötteknek!

Zenés irodalmi mûsor a
Békés Megyei Jókai Színház
mûvészei, a Színitanház
hallgatói, a Trefort Ágoston
Fiúkórus és a Balassi Tánce-
gyüttes táncosai köz-
remûködésével

A „Békéscsaba Megyei
Jogú Város Közgyûlésének
Elismerése” és a „Békéscsa-

ba Ifjúságáért” kitüntetések
átadása

Mécsesgyújtás

Idén ünnepli felszentelésé-
nek 100. évfordulóját a Páduai
Szent Antal plébániatemplom.
E jeles évfordulón bemutattuk a
templomot építtetô hívô közös-
séget, de érdemes megismerni
a száz évvel ezelôtti építkezés
legfontosabb eseményeit is. 

Az 1769–1770-ben épült
elsô katolikus templom az
1800-as évek végére már kicsi-
nek bizonyult, állapota is lerom-
lott. Az új templom építése
ügyében Nemeskey Andor plé-

bános 1899-ben összehívta a
híveket, azonban csak az 1902.
február 25-én tartott újabb
népgyûlés döntése nyomán in-
dult meg a szervezômunka. A
Szarvasi úti katolikus iskolában
tanácskozó hívek ötvenfôs bi-
zottságot alakítottak az építke-
zés ügyeinek kézbevételére, de
a megfelelô méretû épület
megépítéséhez szükséges
pénzt csak évek múltán sikerült
biztosítani. 

Az ’56-os forradalomra emlékezünk A templomépítés históriája
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Mindössze két hónap alatt
készült el a környezetbe jól il-
leszkedô, impozáns fényesi
közösségi ház játszótérrel és
fakerítéssel. Október elsején,
az épület ünnepélyes átadá-
sán megjelent a település-

rész apraja-nagyja, de ott vol-
tak a képviselôk és a város
vezetôi is. 

– Békéscsaba egy nagy
adósságát törleszti a házzal.
Fényesen a kocsmán kívül
eddig nem volt igazi közössé-

gi tér, de az itt élôk kezdemé-
nyezôkészsége, bátorsága, a
Fényes és Térsége Egyesület
kitartása és a komoly össze-
fogás meghozta eredményét:
elkészült a ház, amellyel egy
régi álom vált valóra – fogal-
mazott Vantara Gyula.

Mint azt Tolnai Ferenc, az
egyesület elnöke és Tímár
Ella, a körzet képviselôje el-
mondta, Fényes egy hárome-
zer négyzetméteres területet
kapott az önkormányzattól
azzal a céllal, hogy ott közös-
ségi ház épüljön. Pályázaton
nem sikerült az építéshez
szükséges forrásokat elôte-
remteni, ezért támogatókat
kerestek, és találtak is: a Digi
Kft.-tôl húszmillió forintot kap-
tak, a G-Beton természetbeni

segítséget nyújtott, az önkor-
mányzat pedig a hiányzó tíz-
millió forintot pótolta. A kivite-
lezô Garda-Ház Kft. Kovács
Szabolcs vezetésével rendkí-
vül jó munkát végzett. A júliu-
si alapkôletételt követôen, au-
gusztus negyedikén indult és
szeptember végén fejezôdött
be a százharminc négyzet-
méter hasznos alapterületû
ház építése.

A fényesiek napról napra
követték, ahogy kinô a föld-
bôl, épül és szépül a közös-
ségi ház, amely október else-
jén megtelt élettel. A bensô-
séges avatóünnepségen a je-
lenlevôk kíváncsian járták kör-
be és vették birtokukba az
épületet.

Mikóczy

Békéscsabán elsô ízben
rendezték meg a Jókai Szín-
házban a Hungarikum-konfe-
renciát, melynek házigazdája
Farkas Zoltán megyei köz-
gyûlési elnök volt. Az elôadók
között üdvözölhettük prof. dr.
Ángyán József agrár-környe-
zetgazdász professzort, a Vi-
dékfejlesztési Minisztérium
parlamenti államtitkárát, Ko-
vacsics Imrét, a Spa Hungary
Holding Zrt. elnök-vezérigaz-
gatóját, Hanó Miklóst, Békés-
csaba alpolgármesterét, Bora
Imrét, a Magyar Nemzeti Pá-
linka Szövetség elnökét, vala-
mint Prohászka Bélát, a Ma-
gyar Gasztronómiai Szövet-
ség elnökét. Megyénkben hi-
vatalosan három hungarikum
van: a csabai és a gyulai kol-
bász, valamint a békési pálin-
ka. Hanó Miklós természete-

sen a csabai kolbászról mint
hungarikumról beszélt, s mint
mondta: ô maga a termék rek-
lámembere… Szerinte azért is
különleges a mi kolbászunk,

mert másik két hungarikumot
is magába foglal: a makói fok-
hagymát, no meg a paprikát,
legyen az szegedi, avagy ka-
locsai, no és persze a remek

minôségû sertéshúst. Ôster-
melôként is ténykedô or-
szággyûlési képviselônk egy
teljes disznótort is elénk vará-
zsolt – eleink tapasztalata sze-
rint vázolva a munkafázisokat:
a töltést, a füstölési technoló-
giát, a tárolás módját akkor,
amikor még nem volt hûtô-
szekrény. Békéscsaba vezeté-
se a kalandparkban kolbász-
falu felépítését tervezi, ahol
egész évben vágásbemutató
szolgálja majd az idegenfor-
galmat, s itt a legjobb csabai
kolbász is kapható lesz. A
konferencián húsz vállalko-
zás mutatkozott be a kister-
melôktôl olyan nemzetközi-
leg elismert nagyvállalatokig,
mint a Gallicoop Pulykafel-
dolgozó Zrt. vagy a Szarvasi
Mozarella Kft.

Vándor Andrea

Hungarikum-konferencia

Judit néni 100 évesElkészült a fényesi közösségi ház
Imádkozom minden reggel

és este, hogy Uram, Istenem,
hát nem látod, hogy sok ez
nekem? – mondta október 6-
án a BKESZI Bartók Béla úti
idôsek otthonában a századik
születésnapját ünneplô Pap
Mihályné. Aztán késôbb oda-
fordult az intézmény orvosá-
hoz, dr. Ferenczi Attilához és
megkérdezte: doktor úr, meg-
maradok még?

Judit nénit a családja, az
otthon lakói és az intézmény
dolgozói körében köszöntöt-
te a kerek évfordulón Vantara
Gyula polgármester, Mészá-
ros Ágnes, a BKESZI igazga-
tója és dr. Ferenczi Attila.
Ahogy a néni fogalmazott, a
füle már nem jó, de a nyelve
az igen: nagyon szeret be-
szélni. Az apró termetû asz-
szony a születésnapi ünnep-
ségen csak ült a hatalmas vi-
rágkosár mellett, figyelte,
ahogy két lakótársa szaval
neki és Szák Kocsis Péter
énekel a jelenlevôkkel. Néha
tett egy-két megjegyzést, a
szavaiból szeretet és derû
áradt, pedig igen nehéz évek
vannak mögötte. Édesapja
kubikos, édesanyja háztartás-

beli volt, testvéreivel nagy
szegénységben éltek Jami-
nában, ezért már gyermekfej-
jel dolgozniuk kellett. 1931-
ben ment férjhez, élete párja
földmûvesként dolgozott. Öt
gyermeküknek próbáltak min-
dent megadni, és megtanítot-
ták ôket a munka szeretetére.
Judit néni férje 1982-ben halt
meg, ô pedig egy súlyos
combnyaktörést követôen,
1998-ban került a Bartók Béla
úti otthonba. 

Pap Mihálynénak tíz uno-
kája, tizenkét dédunokája
született – a család, az otthon
lakói és dolgozói a mai napig
szeretettel veszik körül a so-
kat megélt, beszédes és
bölcs asszonyt.                M. E.

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

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

Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata szep-
tember közepén adta be a pá-
lyamunkát az Értékgazdag
Település cím elnyerésére. 

Három kategóriában har-
minckét érvényes pályázat ér-
kezett szeptember 13-áig a
díjra. A legaktívabbak a legki-
sebbek voltak: húsz község
és kisváros nyújtotta be a je-
lentkezését azzal, hogy feltöl-
tötte a www.tajertektar.hu
honlapra a bemutatkozó vi-
deóját vagy prezentációját,

valamint a településre vonat-
kozó értékôrzô és -teremtô
programját. Emellett hat kö-
zepes és hat nagyváros szállt
versenybe az Értékgazdag
Település címért.

A kiírók a pályázati felhí-
vásban hangsúlyozták, hogy
nemcsak a településen talál-
ható értékek mennyisége
alapján fogják odaítélni a dí-
jat, hanem döntô szempont
lesz az is, hogy ki mennyire
vonzó módon, kreatívan tudja
a saját értékeit bemutatni.

A díjátadó ünnepséget
szeptember 30-án Budapes-
ten, a Magyar Kultúra Házá-
ban tartották, ahol a gyôztes
pályamûveket nyilvánosan is
levetítették a résztvevôknek.

A 3. kategóriában, a negy-
venezer fölötti lélekszámú te-
lepülések közötti versenyben
Békéscsaba 3. helyezést ért
el. A szakmai zsûri véleménye
szerint városunk pályázati
anyaga jól példázza a táj és a
hozzá kapcsolódó értékek
sokszínûségét. A város építé-

szeti, környezeti értékei mel-
lett a helyi táj termékei is sze-
repet kapnak. Külön kieme-
lendô a Körösök Völgye Na-
túrpark Egyesülettel való
együttmûködés, amely várha-
tóan a tágabb környezetre,
tájra is további pozitív hatás-
sal lesz.

A beérkezett pályamûvek
között találhatók izgalmas al-
kotások, érdekes megközelí-
tések – errôl bárki meggyô-
zôdhet a www.tajertektar.hu
oldalra látogatva. 

Értékgazdag település lett a város

A Rejtvényfejtôk Országos Egyesülete, a Békéscsabai Kulturális Központ,
Békéscsaba Város Önkormányzata és a Békéscsabai Rejtvényfejtôk Klubja
október 30-án (szombaton) 14.00 órai kezdettel rendezi meg a Csaba Kupa

országos keresztrejtvényfejtô versenyt egyéni és csapat kategóriában felnôttek
és általános iskolás diákok részére.

Helyszín: a Békéscsabai Kulturális Központ (Derkovits sor 1.) 

Egyéni verseny
Felnôtt: kezdô, haladó, mesterjelölt és mester

Ifjúsági: alsó tagozat, 5–6. és 7–8. osztály
A verseny nyitott, nevezés a helyszínen 12.00 órától.

Nevezési díj: 700 Ft
Eredményhirdetés: kb. 17.00 órakor.

A kategóriák elsô hat helyezettje díjazásban részesül.
A kolbászfesztivál rendezôi a kategóriák elsô helyezettjeit külön jutalmazzák.

Csapatverseny
Felnôtt: haladó, mesterjelölt és mester

Ifjúsági: alsó tagozat, felsô tagozat
Mind a két kategóriában négyfôs csapatok jelentkezését várjuk.

Rejtvénytípusok mindkét korcsoportban az életkornak megfelelôen: 
– szókukac – berakós – skandináv – hagyományos keresztrejtvény.

A verseny nyitott, nevezés a helyszínen 8.00 órától.
Nevezési díj: 700 Ft 

Eredményhirdetés: kb. 12.00 órakor.
A kategóriák elsô három helyezettje díjazásban részesül.
További információ: Hankóné Zsilák Katalin klubvezetô,

tel.: 06-30/609-1766 és 66/447-914, e-mail: zsilak.katalin@gmail.com

Gyûjtés. Városunkban is gyûjtés indult a vörösiszap-ka-
tasztrófa károsultjai és az áldozatok családtagjai számára.
Az ifiház kezdte a sort, majd intézmények és magánsze-
mélyek is csatlakoztak. Az önkormányzat pénzgyûjtést kez-
deményezett. A eredményrôl késôbb beszámolunk.  

A Trefort Utcai Óvodásokért
Alapítvány nevében

köszönetünket fejezzük
ki minden támogatónknak, aki
2008-ban jövedelemadójának

1%-át (142 609 Ft-ot)
alapítványunknak felajánlotta.
Az összegbôl bábmûsoraink

eszköztárát bôvítettük,
rendezvényeinket támogattuk,

illetve játékokat, könyveket
vásároltunk.

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

A VOKE VASUTAS MŰVELÔDÉSI HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA
a TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0072. sz.

„Hass, alkoss, gyarapíts!”projekt keretében
2010. ôsztôl a következô INGYENES klubokba,  csoportokba várja

az általános iskolásokat és az ifjúsági korosztályt:
VASÚTMODELLKLUB
Ha érdekel a vasútmodellezés, szeretnéd bôvíteni műszaki ismereteidet, közlekedési
ismereteidet, valamint megismerni a vasúttörténetet is, akkor itt a helyed! Korcsoport:
6-tól 25 éves korig, foglalkozások hetente egyszer. 
MAZSORETTCSOPORT
Várunk minden olyan, táncolni vágyó lányt a csoportba, aki mozgását, tartását szeret-
né fejleszteni, a különbözô tánctechnikákat megtanulni egészséges versenyszellem ki-
alakítása mellett.  Korcsoport: 8-tól 16 éves korig, foglalkozások hetente egyszer. 
TERMÉSZETES ÉLETMÓD SZAKKÖR
Legyél te is környezettudatos, láss, vizsgálódj, kutass, tanulj! Szakkörünk célja a kör-
nyezettudatos magatartás konkrét elemeinek sokoldalú megismertetése gyakorlati te-
vékenységeken keresztül. Korcsoport: 6-tól 25 éves korig, foglalkozások kéthetente
AMATÔR SZÍNJÁTSZÓ CSOPORT
Királynô szeretnél lenni, esetleg vadakat terelô juhász? Várunk színjátszó csoportunk-
ba, ahol a színjátszás és a mesék játékos feldolgozása mellett részt vehetsz közös
díszlet- és jelmeztervezésben is! Korcsoport: 6-tól 18 éves korig, foglalkozások hetente
KÉZMŰVES-ALKOTÓMŰHELY
Gyere, rajzolj, fess, alkoss! Kézművesműhelyünkben megismerkedhetsz a hagyomá-
nyos és a modern kézművestechnikákkal, elkészítheted kabaládat, ünnepi ajándékai-
dat. Korcsoport: 6-tól 16 éves korig, foglalkozások kéthetente. 
IFJÚSÁGI FÚVÓSKLUB
Ifjúsági fúvósklubunkba olyan fiatalokat várunk, akik szeretnék bôvíteni hangszeres is-
mereteiket, gyarapítani zenei műveltségüket. Korcsoport: 6-tól 25 éves korig, foglalko-
zások heti rendszerességgel.



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

Október 22-én, pénteken 12.00 órakor:
A békéscsabai diákok megemlékezése

1956. október 23-áról (kisliget)
Október 23-án, szombaton 19.00 órakor:

A Tragédia címû táncjátékot mutatja be a Nagyvárad Táncegyüttes
és László Csaba (nagyterem)

Az elôadást közönségtalálkozó és táncház követi,
a belépés díjtalan! 

Október 26-án, kedden 17.00 órakor:
„Alkotó nôk az emlékházban” – író-olvasó találkozó

a Munkácsy-emlékházben
Vendég: Tallér Edina, A húsevô c. könyv írója

November 2–3-án, kedden és szerdán 10.00 órától:
Szünidôzz velünk! Kalandtúra és játszóház a Múzeumok ôszi feszti-

válja keretében a Munkácsy-emlékházban
November 6-án, szombaton 21.00 órakor:

Quimby-koncert a nagyteremben – jegyár: 3000 Ft
November 8-án, hétfôn 10.00 és 14.00 órától:

Ôszi gyerekszínház: Bogyó és Babóca – mesefilm-vetítés
a nagyteremben

Szabad helyek már csak a 14.00 órai elôadáson! Belépô: 500 Ft  

A Csabai Kolbászfesztivál ideje alatt (november 28–31-ig) kiemelt
programokkal várja önt és kedves barátait a Munkácsy-emlékház.

Programkóstolónk:
Farsang Katalin és Balczó Péter énekmûvészek koncertje,

a Munkácsy Színkör elôadásai,
kerékpáros városi túrák.

Bôvebb információ: 66/442-080

Jööön a buli!
Elôzetes: november 27-én Kiscsillag-koncert az ifiházban

3CSA BAI MÉR LEG Város és vidéke

HIRDESSEN  LAPUNKBAN!

Október 21–27.

Október  28.– november 3.

Házasságkötések
Plavecz Janka (Békéscsaba) és dr. Majoros József (Budapest XIII.
ker.), Medvegy Mónika (Telekgerendás) és Kemencei Róbert (Mo-
nor).
Születések
Pluhár Zoltán és Stocz Mónika leányai Szilvia és Boglárka, Zahorán
Gyula és Márton Brigitta fia Bence, Németh Tibor és Balogh Éva Ág-
nes fia Márk, Belanka Csaba István és Nemes Tímea fia Bendegúz
Csaba, dr. Dusa Gyula és Postás Katalin Tímea fia Soma, Herczeg Jó-
zsef és Szikora Márta leánya Hanna, Kocsis Tamás és Nagy Mária le-
ánya Rebeka, Halasi Péter és Szlovák Diána fia Bálint, Rózsavölgyi
István és Toszeczky Renáta fia Csoma István, Sas Zoltán és Megyeri
Erzsébet leánya Anna, Bálint Barnabás és Gyôri Johanna fia Énok,
Körömi Norbert és Nyári Melinda leánya Luca (Battonya), Barta Já-
nos és Baracskai Éva fia János Áron (Békés), Mihálik Adrián és Bagi
Bernadett fia Adrián (Újkígyós), Petrás János és Molnár Erika leánya
Zília (Békésszentandrás), Klimaj Tamás és Csernus Helga leánya
Maja Helga (Kondoros), Demeter József és Konkoly Edit leánya Jáz-
min Mária (Békés).

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

Kiállítás
Az „Érsemlyéntôl Széphalomig – Kazinczy-emlékhelyek nyomában”

címû kiállítás megtekinthetô hétköznapokon 8-tól 18 óráig,
október 29-ig a közösségi ház nagytermében. 

Október 29-én, pénteken 17 órakor Kanalas Éva békéscsabai
alkotó kiállításának megnyitójára kerül sor a közösségi ház

tanácskozótermében.
Ismeretterjesztô elôadás

Október 25-én, hétfôn 14 órakor Komáromi István,
az Andrássy Gyula Gimnázium igazgatója tart elôadást

„Az ’56-os forradalom és jelentôsége a magyar történelemben”
címmel a nyugdíjasklubban.

Családi játszóház
Október 30-án, szombaton 9-tôl 11.30-ig lampionok és termésbábok

készítése természetes anyagokból. A foglalkozást Ujj Éva vezeti,
a részvétel díjmentes.

Kirándulás
November 7-én, vasárnap – a Természetjáró Kör kirándulása.

A programban Szelekovszki László természetvédelmi szakmérnök
vezetésével a dél-békési kunhalmok megtekintése szerepel. Indulás

9 órakor a közösségi háztól és 9.15-kor a vasútállomás elôl.
Kisközösségek foglalkozásai, egyesületek összejövetelei
Nyugdíjasklub – hetente hétfôi napokon 14-tôl 17 óráig
Ifjúsági horgászklub – minden kedden 16-tól 17 óráig

Lakótelepi Tömegsport Egyesület – fogadóórák keddi napokon
17-tôl 20 óráig

Márvány Fotómûhely – minden kedden 17-tôl 20 óráig
Csipkeverô klub – október 27-én, szerdán 15-tôl 18 óráig

Polgárôrség Egyesület – október 27-én, szerdán 18-tól 20 óráig
Meditációs klub – minden csütörtökön 17-tôl 20 óráig

Jóga klub – minden pénteken 18-tól 20 óráig
Reménysugár Önképzô Kör – október 29-én, pénteken 17-tôl 20 óráig.

Kertbarátkör – november 8-án, hétfôn 17-tôl 19 óráig

Ízelítô a programokból
Október 28., csütörtök
10.00 Mangalicadisznó-vágás, be-

mutató
11.00 Országos kolbászkészítô ver-

seny nyugdíjasoknak
11.30 A Hevesi Trió és a Nyíri Lajos

Táncsport Egyesület bemu-
tatója

13.00 Térzene az Erkel Ferenc Ifjú-
sági Fúvószenekarral

15.00 A nyugdíjasok kolbászkészí-
tô versenyének eredmény-
hirdetése

18.00 A Balassi Néptáncegyüttes
bemutatója – vásár

19.00 Fesztiválnyitó
19.30 Benkó Dixieland Band
Október 29., péntek
10.00 Orosháza ízei – disznóvágás-

bemutató
10.00 Térzene az Orosházi Fúvós-

zenekarral
11.00 Gazdakörök és kertbarát-

egyesületek kolbászkészítô
versenye

12.00 A Személy-, Vagyonvédelmi
és Magánnyomozói Szakmai
Kamara Békés megyei szer-
vezetének díjátadója

13.00 Térzene az Orosházi Fúvós-
zenekarral

13.00 Orosháza ízei – így készül a
kolbász az Orosházi Gazda-
kör kolbászklubjában

15.00 Orosházi kenyér, kolbász, csí-
ramálé, tarhonyás étel – be-
mutató, kóstoló

16.00 Fülöp Béla: Disznótorok Oros-
házán hajdanában és napja-
inkban – könyvbemutató

Térzene – Körösparti Vasutas Kon-
cert Fúvószenekar

18.00 A szárazkolbászverseny ered-
ményhirdetése

19.00 Orosházi társastáncosok be-
mutatója

20.30 Magna Cum Laude
Október 30., szombat
10.00 Érsekújvári disznóvágás-be-

mutató
10.00 Térzene – Tótkomlósi Ifjúsági

Koncert Fúvósok Zenekara
10.00 Kolbászkészítô verseny a

csarnok küzdôterén és a sát-
rakban – a verseny helyszí-
nein fellép a Rumba Tánc-
csoport, a Bibuczi, a Show
Band, a Melody, a Mediter-
rán, a Silver és a Vesela Ca-
pela zenekar

13.00 Térzene – a Magyar Honvéd-
ség Hódmezôvásárhelyi
Helyôrségi Katonazenekara

Disznóvágás szlovén módra

18.00 A kolbászkészítô verseny
eredményhirdetése

21.00 Táncdalfesztivál Kovács Ka-
tival, Aradszky Lászlóval és
Komár Lászlóval

Október 31., vasárnap
10.00 Disznóvágás-bemutató
10.00 Térzene – Mezôberényi Fú-

vósok
10.00 Gyermekjátszó – a Bábika

Játszóház kézmûves prog-
ramja, babaház, Kukucska
színház

11.00 Gyermek és ifjúsági kolbász-
készítô verseny

15.00 A pogácsaverseny ered-
ményhirdetése

15.30 Kaláka együttes
16.30 Az ifjúsági kolbászkészítô

verseny eredményhirdetése
18.00 Álom-bálom – Ghymes est
A kolbászfesztiválról bôvebben a
www.kolbaszfesztival.eu honlapon
olvashatnak.

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL*

Kolbászfesztivál, október 28–31.
Békéscsaba önkormányza-

ta az aradi vértanúk emlékére
szervezett ünnepséget október
6-án az Aradi Vértanúk ligeté-
ben, az emlékükre állított kop-
jafánál. Az emlékmûsorban a
Bartók Béla Mûvészeti Szakkö-
zépiskola és Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény, Zene-
iskola tanulói mûködtek közre,
ôket Petényi Borbála pedagó-
gus készítette föl. Tomanek Gá-
bor „Békéscsaba Kultúrájáért”
-díjas színmûvésztôl Tompa
Mihály A gólyához címû költe-
ményét hallhattuk. Beszédé-
ben Köles István mint a ma-
gyarság gyásznapjáról emlé-
kezett meg október 6-áról –
történelmi párhuzamot vonva
a XX. század eseményeivel.

Világosnál 1849. augusztus
13-án a magyarok az orosz
csapatok elôtt letették a fegy-
vert. A császári haditörvény-
szék ítélete nyomán 161 évvel
ezelôtt Aradon kivégezték a
magyar honvédsereg tizenkét
tábornokát és egy ezredesét:
Aulich Lajost, Damjanich Já-
nost, Dessewffy Arisztidet,
Kiss Ernôt, Knézich Károlyt,
Lahner Györgyöt, Lázár Vil-
most, Leiningen-Westerburg
Károlyt, Nagysándor Józsefet,
Poeltenberg Ernôt, Schweidel

Józsefet, Török Ignácot és Vé-
csey Károlyt. – A mártírhalált
halt „aradi tizenhármak” ma is
a magyar sors, az összetarto-
zás, az önfeláldozás jelképei,
még ha más nemzetiségûnek
is születtek... – mondta a szó-
nok. Az ünnepséget megtisz-
telte jelenlétével az ’56-os me-
gyei forradalmi bizottság ak-
kori elnöke, Fekete Pál, Bé-
késcsaba díszpolgára. A meg-
emlékezés koszorúzással zá-
rult: a város, a rendôrség, a
honvédség, a civil szervezetek
és a pártok helyezték el ko-
szorúikat az Aradi Vértanúk li-
getében álló kopjafáknál.

Ezt megelôzôen, délelôtt a
Békéscsabai Kulturális Köz-
pontban – a még 2007-ben
útjára indított „Több, mint tan-
óra…” programsorozat kere-
tében – ismét rendhagyó tör-
ténelemórákra invitálták a di-
ákságot és a pedagóguso-
kat. Az eseménysorozattal
1849. október 6-ára, az aradi
tizenhármakra és Batthyány
Lajos grófra, a Pesten kivég-
zett elsô magyar miniszterel-
nökre emlékeztek. A rendha-
gyó történelemórák a hôsies
tetteket, felemelô eszméket,
emberi sorsokat megidézô
elôadásai a tanórákon szer-
zett ismeretek bôvítését, a fia-
talok ünnephez való kötôdé-
sének erôsítését, 1848/’49
nemzeti üzenetének tolmá-
csolását szolgálták. Váro-
sunk elismert szaktanárainak
elôadásain mintegy hatszáz
diák vett részt. Mint megtud-
tuk, a program része a TÁ-
MOP-3.2.3-08/2-2009-0001-
es jelû, „Építô közösségek a
békéscsabai  ifjúsági ház-
ban” címû projektnek, mely az
Európai Unió támogatásával
és az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásában való-
sult meg.

Vándor Andrea

Az aradi vértanúk példája

Október 3-án Békéscsa-
bán is lezajlott a kisebbségi
önkormányzati választás,
amelynek eredményeként is-
mét cigány, szlovák, román
és lengyel kisebbségi önkor-
mányzat alakul, a korábbi öt
helyett négy-négy taggal.

A kisebbségi választói
névjegyzékbe összességé-
ben kevesebben kérték a fel-
vételüket, mint négy évvel ez-
elôtt. 2006-ban 1010 szlovák,
231 cigány, 80 román és 85
lengyel regisztráltatta magát.
A mostani választáson a ci-

gányok közül többen, 352-en
szerepeltek a névjegyzék-
ben, viszont mindössze 316
szlovák, 66 román és 44 len-
gyel kérte felvételét.

A cigány kisebbségnél ti-
zenöt jelölt indult. A válasz-
tásra jogosultak közül 241 fô
ment el szavazni, ennek
eredményeként az önkor-
mányzat tagjai a következôk:
Kovács Erzsébet, Rédai Ró-
bert és Farkas Gyula (Lungo
Drom), valamint Nagy József
(ÉKKÔ ZMRSZ). A szlovákok
közül 207-en éltek a válasz-

tás lehetôségével, az induló
öt jelölt közül a következôk
képviselhetik a szlovákságot:
Lászik Mihály, Andó György,
Krajcsovics Hajnalka és dr.
Csicsely Ilona (Szlovák
Unió). A választásra jogosult
románok közül 40-en voksol-
tak, a hét jelölt közül a követ-
kezôk kerültek be: Grósz
György, Márk György Gyula
és Ruzsa Alexandra (MRKSZ),
valamint Juhász Tivadar
(BRSZ). 39-en adták le sza-
vazataikat az öt lengyel jelölt-
re, a lengyel nemzetiségi ön-

kormányzat tagjai a döntés
értelmében a következôk:
Leszkó Malgorzata, Máté
László, Leszkó Pál és Korpa
Renáta (MLBKE).

M. E.

Kisebbségi önkormányzati választás

Alfa és Omega 3D (szinkronizált, amerikai-indiai anim.) BA
Őrzôk legendája 3D (szinkr. amerikai–ausztrál anim.) 12 év 
Ízek imák szerelmek (amerikai dráma) 12 év 
Babylon A.D. (amerikai–francia–angol sci-fi) 16 év 
Kolorádó Kid (magyar dráma) 16 év 
Baaria (olasz–francia filmdráma) 12 év

Gru (szinkr. amerikai animációs) 12 év
Fűrész 3D (kanadai–amerikai horror) BA
Alfa és Omega 3D (szinkronizált, amerikai–indiai anim.) BA
Őrzök legendája 3D (szinkr. amerikai–ausztrál anim.) 12 év 
Könnyű nőcske (amerikai romantikus vígjáték) BA
Dobogó kövek (magyar vígjáték) 16 év
Dumas (francia életrajzi dráma) 12 év

www.csabacenter.hu



Még az október 3-ai önkor-
mányzati választást megelô-
zô egyik lakossági fórumon
merült fel a probléma, mely
szerint az utóbbi idôben egy-
re több denevér tûnik fel a Ka-
zinczy-lakótelepen. Az ott
élôk nem a kistermetû éjsza-
kai állatok hangjára vagy ép-
pen szagára panaszkodnak,
hanem az esti idôszakban
gyakran elôforduló kellemet-
lenségekre. Kora esténként
nemegyszer megesett, hogy

egy denevér a lépcsôházba
tévedve okozott riadalmat, de
arra is volt már példa, hogy az
éppen esti vadászportyáján
repdesô bôregér egyszerûen
nekiütközött az erkélyén gya-
nútlanul nézelôdô lakónak –
szintén nem kis ijedelmet
okozva ezzel. Ahogy azt az
egyik környéken élôtôl meg-

tudtuk, az állatkák elôszere-
tettel költöznek a lakások gáz-
konvektorainak szellôzôjébe,
de a falak repedéseiben is szí-
vesen bújnak meg, ahol to-
vább tágítva a réseket, akár
fészket is építenek maguk-
nak. 

– Hivatalos lakossági pa-
nasz eddig még nem érkezett
az önkormányzat városüze-
meltetési osztályára – tájékoz-
tatott Csiaki Tamás osztályve-
zetô, aki elmondta, hogy ko-
rábban a Lencsési lakótele-
pen is felmerült hasonló prob-
léma. Az akkori eset megol-
dását a Körös-Maros Nemze-
ti Park Igazgatóság szakem-
bereinek közremûködése je-
lentette, akik sikeresen kitele-
pítették a panelek réseiben ta-
nyázó denevércsaládokat. Az
igazgatóság egyik szakem-
berét is felkerestük az ügy
kapcsán. Boldog Gusztáv tá-
jékoztatásából kiderült, hogy
akár szigorúan védett állatok-
ról is lehet szó, egy-egy pél-
dány elpusztítása pénzbírsá-
got, tömeges irtásuk pedig
akár letöltendô börtönbünte-
tést is vonhat maga után, így
áttelepítésük is igen körülte-
kintô eljárás keretében zajlik.
A nemzeti park munkatársa
hozzátette: – Nem ritkák az

ilyen esetek! Találtunk már re-
dônytokokban, ablakpár-
kányokban vagy éppen szel-
lôzôcsövekben telelô denevé-
reket is. Meggyôzôdésem,
hogy egyszerû elôvigyázatos-
sággal és az épületek folya-
matos karbantartásával elke-
rülhetôk azok a kellemetlen-
ségek, amiket ezek az egyéb-
ként kicsit sem kártékony ál-
latok okozhatnak. 

Az említett lakossági fóru-
mon felmerülô aggályok tehát
eddig még nem öltöttek hiva-
talos formát, vagyis írásban
még senki sem jelezte a prob-
lémát a városüzemeltetési
osztály munkatársainak. Bár-
milyen konkrét lépésre –
vagyis a természetvédelmi
szempontokat is figyelembe
vevô áttelepítésre – csakis a
hivatalos panasz megtétele
után nyílik lehetôség.

Kárász-Kiss
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ALU MÍ NI UM ÉS MÛ ANYAG
NYÍ LÁS ZÁ RÓK

GYÁR TÁ SA, BE ÉPÍ TÉ SE
Tel.: 446-515, 30/456-4105
Min den, ami ÜVE GE ZÉS

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

(a Ví dia-ud var ban)

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

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

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

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

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

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

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

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

MSZ EN ISO 9001:2001

FIAT–VW
gépjármûvek javítása

A város által elnyert uniós
forrásnak köszönhetôen felújít-
ják a Belvárosi és a Pásztor ut-
cai bölcsôdét Békéscsabán. A
beruházás intézményenként
20–20 fôvel növeli a bölcsôdék
kapacitását, amely így az eddi-
gi 130-ról összesen 170-re bô-
vül – tudtuk meg Bogár Évától,
a belvárosi bölcsôde vezetôjé-
tôl. A projekt teljes menedzse-
lését is vállaló intézményveze-
tô elmondta: a fejlesztés egy-
ben bôvítést is jelent, hiszen az
eddig nem, vagy más által
használt épületrészekbôl új

csoportszobákat alakítanak ki.
A kibôvített helyiségekben új
berendezésekkel és minôségi
játékokkal várják majd a legki-
sebbeket. Mindkét épület ese-
tében teljes akadálymentesí-
tést valósítanak meg, megtör-
ténik a fûtési rendszerek kor-
szerûsítése, sôt a megfelelô
melegvíz-ellátás érdekében
napkollektoros vízmelegítô
rendszert is telepítenek. A kor-
szerû eszközök és az új cso-
portszobák mellett gondos-
kodnak az épületek szociális
helyiségeinek megszépítésé-

rôl, modernizálják a fôzôkony-
hákat, és a vizesblokkokat is
felújítják. A férôhelyek növeke-
désének következményeként
11 fôvel növelni kell a két böl-
csôde személyzetének számát
is, ennek keretében 9 fô szak-
dolgozót és 2 fô kiszolgáló
személyt tudnak foglalkoztatni. 

Vantara Gyula külön felhívta
a figyelmet a beruházás fon-
tosságára, amely azon túl,
hogy segítheti a szülôket a
munkavállalásban, erôsítheti a
fiatal családok kötôdését a vá-
roshoz.                                K. K. P.

Bôregerek a Kazinczyn

A szennyvízberuházásról mindenkinek
Békéscsaba Megyei Jogú

Város Önkormányzata „Ke-
rékpárforgalmi hálózat fej-
lesztése” címû pályázaton
nyert támogatást. Ebbôl a pá-
lyázati támogatásból, vala-
mint saját erô felhasználásá-
val az Orosházi út mentén (a
Madách utcától a tervezett új
köztemetô-bejáratig) 1752
méter hosszúságban, a Béké-
si és a Szarvasi úton (a kon-
zervgyártól a Kápolna utcáig)
pedig 2379 méter hosszúság-
ban kerékpárutak létesülnek.

Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata a köz-
beszerzésekrôl szóló 2003.
évi CXXIX. tv. szerinti keret-
megállapodásos közbeszer-
zési eljárást folytatott le, az el-
járás második részében kivá-
lasztott nyertes ajánlattevôk a
következôk: 
– a Békési és a Szarvasi úton

a Duna Aszfalt Kft., 
– a Békési úton (0 + 000–0 +

450 szelvényig) a Swie-
telsky Kft.,

– az Orosházi úton a COLAS
Út Zrt.
A vállalkozói szerzôdés

teljesítési határideje: 2011.
szeptember 30. 

Az építés munkaterület áta-
dás-átvétele 2010. május 3-án
megtörtént. A kivitelezés mû-
szaki ellenôre a Verker Kft.
(5553 Kondoros, Csabai út 49.).

Jelenleg a Békési és a
Szarvasi úton elkezdôdtek a
kerékpárút építéséhez kap-
csolódó közmûegyezteté-
sek, kiváltások. A városban
zajló szennyvízberuházás
miatt – a Péky utca és a
Szent Imre utca között –
szükséges a csapadékcsa-
tornát megépíteni, ennek a
munkálatai folynak. A vállal-
kozó ütemterve szerint 2010.
év végéig a Békési és a
Szarvasi úton a kerékpárút
30 százalékban készül el.

A Békési úton (0 + 000–0
+ 450 szelvényig) az elôké-
szítô munkák szintén elkez-
dôdtek: közmûkiváltások, il-
letve a nyomvonal kitûzése,
cserjeirtás, humuszleszedés
történt. 2010. december 15-
ig az építési munka 50 száza-
lékban készül el.

Az Orosházi úton cserjeir-
tás, humuszolás zajlik a kül-
területi szakaszon. 2010.
december 15-éig a Fürj utcá-
tól a külterületi szakasz vé-
géig készre épül a kerékpár-
út, és az Orosházi út 101.
szám elôtti buszmegálló át-
helyezése szükséges a Jami-
nai Közösségi Ház felújítása,
illetve járdaépítés miatt. 

Az építések idején tapasz-
talható kellemetlenségekért
az érintett lakosság türelmét
és megértését kérjük.

Kerékpárutak fejlesztése
Közel fél éve kezdôdött és

egyre több területet érint Bé-
késcsabán a csatornahálózat
bôvítéséhez kapcsolódó mun-
ka, mely annak érdekében fo-
lyik, hogy a város lakossága
minél hamarabb élvezhesse a
korszerû szennyvízelvezetés
elônyeit. A beruházás elôre-
haladásával a csabaiak köré-
ben is egyre több kérdés me-
rül fel, a kivitelezés menetétôl
a hálózatra való rákötésig. Az
érdeklôdôk kérdéseit az
uniós ügyfélszolgálat is fo-
gadja.

A csabai lakosok számára
az uniós információs központ
segítségével több lehetôség
is rendelkezésre áll, ahol vá-
laszt kaphatnak a beruházás-
sal kapcsolatos kérdéseikre.
Azok, akik telefonon érdek-
lôdnének a fejlesztéshez kap-
csolódó témákban, ingyene-
sen hívhatják a 06-80/922-

041-es zöldszámon a projekt
telefonos ügyfélszolgálatát. A
hét minden napján hívható
üzenetrögzítôs telefonszámra
érkezô kérdéseket a munka-
társak legkésôbb öt munka-
napon belül telefonon vagy
e-mailben megválaszolják.
Az e-mailes megkereséseket
az info@csabaiszennyviz.hu
címre várják, ahol ugyan-
csak legkésôbb öt munkana-
pon belül reagálnak az elekt-
ronikus levélben feltett kér-
désekre.

Természetesen felmerül-
hetnek olyan kérdések, ame-
lyek megválaszolása telefo-
non vagy e-mailben körül-
ményes lenne. Ezért az
uniós ügyfélszolgálati iroda
Békéscsabán, a Szabadság
tér 11–17. alatti irodában
minden pénteken 8-tól 14
óráig személyesen is várja a
csabaiakat.

Nyugodtan közlekedhe-
tünk a beruházásoktól az ün-
nepek alatt

A Temetô sori, valamint a
Lipták András utcai temetôk
közelében elkezdôdtek és je-
lenleg is zajlanak a szennyvíz-
beruházás építési munkálatai,
így a közlekedés ezeken a te-
rületeken – a közelgô ünne-
pekre tekintettel – fokozott kö-
rültekintést igényel. A projekt-
irányító szervezet felkérte a ki-
vitelezôt, hogy az október
23-i ünnepre, valamint a ha-
lottak napjára felkészülve te-
remtsen az érintett munkate-
rületeken rendezett körülmé-
nyeket, tegye lehetôvé a
kegyhelyek megközelítését. 

Mindezzel együtt is, az ün-
nepek alatt a temetôkbe láto-
gatóknak számítaniuk kell ki-
sebb-nagyobb forgalomkor-
látozásokra, illetve a megszo-
kottnál kevesebb parkolási le-

hetôség áll majd rendelkezé-
sükre. A projektszervezet kéri
a lakosságot, hogy a forgalmi
rend változásairól elôzetesen
tájékozódjanak, illetve a hely-
színeken még nagyobb körül-
tekintéssel közlekedjenek. 

Köszönjük a békéscsa-
baiak türelmét és megértését!

Bölcsôdefelújítások uniós forrásból

A pedagógiai módszertani
reform informatikai támogatá-
sa a célja annak a pályázat-
nak, amelynek keretében 71
milliós forrást nyert a megye-
székhely iskolai laptopok be-
szerzésére. Az elnyert ösz-
szegbôl 24 tanári és 524 tanu-
lói laptop kerül még az idén
négy békéscsabai iskolába.
Az önerôt nem igénylô, tehát
százszázalékosan támogatott
projekt három általános isko-
lát (a 2. Sz. Általános Iskolát,
a Jankay Tibor Két Tanítási
Nyelvû Általános Iskola és
Diákotthont és a Szabó Pál
Téri Általános Iskolát) és egy

középiskolát (a Kemény Gá-
bor Logisztikai és Közlekedé-
si Szakközépiskolát) érint. A
hordozható számítógépek
mellett speciális tárolószekré-
nyeket, a vezeték nélküli háló-
zati mûködést biztosító infor-
matikai eszközöket is besze-
reznek – tudtuk meg Zsótér
Attila projektmenedzsertôl. Az
önkormányzat számítástech-
nikai csoportjának vezetôje
kitért a még folyamatban lévô
közbeszerzési eljárásra is,
amelynek október 21-ei lezá-
rását követôen még az idén
az intézményekbe kerülhet-
nek az eszközök.          k. k. p.

Félezer laptop

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

OKJ-s képzéseink:
 – adótanácsadó (11.19.),
– tb. ügyintézô
– társadalombiztosítási

és bérügyi szakelôadó
– valutapénztáros

Hatósági és egyéb képzések:
– számítógépes adatrögzítô
– ECDL (1-4 modul)
– gépi könyvelés
– biztosításközvetítô

– bérügyintézô
– pénzügyi-számviteli ügyintézô

(10. 11.)
– mérlegképes könyvelô

(10.21. államháztartási szakon 11.29.)
– munkavédelmi technikus
– banki befektetési termékértékesítô
– okleveles nemzetköziadó-szakértô
– banki befektetési termékértékesítô

– mérlegképes továbbképzés
– pénzügyi szolgáltatás közvetítô
– adózási ismeretek: adóbevallások
– termékdíj-ügyintézô
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Várjuk jelentkezését ôszi tanfolyamainkra!



5CSA BAI MÉR LEG Felhívások, hirdetmények, közérdekû közlemények

Békéscsaba Megyei Jogú
Város és a Mozgáskorlátozot-
tak Békés Megyei Egyesülete
között ez év július 6-án közok-
tatási megállapodás jött létre
fejlesztô iskolai oktatás ellátá-
sára.

Ez alapján a békéscsabai
súlyosan és/vagy halmozottan
fogyatékos tanulók ellátását az
MKBME Napraforgó Gyógy-
pedagógiai Központ végzi.

A súlyosan és/vagy halmo-
zottan fogyatékos tanulók fej-
lesztôiskolai képzése a közok-
tatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 125.§ (2) bekezdése
alapján 2010. szeptember 1-jé-
tôl kötelezô.

A súlyosan és/vagy halmo-
zottan fogyatékos tanulók tan-
kötelezettséget teljesítô tanulói
jogviszonyának szabályozása
megegyezik az általános tan-

kötelezettségre vonatkozó
szabályozással, tehát 6–18
éves korig tart, amelyet a tanu-
lási képességet vizsgáló szak-
értôi és rehabilitációs bizottsá-
gok 23 éves korig meghosz-
szabbíthatnak.

A Mozgáskorlátozottak Bé-
kés Megyei Egyesülete az ál-
tala fenntartott Napraforgó
Gyógypedagógiai Központ-
ban 2008 szeptembere óta
biztosítja a Békés megye és
Békéscsaba területén élô sú-
lyosan és/vagy halmozottan
fogyatékos tanulók fejlesztô-
iskolai ellátását, amelyre évrôl
évre nagyobb igény mutatko-
zik.

2008 szeptemberében két
csoportban, a jogszabály által
meghatározott csoportonkén-
ti maximális 6 fôs létszámmal
indult a 2008/2009. tanév. 

A 2010/2011. tanévet négy
csoportban, 24 tanulóval
kezdtük el, de szeptember
második hetében a tanulási
képességet vizsgáló szakér-
tôi bizottság újabb tanulót irá-
nyított az intézménybe, így
várólista bevezetése vált
szükségessé.

A Napraforgóban fejlesztô
felkészítésben ellátott gyer-
mekek közül elôreláthatólag
legalább 4 fô fejlesztôiskolai
képzésének megkezdését ja-
vasolják az illetékes szakértôi
bizottságok a 2011/2012. tan-
évben. 

Ebbôl kiindulva az intéz-
mény jelenleg érvényes, 24
tanulóra szóló mûködési en-
gedélyének módosítása
szükséges.

Vágvölgyiné Panyi Márta
rehabilitációs menedzser

Fejlesztô iskolai oktatás
A tizenhét kategóriában zaj-

lott megmérettetésen a felnôtt
szakmai zsûrik összesen 45
„garabonciás Oszkár-díjat” osz-
tottak ki a versenyzôk között.

Graffiti:
I. Keresztes Bianka – Prá-

gai Adrienn (BEG) II. Ottlakán
Norbert (Kemény) III. Kómár
Henrik – Kovács Tamás (BéK-
SZI Trefort-tagiskola)

Versmondás:
I. Bús Diána (közgé) II.

Bedô Kitti (közgé) III. Jancsik
Dávid (Szlovák) III. Drozdik
Evelin (Közgé)

Különdíjas:
Hódi Martin (közgé)

Pecsenya Éva (BEG) Borsi
Cintia (Szegya)

Mûvészeti alkotások:
Festészet:
Molnár Márta (Szegya)

Grafika: egyedi technika – Ha-
ránt Ervin (Szegya), sokszo-
rosított – Kácsor Andrea
(BEG)

Textil: Kutyely Rebeka
(BEG)

Tûzzománc: Dékány Edi-
na (Szegya)

Fotó:
Kölcsey Emese (Vízmû),

Pozsonyi Rebeka (Belvár)
Egyéb kategória: Prágai Ad-
rienn (BEG)

Prózamondó verseny:
I. Rudolf Csilla (András-

sy) II. Petrovszki Ágnes
(belvár) III. Hortobágyi Vik-
tória (Andrássy) III. Bela
Gréta (Andrássy) Különdí-
jas: Détár Andrea (belvár),
Takács Barbara (Andrássy)

Komolyzenei mûvészeti
versenyek:

Kamarakórus:
Trefort Ágoston Fiúkórus
Népdal: Botyánszki Szil-

via (Szegya), Lakatos Kata-
lin (belvár)

Népdal-népzene: Limbora
citeraegyüttes

Sakk Garaboncity-kupa:
I. Képíró Richárd (András-

sy) II. Papp Balázs (Andrássy)
III. Boros Árpád (András-

sy)

Óriásamôba verseny:
I. Kovács Tamás (Trefort)

II.  Vári Viktória (Szegya)
III. Kaszai Márk (Szegya)

Könnyûzene:
I.  Gitárklub haladó (Ke-

mény) Varga Ádám (Trefort)
Szabó Ágnes (Andrássy)
II.  Bogarasokk (Kemény)
Rácz Renáta (Szegya)
III. Kölcsey Szabolcs (Belvár)
Bódai Nikoletta (Vízmû)
Modern tánc:

I.  Mezei Gréta (BEG)
Molnár Zsuzsanna (BEG)
Varga Anita (BEG) II.  Szu-
gyiczki Zsuzsanna (András-
sy) Boczonádi Imre (Trefort)

Belvárosi tájékozódási
futóverseny:

Lányok:
I. Mokrán Polett (Szlovák)
II. Lengyel Marianna (Sze-
gya) III. Balog Natasa (bel-
vár) 

Fiúk:
I. Bálint István (Szegya)

II. Karasz Péter (Trefort) III.
Balogh Tibor (Trefort)

A garabonciás napok idei eredményei

A Békéscsabai Kistérségi
Életfa Szociális Szolgáltató
Központ múlt évben több
mint tízmillió forintot nyert az
Országos Foglalkoztatási
Közalapítvány pályázatán,
„Ki-út-mutató” elnevezésû
programjával. A 2009 augusz-
tusában indult, kétéves pro-
jektet a Dél-alföldi Regionális
Munkaügyi Központtal közö-
sen valósítják meg. 

Mint azt dr. Csereiné Ár-
gyelán Anna intézményveze-
tôtôl megtudtuk, úgy tervez-
ték, hogy összesen százötven
rendszeres szociális segélye-
zettet vonnak be a program-

ba, azonban már az elsô év-
ben száznegyven emberrel
dolgoztak. A foglalkoztatási
projekt lényege, hogy felmé-
rik az érintettek helyzetét,
részletes tájékoztatást nyújta-
nak a szociális, társadalom-
biztosítási, családtámogatási
ellátásokról, emellett tanács-
adással és az állásközvetítés-
ben való közremûködéssel
segítik a klienseket abban,
hogy visszakerüljenek a mun-
kaerôpiacra. A programba
bekerültek közül eddig húsz
embernek sikerült munkahe-
lyet találnia, vagy közfoglal-
koztatás keretében elhelyez-

kednie, tizennégyen jogosult-
tá váltak nyugdíjszerû ellátás-
ra, volt, aki álláskeresési se-
gélyt, volt, aki rendelkezésre
állási támogatást kapott vagy
ápolási díjban részesült. Har-
mincegy fô vett részt a „Csa-
ládi Kasszasiker” életmódfor-
máló csoportos programban,
de álláskeresési és kommuni-
kációs tréningeken is többen
bôvíthették ismereteiket. 

Dr. Csereiné Árgyelán
Anna szerint összességében
elmondható, hogy a Ki-út-mu-
tató program sikeres, és haté-
kony segítséget nyújt a részt-
vevôknek. M. E.

Segít a Ki-út-mutató
A Békéscsabai Víziközmû

Társulat ezúton hívja fel a la-
kosság azon részének figyel-
mét, akik az érdekeltségi terü-
leten új csatornabekötésre vá-
rakoznak, legyenek óvatosak
és körültekintôek!

Sajnálatos, hogy az utóbbi
hónapokban, a kivitelezési
munkák elôrehaladtával egyre
több bejelentés érkezik fôleg
idôsebb emberektôl, hogy a
telken belüli munkák elvégzé-
sére ajánlkozva kérnek bebo-
csátást az ingatlanra, sôt el is
kezdik a kivitelezést.

Ezúton tájékoztatjuk a la-
kosságot, hogy:

– a telken belüli munkála-
tokra senkinek nincs kizáróla-
gos jogosultsága,

– a kivitelezést a Vízmûvek
Zrt. szigorú elôírásai szerint
kell elvégezni vagy elvégez-
tetni,

– az új csatornahálózatra
való rákapcsolódás kizárólag
azután történhet, hogy errôl
az érintett hivatalos levélben
értesítést kap. Ezt megelôzô
rákötés kártérítést von maga
után.

A Békéscsabai Víziközmû
Társulat tagjainak védelme és
biztonsága érdekében java-
solja, hogy:

– a telken belüli munkálatok-
ra kérjenek több vállalkozótól is
ajánlatot, garanciákat,

– lehetôleg már bizonyított,
szakmailag elismert cégek kö-
zül válasszanak kivitelezôt,

– a mûszaki elôírások tekin-
tetében a Békés megyei Víz-
mûvek Zrt. és a Békéscsabai
Víziközmû Társulat honlapja az
irányadó (www.bekesvizmu.hu;
www.amicsatornank.hu).

Természetesen minden más
kérdésben is készséggel áll az
önök rendelkezésére a Békés-
csabai Víziközmû Társulat (Bé-
késcsaba, Szabadság tér 1–3. I.
em. 2., tel.: 66/430-901).

A víziközmû társulat felhívása

Családias hangulatban ren-
dezték meg szeptember utol-
só hétvégéjén a „Mihály-napi
vigasságok”-at a mezômegye-
ri Arany János Mûvelôdési
Házban. A kétnapos, hagyo-
mányápoló rendezvény a fô-
zôversennyel kezdôdött szom-
baton délelôtt, amelyre a par-
tiumi Tenkérôl vendégcsapat is
érkezett. Az ízesebbnél íze-
sebb étkek versenyét a zsûri –
Hódos Hajnalka (malacka-
raj.hu), Laurinyecz Andrásné
(Békéscsabai Kolbászklub) és
Kovács Csaba (a csabai Pano-
ráma Hotel és Étterem vezetô
séfje) – döntése alapján végül
is az említett tenkei „Patakpar-
tiak” elnevezésû együttese
nyerte sertés-, birka- és csirke-
húsból készített fenséges gu-

lyásával. A közönségdíjat az
„Árvácska” nevû csapat érde-
melte ki: a mezômegyeri asz-
szonyok szintén bográcsban
fôtt köménymagos levese és
brindzás tésztája méltán ara-
tott osztatlan sikert.

Amíg a mûvelôdési ház ud-
varán a bográcsokban fôttek
az étkek, a szépszámú közön-
ség többek között a Körösök
Völgye Baranta Hagyomány-
ôrzôk jóvoltából a lovaglás, az
ôsi magyar íjászat, a kariká-
sostor-cserdítés rejtelmeivel is
megismerkedhetett, de sok
újat tudhattak meg a Szent Mi-
hály napjához kötôdô népha-
gyományokról is. 

Ebéd után Szente Béla, a
Békéscsabai Kulturális Köz-
pont igazgatója nyitotta meg

Szeverényi Mihály festômû-
vész „Fények” címû, október
25-éig még megtekinthetô ka-
maratárlalát.

Vasárnap délelôtt az Arany
János Színjátszó Kör és a Jan-
kay általános iskola negyedi-
kes tornász kislányainak re-
mek dramatikus játéka segít-
ségével (Tóth Balázsné szak-
értô rendezésében) tudhattuk
meg, mit is jelent a magyarság
életében Szent Mihály napja.
Ekkor már elkezdôdött a be-
mutató fôzés a mûvelôdési ház
udvarán: az igazi bajai halász-
lé elkészítésének rejtelmeibe
avatta be az érdeklôdôket Hó-
dos Hajnalka, a malackaraj.hu
bloggere és párja, Csuják Zol-
tán. A tíz kiló folyami pontyból
készült, gyufatésztával tálalt
ételbôl jót ebédeltek a vigassá-
gokon részt vevô vendégek,
miközben Deák Mónika éne-
kesnô illô, nosztalgikus sláge-
rekkel szórakoztatta a halászlé
élvezetében elmerülôket...

N. L.

Mihály-napi vigasságok Mezômegyeren

Tisztelettel köszönöm a 9. sz.
választókerület polgárainak az
önkormányzati választások so-
rán rám, mint független jelöltre
leadott szavazataikat: Tímár
Imre. 

Szeptember 24–25-én im-
máron 28. alkalommal bonyo-
lították le a görögországi
Spartathlont. Az Athén és
Spárta közötti 246 kilométe-
res futóversenyen egyetlen
sportember képviselte Békés
megyét. Zahorán János, a
JALTE-Alföld TE kiváló ultra-
maratonistája teljesítette a
kvalifikációs szintet, és – a lét-
számkorlátra való tekintettel –
idôben jelentkezett, így a
szervezôbizottság rábólintott
a békéscsabai sportoló indu-
lására.

Zahorán János egy céltu-
datos, négy hónapos edzés-
munkával sikeresen felkészült
a világ legnehezebb futóver-
senyére, amelyet végül
33:43:22 alatt teljesített. A si-
keres célba érkezés azonban
rengeteg küzdelmet igényelt.
A viharsarki atlétának sokat
kellett harcolnia az idôjárás vi-
szontagságaival: elôbb a 30

fokos, fülledt meleg jelentett
komoly nehézséget számára,
majd a késô esti órákban több
heves zápor és egy felhôsza-
kadás nehezítette a csabai ult-
ramaratonista dolgát. 

A küzdelem ezzel nem ért
véget: a JALTE-Alföld TE ver-
senyzôje az éjszaka jelentôs
részében egy farkasvakság-
ban szenvedô és komoly gyo-
morproblémákkal küszködô
honfitársát vezette, mutatva
neki a helyes útirányt. A késô
délelôtti órákban, 200 kilomé-
ter megtételét követôen pedig

egy kiújult sérülés (ínhüvely-
gyulladás) miatti komoly fáj-
dalmat kellett leküzdenie a de-
rék sportembernek.

A sok-sok fájdalom, küzde-
lem végül meghozta a gyü-
mölcsét: Zahorán János,
munka és család mellett, öt-
venévesen immáron másod-
jára teljesítette sikeresen a
Spartathlont, ezzel kétszeres
spártai hôs lett, ami nem „csu-
pán” egy kôkemény fizikai és
mentális küzdelem gyümöl-
cse, hanem példaértékû er-
kölcsi siker is.

Zahorán, a kétszeres spártai hôs

A kormány – általános terü-
leti államigazgatási szerve-
ként – szeptember 1-jétôl
visszaállította a húsz megyei
és a fôvárosi közigazgatási hi-
vatalt, melynek megyénkben
dr. Gulyás Imre a vezetôje, dr.
Ruttkainé dr. Jelenka Gyöngyi
pedig a fôtitkára. Október 1-
jétôl törvényességi ellenôrzé-

si és felügyeleti fôosztályra,
hatósági fôosztályra, illetve
koordinációs és belsô igazga-
tási fôosztályra tagolódik az
intézmény, január 1-jétôl pe-
dig kormányhivatallá alakul át
– élére kormánymegbízottat
neveznek ki. A hivatalokba
beintegrálódnak a kormány-
határozatban kijelölt szervek,

és megkezdi mûködését az
integrált ügyfélszolgálati
rendszer is. Országosan 29
iroda nyitja meg kapuit. Vá-
rosunkban a Szabadság tér
11–17. szám alatt, az ok-
mányiroda épületében kap
otthont az integrált ügyfél-
szolgálat.

V. A.

Visszaállítják a közigazgatási hivatalokat
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A napokban adták át ün-
nepélyes keretek között a
gyomaendrôdi földhivatal
29 898 055 forint vissza nem
térítendô támogatásból meg-
valósított, komplex módon
akadálymentesített épületét
az ügyfélforgalomnak.

A Békés Megyei Földhiva-
tal a közszolgáltatást nyújtó
épületeire vonatkozó egyen-
lô esélyû hozzáférés biztosí-

tása érdekében további há-
rom pályázatot nyújtott be –
egyenként közel 30 millió fo-
rint vissza nem térítendô eu-
rópai uniós támogatás elnye-
résére.

A Szarvas városi, valamint
a békéscsabai Hunyadi téri és
a Szent István téri épületekre
benyújtott pályázatok elbírá-
lás alatt vannak, eredmény
2011 januárjában várható.

A megvalósult átalakítá-
sokkal – kezdve az akadály-
mentes parkolótól az illemhe-
lyen keresztül az ügyféltérrel
bezárólag – lehetôség nyílik
arra, hogy az emberi teljesítô-
képesség szempontjából moz-
gásukban, látásukban, hallá-
sukban, beszéd- és értelmi
képességeikben akadályozott
személyek maguk intézhes-
sék földhivatali ügyeiket.

Akadálymentesítik a földhivatalokat

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

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

olcsóbb albérletet keres
hajléktalan személyek számára, melynek fenntartásához
a TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0013 azonosító számú

FEDÉL MÁS-KÉP(P)P „Hajléktalan emberek
társadalmi és munkaerô-piaci integrációját segítô

komplex lakhatási és képzési programok”címû
pályázati program keretében anyagi támogatást

tud nyújtani.  
Olyan tulajdonosok jelentkezését várjuk,

akik számlaképesek!

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg. 

SAJTÓKÖZLEMÉNY
FEDÉL MÁS-KÉP(P) – TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0013

A Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ és az Egyensúly AE
Egyesület közös pályázatot nyújtott be a TÁMOP keretén belül a Hajléktalan em-
berek társadalmi és munkaerô-piaci integrációját segítô programok támogatásá-
ra kiírt pályázati felhívás keretén belül 2009 októberében.
Az NFÜ 66 909 710 Ft, 100%-os támogatást ítélt meg a FEDÉL MÁS-KÉP(P) címû
projektre.
A FEDÉL MÁS-KÉP(P) egy komplex lakhatási, képzési és foglalkoztatási program,
amely a hajléktalan emberek társadalmi és munkaerô-piaci integrációját segíti elô
és támogatja.
A program ez eredeti pályázatnak megfelelôen 2010. március 1-jén elindult
és 2012. február 29-ig fog tartani.
A megvalósítás során eddig sor került 60 személy szûrésére és 45 fô bevonására,
akik különbözô képzéseken vesznek részt. A takarítói képzés az ütemezésnek
megfelelôen elindult.
A bevont személyek egyharmada lakhatási támogatásban részesül, egyharma-
duk pedig jelenleg is rendszeres foglalkoztatásban dolgozik.
A támogatottak társadalomba való visszailleszkedésének megkönnyítése, a tár-
sadalmi hasznosságuk erôsítéseként virágültetésen és önkéntes véradáson vet-
tek részt.

Farsang Katalin (koloratúrszop-
rán) és Balczó Péter (tenor) tiszte-
lettel meghív minden kedves ér-
deklôdôt elôadói délelôttjére októ-
ber 31-én délelôtt 11 órára a Mun-
kácsy-emlékházba.

Zongorán kísér: Gyüvészi Péter
Felkészítô tanár: prof. dr. Mohos

Nagy Éva
Mûsoron: G. Verdi, Lehár Fe-

renc, Kálmán Imre, J. Offenbach,
Chilea, J. Strauss klasszikus
énekmûvei.

A rendezvény szervezôje és tá-
mogatója a Békéscsabai Kolbász-
fesztivál

Belépôjegy: 1000 Ft.

Hangverseny a Munkácsy-emlékházban

Egyéni és kis csoportos
ANGOLNYELV-OKTATÁS

Békéscsabán

Barátságos légkörben
– ovis és kisiskolás angol
– korrepetálás
– beszédcentrikus társalgási órák

Felkészítés:
– közép, emelt szintû érettségire
– alap-, közép- és felsôfokú

nyelvvizsgákra
– külföldi munkavállalásra

Forduljon hozzánk
bizalommal!

Tel.: 06-30/345-9237
www.feronil.hu

A Féling 25 programsorozat
keretében:

Október 22-én 18 órakor
Penyaska László képzômûvész
kiállításának megnyitója a Csa-
ba Honvéd Kulturális Egyesület
székházában
Október 23-án 19 órától
Marth P. Ildikó: Kukás guru
A vajdasági, péterrévei Karinthy
Frigyes Színpad elôadása Me-
zômegyeren, a mûvelôdési ház-
ban
Október 30-án 19 órától
Tasnádi I.: Finito (A magyar zombi)
A gyôri MASzEK Egyetemi Szín-
pad elôadása a Csaba Honvéd
Kulturális Egyesület székházá-
ban

Szeptemberben nyílt meg
a III. Nemzetközi Festô és
Szobrász Biennálé a szlová-
kiai Tôketerebesen, a Tôkete-
rebesi Honismereti Múzeum-
ban, a Visegrádi Négyek or-
szágai (Csehország, Lengyel-
ország, Magyarország, Szlo-
vákia) képzômûvészeinek
részvételével. A magyarokat a
Békéstáji Mûvészeti Társaság
öt képzômûvésze, Csuta
György, Fazekas Attila,
Gnandt János, Lonovics
László és Várkonyi János
képviselte. A biennálén nyolc
díjat vehettek át a résztvevôk:
a nagydíjat Stefan Bubán
szlovák festômûvész nyerte
el, akinek a Munkácsy Mihály

Múzeumban jelenleg is meg-
tekinthetô a kiállítása. 

Elismerésre méltó díjat ve-
hetett át Fazekas Attila, még-
pedig a szobrász kategória
díját. A megnyitó elôtt a részt-
vevôk szeminárium kereté-
ben tanácskozást rendeztek
Juraj Zadansky, a múzeum
igazgatójának vezetésével,
amelyen a következô bienná-
lé szervezésével kapcsolatos
ötletek és javaslatok megvita-
tására került sor. Több részt
vevô partner ország mûvé-
szeinek javaslata alapján azt
tervezik, hogy a következô bi-
ennálé anyagát vándoroltat-
ják, és mind a négy ország-
ban bemutatják majd.

Nemzetközi díj Terebesrôl

Hirdetmény
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja ér-
tékesíteni a 4136 Körösszakál, Petôfi S. u. 4. szám alatt található ingat-
lan 2/8-ad tulajdoni hányadát.
Helyrajzi szám: 118 hrsz.
Összterület: 80 m2

A 2/8-ad tulajdoni hányadra esô terület: 20 m2

A 118 hrsz.-ú ingatlan 2/8-ad tulajdoni hányadának kikiáltási ára: brut-
tó 150 000 Ft.
A hirdetés részletes szövege a város internetes honlapján megtekint-
hetô az városháza/polgármesteri hivatal/felhívások, hirdetmények me-
nüpont alatt.

Hirdetés
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja ér-
tékesíteni a gerlai kastélyt.
Helyrajzi szám: 18003/2.
Terület:  1 ha 5521 m2.
Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 1000 Ft. 
A hirdetés részletes szövege a város internetes honlapján megtekint-
hetô a városháza/polgármesteri hivatal/felhívások, hirdetmények me-
nüpont alatt.

Felhívás

Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata értesíti a
tisztelt lakosságot, hogy az 5.
számú fogorvosi körzet ellátá-
sát november 1-jétôl dr. Sár-
kány Antal Kálmán helyett dr.
Baktai Zoltán fogorvos végzi. 
A rendelés helye is módosul
november 1-jétôl: a Munkácsy
u. 1. sz. helyett a Corvin u. 3/1.
sz. alatt várják a betegeket. 
Telefonszám: 06-30/892-5210.

A rendelés ideje az alábbiak
szerint változik:
hétfô 08.00–14.00
kedd 13.00–19.00
szerda 13.00–19.00
csütörtök 13.00–19 .00
péntek 08.00–14.00
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– Az adórendszer egy-
szerûsítése részben azt jelen-
ti, hogy eltöröltek olyan adó-
nemeket, amelyek összessé-
gében nem jelentettek nagy
bevételeket az államkasszá-
nak – mondja Bod Péter
Ákos, a Corvinus Egyetem

tanszékvezetô tanára, köz-
gazdász. – Az adónemek el-
törlésével, összevonásával a
kisvállalkozások problémái
megszûntek, azt az idôt, és
pénzt, amit eddig a könyve-
lésre áldoztak, ezentúl a vál-
lalkozásfejlesztésre fordíthat-

ják, amely összességében
gazdaságélénkítô hatású le-
het. De ugyanezt lehet elérni
minden más olyan intézke-
déssel, amely a vállalkozások
adminisztrációs terheit csök-
kenti. Persze, a vállalkozói
szektor összetett, ezért nem
lehet egyetlen jó intézkedést
kiemelni, amitôl igazán bein-
dulna a gazdaság. Léteznek
olyan ágazatok, ahol a nagy
adóteher okoz gondot, pél-
dául a 25 százalékos északi 
típusú forgalmi adó. Máshol a
kereslet élénkítésére volna
szükség. Minden ágazatnak
megvan a saját gondja, amit
idôvel orvosolni kell. 

A foglalkoztatás növelésé-
re kitûzött egymillió új munka-
helyet említô irányszámot
Bod Péter Ákos szerint nem
kell szó szerint venni. – Ha né-
hány tízezer, esetleg százezer
új munkahely jönne létre, azt
én már nagy eredménynek
tartanám, elégedett lennék.
Amikor egy politikus azt
mondja, hogy egymillió, ak-
kor azt úgy érti, hogy „sok”,
de egyúttal azt is érti alatta,
hogy amit mond, azt komo-
lyan gondolja és elkötelezett
a megvalósítása mellett. 

A kormány intézkedései-
nek hatása a közgazdász pro-
fesszor szerint részben már
érezhetô is. – Úgy gondolom,
hogy a kormány eddigi gaz-
daságélénkítô intézkedései-
nek hatása a fejekben, szívek-
ben azonnali, hiszen meg-
könnyebbülést hoz, a pénz-
tárcákban pedig éves távlat-
ban lesz mérhetô. 

GB 

Bod Péter Ákos: Az egymillió munkahely terve azt jelenti,
hogy a kormányzatnak komolyak a szándékai
Azonnali változás a szívekben,

egy év múlva pedig a pénztárcákban
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– A Mindszenty Józsefrôl
készített filmjének címe: A fe-
hér vértanú. Mikor olvasta elô-
ször a bíboros emlékiratait?

– A ’70-es évek végén ju-
tottam hozzá egy példány-
hoz, amelyet egy ismerôsöm
csempészett be az országba.
Ôszintén szólva, megdöb-
bentett a könyv tartalma, s
alapvetôen befolyásolta a bí-
borosról kialakított képet. Ki-
derült, hogy milyen keveset
tudok róla. Ez persze rávilágít
arra a súlyos problémára,
hogy évtizedeken keresztül
meg voltak fosztva az embe-

rek a fontos információktól.
Így aztán még a legjobb szán-
dékú emberek tudatából is ki-
estek fontos történések, ese-
mények. Leginkább az 1948
karácsonyi letartóztatásától
kezdôdô kínvallatás, a kon-
cepciós per és az 1956-ig tar-
tó börtönidôszak részletei vol-
tak számomra megdöbben-
tôek. Újra elmentem a buda-
pesti Andrássy út 60-ba, a
mai Terror Háza Múzeumának
pincéjébe, ahol az emlékirat-
tal a kezemben igyekeztem
rekonstruálni, hol mi történhe-
tett. 

– Hány helyszínen forgat-
tak, és milyen tapasztalatokat
szereztek?

– Legalább harminc hely-
színen forgattunk, hiszen min-
den olyan országban, város-
ban, templomban, plébánián
megfordultunk, amely az egy-
kori zalaegerszegi plébános
életében fontos szerepet ját-
szott. Mindenütt a legtelje-
sebb támogatásban részesül-
tünk. Ez is bizonyítja, hogy a
magyar nép, a magyar nem-
zet a lelke mélyén már réges-
rég szentté avatta Mindszenty
bíborost.

– Ki a film fôszereplôje és
mit jelent a „fikciós elemekkel
átszôtt dokumentumfilm” mû-
faji megjelölés. Van-e a film-
nek konkrét cselekménye? 

– A film fôszereplôje Sipos
Imre, aki az egykori Nemzeti
Színház, a mostani Pesti Ma-
gyar Színház megbecsült
színmûvész-rendezôje. Ô az,
aki a film elején egy képtelen-
nek tûnô celldömölki történe-
tet ismer meg Mindszenty bí-
borosról, és ez annyira felka-
varja, hogy utána akar járni.
Egy kamerával és néhány fôs
stábbal, szerény költségvetés-
sel dolgoztunk, hiszen a Mind-
szenty – A fehér vértanú címû
alkotás egyházmegyei szerve-
zetek, önkormányzatok, ala-
pítványok, vállalkozások és
magánemberek támogatásá-
ból valósult meg.

Emlékirattal a kezemben
visszamentem a Terror Házába

Október 6-án mutatta be az Uránia Nemzeti Filmszínház a
Mindszenty – A fehér vértanú címû filmet. Errôl beszélget-
tünk Koltay Gábor rendezôvel.

Az új kormány határozott elképzelése, hogy a válságos idô-
szak után fellendíti Magyarország gazdaságát, számos vál-
toztatást hozott már egyebek között az adózási elôírások-
ban is. Az adórendszer egyszerûsítését célzó intézkedések
egy része már hatályba is lépett. 

Koltay: „A ’70-es évek elején jutottam hozzá a bíboros em-
lékiratainak egy példányához”
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A világhírû filmszínész és a
Michelin-csillagos japán mes-
terszakács, Nobuyuki Matsu-
hisa tulajdonában álló étte-
remlánc legújabb tagjának
üzemeltetôje Andrew Vajna

magyar származású holly-
woodi producer. Az étterem-
hálózat a világ legelegánsabb
helyein rendelkezik üzletek-
kel, Las Vegastól Moszkván át
Dubajig. 

Miért éppen Budapestet
választotta az étterem helyszí-
néül? – kérdezték a riporterek
a filmsztárt, aki röviden úgy
válaszolt: szereti Magyaror-
szágot, Budapest gyönyörû,
elegáns város, itt biztosan
szeretni fogják ezt az étter-
met.

Robert De Niro Magyarországon

Bod Péter Ákos: „A százezer új munkahelyet is nagy ered-
ménynek tartanám”

Robert De Niro a budapesti üzletnyitáson
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A budapesti Nobu étterem vasárnapi megnyitójára pénte-
ken Magyarországra érkezett Robert De Niro. Müller János a Magyar

bankszövetségtôl lapunk-
nak kifejtette, bár a kér-
dés elsô körben furcsán
hangzik, azonban van-
nak olyan pénzintézetek,
ahol fedezetként elfogad-
ják akár a tokajit is. – Elvi-
leg létezik olyan a banki
hitelezési gyakorlatban,
hogy egy pénzintézet el-
fogad finanszírozási fe-
dezetként árukészletet –
kezdte Müller – például
nagy értékû tokaji bort is.
Azonban ez igen bonyo-
lult procedúra. Hiszen a
készlet megmaradását,
hogy nem tûnik el, bizto-
sítani kell addig, míg fe-
dezetként áll, akkor is, ha
általában rövid lejáratú
hitelekrôl van szó. 

Hazánkban ugyanis
nem állnak rendelkezés-
re olyan páncéltermek,
mint amilyenekben Olasz-
országban a parmezánt
tárolják. 

U. J.

Fizethetünk tokajival?
Pár hete az egyik olasz bank azzal sokkolta a világot, hogy bejelentette: parmezán sajtot
is elfogad fizetôeszközként. A terület védett eredetû és tipikus terméke, a Parmigiano
Reggianó helyettesítheti az eurót az egyik pénzintézetben, melynek tárolására külön pán-
céltermet hoztak létre. A Helyi Téma utánajárt, ínséges idôben a magyarok vajon fizet-
hetnek-e világszerte minôséget jelentô tokaji borral?

A világhírû tokaji igen értékes bor
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Fóton forgat Angelina Jo-
lie, újonnan készülô boszniai
háborús filmjének kockáit
veszik fel a fôvároshoz köze-
li településen. A film címe
még mindig titok, de annyit
már tudunk róla, hogy egy
háborús menekült lány sze-
relmi történetérôl szól, és bi-
zonyos jeleneteket Turán, a
Schossberger-kastélyban
vesznek majd fel. Van azon-
ban más magyar vonatkozá-
sa is a mozinak, Szabó Mar-
garéta ugyanis szerepet ka-
pott a filmben. A Kamara-
színház görög felmenôkkel
is büszkélkedô színésznôjét
a Barátok Közt ál Berényi Ág-
neseként ismerhetik a televí-

ziónézôk. Szabó Margaréta
a Jolie-filmben játszott szere-
pérôl titoktartási szerzôdése
miatt nem nyilatkozhat la-
punknak, de annyi bizonyos,
látni fogjuk a produkcióban.
A forgatás elôreláthatólag
több hónapig tart majd, ezért
a Jolie–Pitt házaspár luxus-
házat bérelt a budai, II. kerü-
leti Cirbolya utcában. Nem
lehet tudni, hogy a díva kéré-
se volt-e, de Jolie-éknak nin-
csenek közvetlen szomszé-
daik. Az ôsparkkal körülvett
házat angol testôrök védik a
kerítésen belül, míg az utcán
magyar biztonsági emberek
vigyáznak Hollywood legér-
zékibb ajkú sztárjára.        BE

Fôczén Amália, a Genetech
Kft. ügyvezetôje szolgált felvi-
lágosítással a témában. – Cé-
günk hat éve foglalkozik DNS-
azonosításon alapuló szárma-
zási vizsgálatokkal. Azóta
egyértelmûen megfigyelhetô
egy emelkedô tendencia a kért
apasági tesztek számában.
Erre mindig volt igény, mond-
hatjuk, hogy az apasági vizs-
gálatok egyidôsek az emberi-
séggel. Mióta születnek gyere-
kek, vannak köztük olyanok,
akiknek kérdéses a származá-
sa. Kezdetben antropológiai
módszerrel próbálták megha-
tározni az apa kilétét, majd a
vércsoportok felfedezésével
elterjedt a vércsoportjellemzôk
alapján történô meghatározás.
Ezt a módszert széles körben
alkalmazták nálunk még pár
évvel ezelôtt is, holott a vércso-
portvizsgálattal az esetek közel
egyötödében nem lehetett az
apa személyét egyértelmûen
megállapítani, mivel a vércso-
portok nem mutatnak megfele-
lôen egyedi változatosságot. A
DNS technológia rohamos fej-

lôdésével, ma már ennek kö-
szönhetôen, rendkívül sokféle
kérdésre adható minden két-
séget kizáró válasz, de ezek az
eredmények is megkésve ér-
nek-értek el hazánkba, és ma
is sokan hiszik, hogy csak bí-
rósági eljárás során kérhetnek
ilyen vizsgálatot – tudtuk meg
Fôczén Amáliától, aki azt is el-
árulta, nemük szerint körülbe-
lül fele-fele arányban oszlanak
meg a vizsgálatot kérôk, sôt,
elôfordul, hogy nagyszülôk,
vagy volt és jelenlegi partnerek
kérik a vizsgálatot. A szülôk kö-
zött, akik közösen kérik a vizs-
gálatot, általában egyetértés
van abban, hogy DNS-vizsgá-
latra van szükség a felmerült
kérdésük megválaszolásához,
egyéb esetben csak akkor, ha
mesterséges megtermékenyí-
tésrôl van szó. Nem lehet meg-
becsülni, hogy hány gyermek
nevelkedik nem a vér szerinti
apjával. A gyermekek kb. egy-
ötöde születik házasságon kí-
vül, közülük minden második
olyan, akinek rendezetlen a
biológiai származása.           BE
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Rio de Janeiróban tartották
a Homeless World Cup Rio
2010-re keresztelt hajléktalan-
labdarúgóvilágbajnokságot,
melyen magyar színekben az
Oltalom Sportegyesület mint
magyar utcaifoci-válogatott
vett részt. Az elmúlt öt évben
hajléktalanjaink bejárták a vi-
lágot: 2006-ban a dél-afrikai
Cape Townban, 2007-ben
Koppenhágában, 2008-ban
Melbourne-ben, 2009-ben Mi-
lánóban, míg idén Rióban mu-
tatták be tudásukat. A csapat
eddigi legjobb eredménye
egy 12. hely volt, melyet idén

jócskán sikerült alulmúlni.
A gárda a 31. helyen zárt. 

– Szégyenteljes szereplés
volt, amiért mindenkitôl elné-
zést kérünk, aki támogatott
minket, vagy csak szorított ne-
künk – mondta lapunknak Rá-
kos András, az egyesület és a
magyar csapat vezetôje. Sze-
rettük volna megtudni, ho-
gyan, milyen feltételek és tel-
jesítmények alapján kerülhet-
nek a játékosok a válogatott-
ba, és kinek a jóvoltából utaz-
zák be a világot.

– Egy biztos: a Magyar
Labdarúgó Szövetség pénz-

zel nem támogatja a hajlékta-
lanválogatottat. A mezeket vi-
szont mi adtuk nekik – mond-
ta lapunknak Dinnyés Márton,
az MLSZ kommunikációs osz-
tályának munkatársa.

– Hazai szponzorok hiá-
nyában csak az utolsó pilla-
natban sikerült összeszed-
nünk az utazáshoz szükséges
költségeket – magyarázta Rá-
kos András. – Az Oltalom
Sportegyesületet alapító Olta-
lom Karitatív Egyesületnek, a
Wesley János Lelkészképzô
Fôiskolának, amerikai magán-
személyek adományának és
egy külföldi pályázatnak kö-
szönhetô, hogy a csapat el-
utazhatott Rióba. Fontos hoz-
zátenni, hogy a külföldi ma-
gánszemélyek magát az Olta-
lom SE-t, rajtunk keresztül pe-

dig egy kicsit a magyar haj-
léktalantársadalmat támogat-
ják – emelte ki a csapat veze-
tôje, aki frappánsan kivágta
magát, amikor azt firtattuk,
hogy hol toborozzák focistái-
kat: – Nemre, korra, színre,
vallásra, futballtudásra és
szociális háttérre való tekintet
nélkül mindenki tagja lehet a
csapatnak. Kizárólag három
szabályt kell betartani: az
edzôvel tisztelettel kell be-
szélni, a bíróhoz mérkôzés
alatt és után tilos szólni, na és
a legfontosabb, hogy a heti
két alkalommal rendezett
edzéseken idôben és józanul
kell megjelenni! – hallhattuk a
kritériumokat.

– Én semmilyen toborzás-
ról, felhívásról vagy plakátról
nem tudok – szögezte le Kepe
Róbert, a Fedél Nélkül címû
újság koordinátora. – Ismere-
teim szerint ez a csapat
egyetlen szervezet, az Olta-
lom SE válogatottja, és úgy
gondolom, ha valaki oda-
megy, hogy szeretne focizni,
nem küldik el. Hivatalos, haj-
léktalanok számára meghir-
detett játékostoborzásról
azonban nem tudok.

A csapatvezetô elmondása
szerint nem kell fedélnélküli-
nek lenni ahhoz, hogy valaki
pályára léphessen. Mindösz-
sze annyi is elég, ha a focista
vállalja, hogy õ a hajléktalan-
csapat tagja. Sôt, még csak
magyar állampolgárságra
sincs szükség ahhoz, hogy
egy játékos magyar színek-
ben focizzon. – A nemzetkö-
zi elôírás szerint két olyan
sportoló is kiutazhat, akinek
nincs magyar útlevele –
mondta Rákos András.

FEHÉR GYÖRGY

Nem kell fedélnélkülinek lennie a hazai hajléktalanválogatott tagjainak

A Brazíliában rendezett hajléktalan-labdarúgóvilágbajnok-
ságra érkezô, magyar mezben szereplô hajléktalanok kö-
zött több külföldi állampolgárt is találhatunk. Sôt, mint ki-
derült: hajléktalannak sem kell lenni ahhoz, hogy valaki be-
kerüljön a csapatba.

Nincs szomszédja Jolie-nak
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Képünkön a magyar hajléktalan-utcaifoci válogatott tagjai edzés közben

Minden tizedik gyermeknek
rendezetlen a biológiai származása

Külföldiek magyar mezben

Az ôsparkkal körülvett budai házat angol testôrök védik
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Makány Márta: „Kispénzû emberek az én modelljeim alap-
ján varrnak otthon”

Emelkedô tendenciát mutat a kért apasági tesztek száma

Lapunk akciós apasági tesztbe botlott egy internetes hir-
detésen keresztül. Meglepôen vidám, olcsón elérhetô biz-
tonságot ajánlott a hirdetô a csöppet sem humoros kér-
désben. Lapunk utánajárt, mennyire gyakori ez a kérdés,
ha már érdemes akciózni az apasági tesztet.

– A saját kollekciója hamisít-
ványával találkozott már?

– Sajnos, nem. Egy divatter-
vezônek – még ha furcsán
hangzik is – mindenképpen
elismerést jelent, ha hamisítani
kezdik a ruháit. 

– Az nem zavarja, ha a saját
szabásmintáit fedezi fel egy
másik divattervezô által készí-
tett kollekcióban?

– A divatban vannak irány-
zatok, amelyek majdnem min-
den tervezô kollekciójában

megjelennek, kicsit a saját ízlé-
sük szerint átalakítva. Nem hi-
szem, hogy ezzel nekem fog-
lalkoznom kellene. Olyan is
megtörtént, hogy kispénzû
emberek közelebbrôl megnéz-
ték az általam alkotott ruhákat,
azok fotóit, hogy azt otthon ma-
guk elkészítsék vagy varrónô-
vel megvarrassák. Egy rövidá-
ruboltban találkoztam olyan
hölggyel, aki a katalógusom-
ban lévô kép alapján válogatott
az anyagok között.  GB 

Makány Márta örülne,
ha hamisítanák

Makány Márta az A’la Carte címû mûsor felvétele elôtt be-
szélgetett Szombathy Pállal, aki tréfásan megkérdezte,
hogy vajon eredeti-e a divattervezô táskája. Makány Márta
válaszul kijelentette, nem örül, hogy a hamisítás ekkora te-
ret nyert a ruházati termékek, kiegészítôk körében is.
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– Inkább modellként, mint
színésznôként ismerik önt.
Mióta játszik?

– 1995-ben felvételiztem
Gór Nagy Mária Színi Tano-
dájába, amit el is végeztem.

De már elôtte játszottam
Makk Károly Magyar Re-
quiem címû filmjében. A Vad-
macska szerepére választott
ki a Tanár úr, de végül miat-
tam átírta Kismacskára.

– Nem rossz kezdet egy
színésznônek.

– Nagyon büszke vagyok
rá. Makk Károly akkoriban azt
nyilatkozta, hogy mikor en-
gem vesznek, olyan érzése
van, mintha egy kötéltáncost
nézne és ô kitárt karokkal áll,
hogy ha zuhanok, elkapjon.
Valóban így volt, nem lehetett
tudni, mi sül ki belôle, hiszen
nagyon fiatal voltam. Azóta
játszottam epizódszerepet a
Jóban Rosszban-ban és a
Barátok köztben is. Filmes
karrierem azonban nem lett,
lehet, hogy az nincs nekem
megírva. Színpadon viszont
állhattam a Ruttkai Éva Szín-
házban.

– Mintha keserûség lenne
önben.

– Kicsit bánt, mert azt ér-
zem, többre lennék alkalmas.
De nincsenek érdekkapcsola-
taim, nem alakoskodok, csak
hogy szerepet kapjak. Ebben
a világban pedig szükség van
ezekre a tulajdonságokra. Én
azonban a gyermekeimet is
ôszinteségre nevelem. Na-
gyon érzékeny ember va-
gyok, talán ezért is akartam
kiskorom óta színésznô lenni.
Most, hogy nincs lehetôsé-

gem ilyesfajta önkifejezésre,
elkezdtem írni.

– Filmben és színházban is
nagy nevekkel dolgozott, so-
sem támadták, hogy ön
„csak” egy modell?

– Mondták már, hogy nem
tetszik nekik, hogy senkikkel
kell színpadra állniuk. Mindezt
azért, mert nem végeztem
Színmûvészetit. Én azonban
sosem gyûlölködöm, feléjük
is szeretettel fordultam, úgy-
hogy a végére mindig befo-
gadtak.

– Mire vágyna?
– Egy olyan szerepre, ami

valóban nekem szól. Nem
szeretnék szép nôt játszani,
valami tartalmasabbra vá-
gyom. Tévés mûsorötleteim is
vannak.

– Milyenek?
– Leginkább beszélgetôs

mûsort csinálnék, ahol egy
szó sem esne semmi szomo-
rúról. Annyi baj van, hogy las-
san már a híradót sem lehet
nézni. Olyasmin gondolko-
dom, hogy összeszednénk a
rászorulókat, és nekik segíte-
nénk. Ebben a pillanatban is
van olyan ebben az ország-
ban, aki egy csésze teára vá-
gyik, és nem jut. Sokaknak
pedig több teáskanna hever a
pincéjében. Ôket kellene ösz-
szekötni. De ez csak egy pél-
da, hosszan lehetne sorolni,
hogyan tudnánk segíteni egy-
másnak.                SZABÓ DÓRA

9Bulvár / Érdekesség

Rába Timi a családjára összpontosított

Pintácsi Viki készíti Szandi fotóit

Mûterme is van a nôvérnek
Sok mindenen keresztül-

ment Pintácsi Viki, hogy há-
rom gyermeke születése mel-
lett visszanyerje alakját és jó
formába hozza önmagát. –
Ankával több mint harminc,
Viktorral huszonhárom, Zolná-
val pedig tizenkilenc kilót híz-
tam – nyilatkozta az énekesnô,
aki jövô héten lép a negyvene-
dik tévébe. – Nem zavarnak az
évek, mert a szépség belülrôl
fakad, épp ezért dolgoztam ki
egy nôi harmónia programot,
amit magam is alkalmazok.
Nem elég, ha csak kívül pró-
bálunk javítani, belül is dol-
goznunk kell magunkon –
mondta Viki, aki az érdeklôdôk
miatt fogott bele programja ki-
alakításába. A közösségi olda-
lakon rendszeresen felkeresik
ôt édesanyák, hogy árulja el
külsejének titkát. – Meg kell ta-
lálni a legelônyösebb frizurát
és szabásvonalat, de a fogyás
agyban dôl el, a módszer már
csak a második lépés. Min-
denkinek más való, és én is a
vargabetûim során tapasztal-
tam ki, mi nekem a legjobb,
mert senki sem mutatta meg,
hogyan kell jól csinálni. Az
édesanyám is csak azóta
sminkel, mióta tôlem látta,
hogy fellépések elôtt szépít-

keztem – mondta Viki, aki elá-
rulta, már tízévesen ruhákat
tervezett. – Dunát lehetett re-
keszteni a rajzaimmal. Ugyan-
ilyen szerelem a fotózás, ezért
egy falat fehéren hagytunk a
lakásunkban, ahol én készí-
tem többek közt Szandiról is a
képeket – mondta a három-
gyerekes édesanya, akinek
közben mûterme is lett, mert
az általa tervezett ruhák mo-
delljeit is itt fotózzák. – Állan-
dóan pörgök, három ember-
nek elég lenne az, amit megé-
lek. Néha kimerülök, most is
elaludtam a piros lámpánál,
de jólesett a tizenöt perc pihe-
nô  – mondta Viki, akit gyer-
mekei is elkísértek a beszélge-
tésre. Viszonyuk baráti, a part-
nerségen kívül nem is tud
mást elképzelni az édesanya.
– Már most is meg szoktuk be-
szélni Viktorral, ki tetszik neki,
és nem tudom elképzelni,
hogy ez késôbb ne így legyen.
Ha tudok a problémáról, tudok
segíteni, ezért fontos, hogy
bízzanak bennem. Egyesek
szerint túl engedékeny va-
gyok, de inkább csússzon be
most egy kettes vagy hármas,
mint hogy szorongó, bizonyta-
lan emberekké váljanak a gye-
rekeim!
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Rába Tímeát leginkább modellként ismerjük. Pedig a csi-
nos, fiatal hölgy már színésznôként is bemutatkozott, Makk
Károly is ôt választotta egyik filmjéhez. Az elmúlt években
családjára összpontosított, de mint mondja, készen áll új
feladatokra is. Legyen az egy szerep vagy egy tévémûsor,
amelyben rászorultakon segíthet.
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„A család fontos, de új szerepekre is vágyom”

Három gyermeke születése után is visszanyerte alakját, jó
formába hozta magát

Geszler Dorottya évek óta a
pilates bûvöletében él.  Ez a kü-
lönleges mozgásforma a mélyiz-
mokra hat, egy speciális légzés-
technikával ötvözve. A mûsorve-
zetô annyira megkedvelte ezt a
különleges sportot, hogy jó ideje
már oktatja is azt. Azok számára,
akik egy közös fizikai és mentális
kikapcsolódásra vágynak Do-
rottyával, tökéletes lehetôséget
kínál a november 13-án megren-
dezésre kerülô Avon Test és Lé-
lek nap, amelyen a mûsorvezetô
a Monsoon Jóga képviseletében
tánc- , balett- és jógaelemekkel
ötvözött  pilates órával segít ella-
zulni a látogatóknak. 

– Nyolc éve ismerkedtem
meg a pilatesszel, amit azóta is
nagyon szeretek, és kb. hat éve
élvezettel oktatok – avatott be
minket Dorottya - régen balettoz-
tam, a balettintézetbe jártam, ez

a mozgás pedig különösen jó
olyanoknak, akik táncos múlttal
rendelkeznek, bár azoknak is
ajánlom, akik nem sportoltak ko-
rábban, esetleg  hosszabb kiha-
gyás vagy szülés után kezdenék
el újból a mozgást. Volt szeren-
csém Amerikában is tanulni az
oktatást, így sok különbözô stí-
lussal ismerkedtem meg. Azt ta-
pasztalom, ez nem igazán a fia-
talok sportja, ôk jobban szeretik
a pörgôsebb edzéseket. Pedig
ebben a rohanó világban a jóga
és a pilates mindenkinek nagyon
hasznos lehet. Segítenek ellazul-
ni, és elfelejteni legalább az
edzés idejére az összes problé-
mánkat. Én is járok jógaórákra,
mert szükségem van arra, hogy
idônként mentálisan kikapcso-
lódjak és más mozgásformát is
gyakoroljak. 

U. J.

Gyermeke ugyan még
nincs, de máris kartonszám
vásárolja a bébiételt Jennifer
Aniston. A görög származású
sztár legújabb diétás mód-
szerének alapvetô élelmisze-
re a pürésített babaeledel.
Aniston a sokadik léböjtkúrát
és fogyás utáni jójó-effektust
követôen keresett egy olyan

megoldást, ami megengedi
az evést, nem megterhelô,
mégis munkára bírja a szerve-
zetet. – Pürés babaételeket le-
het enni egész nap, méregte-
lenít és megszabadít rossz
táplálkozási beidegzôdése-
inktôl – nyilatkozta Aniston,
akire személyi edzôje felügyel
a fogyókúra alatt.

Aniston bébipapival fogy

Pürés babaételeket eszik egész nap

Geszler Dorottya:
Kell a mentális kikapcsolódás!

Kikapcsolódás tánc-, balett- és jógaelemekkel ötvözött
pilates segítségével
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Labancz Lilla szívesen kipróbálná magát rádiósként is
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Gyerekcsapat zúdul be a
múzeumba, egyik vitrintôl a
másikig rohannak. – Nézd,
csacsi és maci is van – kiáltja
az egyik kislány, de nem isme-
ri fel a szereplôket. – Azok a
mai gyerekek ismerik még
ezeket a meséket, akiknek a
szülei megmutatják Misi mó-
kust, a Legkisebb ugrifülest és
Mirr-Murrt – magyarázza Gu-

lyás Anita múzeumpedagó-
gus, miközben rajzolásra és
színezésre biztatja a kicsiket.
– Ezek a figurák nagyon ba-
rátságosak, és ez nem mond-
ható el a maiakról. A gyere-
keknek szükségük van sé-
mákra, hogy a vizuális és al-
kotókészségeik kifejlôdjenek.
Ôk embert, házat, nyuszit raj-
zolnak. Foky Ottó minden fi-

gurája felismerhetô, ezért na-
gyon hasznos. Szerintem
ezek a mesék még  ma is
megállják a helyüket. 

Közben a gyerekek egy ré-
sze bábozni kezd, másik fele
leül a tévé elé, és csodálkozva
nézi a ma már lassúnak tûnô
mesét. – Ezekben a figurák-
ban ólom van, súlyuk van,
ezért lehet igazítani a mozdu-
latokat és mindent lépésen-
ként vettek fel. A fejeket pedig
cserélték, volt mosolygós és
szomorú, ezért van, hogy a
Legkisebb ugrifüles füle néha
más mintázatú. Felülrôl damil-

lal mozgatták, néhány epizód-
ban látszik is – meséli moso-
lyogva Gulyás Anita. 

Az óvónôk és a szülök a Tv
Maci szobája fölött beszélget-
nek. – Alig vártam, hogy jöjjön,
mert a mesét még nézhettem.
A saját macimmal néztem min-
dig – mondja az egyik anyuka,
közelebb hajolva a vitrinhez,
hogy mindent szemügyre ve-
gyenek. És így derül ki, amit
eddig senki sem tudott, hogy
kiért is rajongott a Tv Maci.
Ágya fölött ugyanis egy Halász
Judit-kép függött évtizedekig.

SZABÓ DÓRA

Szíj Melinda gyermekei
ajándékot küldtek a Mega-
sztár Házba. Olivér és Viki
gyönyörû rajzokkal örvendez-
tették meg édesanyjukat. Me-
linda elárulta: ez a két rajz a
kabalája. – Ebbôl erôt merít az
ember, mert nagyon hiányoz-
nak nekem mind a ketten –
mondta a gyôri külkereskedel-
mi ügyintézô. A magyar Susan
Boyle gyermekei eleinte nem
örültek anyukájuk népszerû-
ségének, de ez mára megvál-
tozott. – Biztatnak engem,
hogy ôk elvannak otthon, nyu-
godjak meg, és ameddig le-
het, addig csak csináljam –
nyilatkozta Melinda.

10 Bulvár / Érdekesség

A Tv Maci ágya fölött Halász Judit
képe lógott

A Közlekedési Múzeum összegyûjtötte a mai szülôk gyer-
mekkori kedvenceit. Mirr-Murr már 38 éves, a Legkisebb
ugrifüles 35, de Misi mókus is van már 30. A legidôsebb a
Tv Maci, aki még mindig öleli manóját, sôt az is kiderül, ki-
nek a képét rakta ki falára.

Nagyon sokat vezetek,
akár napi 6-8 órát is a kocsi-
ban töltök, olyankor mindig
szól a rádió – árulta el Lilla la-
punknak. – Érdekelnek a köz-
lekedési hírek, a hosszú uta-
kon pedig gyakran a jó zenék
tartanak életben. A reggeli
mûsorok a kedvenceim. Szí-
vesen kipróbálnám magam
rádiósként is, de csak mint
beugrós. Sebestyén Balázs-
zsal jó lehet mûsort vezetni,

szeretem a humorát és a sze-
mélyiségét is. Persze nem pá-
lyázom ilyen babérokra, én
nem bírnám mindennap a
hajnali ébredést – tette hozzá
a csinos színésznô.

Nemcsak Lilla kedveli a
reggeli mûsorsávot. A reg-
geli, délelôtti idôszakban a
legmagasabb a hallgatott-
ság, ez az összes rádióhall-
gatási idô több mint 30 szá-
zalékát teszi ki.  U. J.

Labancz Lilla beugrana
Balázshoz

Melinda ajándékot kapott 

Janza Kata: Szélhámos gyerek voltam
Tizenöt éve nem állt meg

Janza Kata; egyik bemuta-
tóról a másikra rohan az Eli-
zabeth-tel az énekesnô. –
Embertelen fáradt vagyok,
de ez jólesô kimerültség –
mesélt lapunknak napjairól
Janza Kata, aki épp Eger-
csehibôl tartott Komárom-
ba, mikor egy kávé mellett
leültünk beszélgetni. – Reg-
gelente akadnak szervezési
problémák, néha nem tu-
dom, ki merre van. Két gyer-
kôccel és egy ilyen munká-
val ez elôfordul, hiszen ren-
geteget utazom országon
belül. Mivel még mindig a
szüleimmel élek, ôk renge-
teget segítenek, de azt hi-
szem, mindennapos harc és
kínlódás egy család életét
mederbe terelni. Aki dolgo-
zó nôként mást mond, hazu-
dik! – nyilatkozta az énekes-
nô, aki azt is elárulta, Janka
lánya születése óta pótma-
ma is segíti az életüket, de
még így is keletkezik némi
zavar olykor. Következetes
szülô-gyerek viszonyt is ne-
héz kialakítani, amikor a
szülô munkából munkába
rohan. – Óriási szerencsém

van Jankával, aki egy na-
gyon higgadt és elfogadó
gyerek. Sokszor ô tanít en-
gem, olyanok a reakciói,
hogy megnyugszom a böl-
csességétôl. Én szélhámos
gyerek voltam, lógtam, ami-
kor csak lehetett. A lányom
viszont rám szól, amikor a
tévét kapcsolgatom, hogy
anya, tizenhatos karika! Ná-
lunk ilyen a megosztás, ná-
lam lehet zülleni, a férjem
meg a keményebb kezû fél.
Samunál, a kisfiamnál el is
kél a következetesség, ô
hajlamos a szélhámosság-
ra, csakúgy, mint én gyerek-
koromban – mondta az éne-
kesnô, aki elárulta, nem tud
fegyelmezni. Úgy gondolja,
hogy az, aki a próbatábla
szerint éli az életét, nehéz
helyzetben van a rendsze-
rességet illetôen. – Szeren-
cse, hogy béketûrô alkat va-
gyok, nekem fát lehet vágni
a hátamon. Ez talán az
oroszlán csillagjegyemnek
köszönhetô, bár igaz, ha
egyszer kihoznak a bé-
ketûrésbôl, kô kövön nem
marad!
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A mai szülôk gyerekkori kedvenceit csemetéik is megnézték

Még mindig szól a rádió, és úgy tûnik, nem is hallgat el.  A
GFK Ipsos legújabb felmérése szerint augusztusban a 15
évnél idôsebb magyar népesség 89,5 százaléka, azaz 
7 619 000 fô hallgatott rádiót, és a naponta rádiózásra for-
dított idô a hallgatók körében átlagosan 4 óra 20 perc volt.
Labancz Lilla autózás közben kapcsolja be a rádiót, van,
hogy akár napi 8 órára is. 

Az énekesnô gyermekei biz-
tatják az egyre népszerûbb
anyukátJanza Kata: Embertelenül fáradt vagyok, de ez jólesô ki-

merültség



Az épület terveinek és költ-
ségvetésének elkészítésére
1904 márciusában hirdetett pá-
lyázatot az egyháztanács. A pá-
lyázatok közül Hofhauser Antal
budapesti építész munkáját fo-
gadta el az egyházközség és
végül a nagyváradi püspök is. A
XIII. századi gótikus stílusú, ba-
zilikális elrendezésû templom a
kor építômûvészetének kívánal-
mai szerint valósult meg.

Zsilinszky Mihály békéscsa-
bai származású evangélikus ál-
lamtitkár közbenjárására a val-
lásalapból 50 ezer koronát utalt
át az állam az építkezésre, az
idôközben elhunyt Szmrecsá-

nyi Pál püspök hagyatékából
pedig 30 ezer koronával támo-
gatta az egyházmegye a nagy
munkát. Végül 1907-ben kapta
meg a megbízást Hofhauser
Antal a 250 ezer korona építési
költségû épület kivitelezésének
irányítására, a templomépítési
bizottság 1907 tavaszán tette
közzé a különbözô munkákra
vonatkozó árlejtési hirdetményt.
A „generálkivitelezésre”a bé-
késcsabai Bányai, Lipták és

Klenk cég kapott megbízást, a
kôfaragó munkákra a budaka-
lászi Fabró Miklós fia cég. Ez
utóbbi vállalkozás készítette
Hofhauser rajzai alapján a fôol-
tárt, a mellékoltárokat és a szó-
széket. Az asztalosmunkákat is
helyi iparos nyerte el.

1907 szeptemberében le-
bontották a régi templomot, he-
lyette ideiglenes fatemplom
épült. Az új épület alapkövét
november 3-án Fetser Antal
püspök áldotta meg. Az építke-
zés a téli idôszakban szünetelt,
1908 novemberében fejezték
be a felhúzott falakra a fedél-
szék felállítását, 1909 nyarán in-
dult meg a tornyok felfalazása.

A templomszentelés, aho-
gyan a korabeli sajtó beszámolt
róla, némi késéssel kezdôdött,
mert a fôoltár asztalában elhe-
lyezendô ereklyés márványlap
csak az aznapi postával érke-
zett meg. A püspök az ideigle-
nes templomból átvitte az oltári-
szentséget, majd a felszentelési
szertartás után misét mondott
az új templom fôoltáránál. Más-
nap a bérmálás szentségében
részesített közel kétezer bér-
málkozót.

A felszentelt templom azon-
ban csak évek múlva nyerte el
végleges formáját. 1925 és
1927 között Gróh István és
Gróh Béla festette a faliképeket,
Ádám Gyula munkája a belsô
festés. 1914-ben készült a har-
minc változatú Rieger orgona.
Orbán Antal iparmûvész ke-
resztúti stációi 1926-ban kerül-
tek fel a templombelsô falára, a
fôbejárat feletti üvegmozaik pe-
dig 1932-ben készült el.

Jároli József

Mint mindenütt az ország-
ban, a békéscsabai menhelyen
is kitehetnék a táblát: „A men-
hely megtelt!” Havonta 60–80
kutya kerül be, és egyre keve-
sebb az örökbefogadó, lega-
lábbis az olyan, aki komolyan
gondolja, hogy „örökbe” fogad
egy kutyát. Rendszeresen elô-
fordul, hogy néhány nap vagy
hét múlva a kutya visszakerül,
mert nem felelt meg valamilyen
„követelménynek”.

Vakegér, az édes, pici ter-
metû, idôsödô szuka kutyus nem
olyan gazdát keres, aki meggon-
dolatlanul viszi haza. Annak a
kedves embernek vagy család-
nak, aki befogadja ôt, tudnia kell,
hogy vak, éppen ezért más bá-
násmódot igényel, mint egy „nor-
mális” kutya.

Orrával tájékozódik, de azt ki-
válóan! Messzirôl megérzi, ha en-
nivaló készül valahol, azonnal ott
terem – szinte odagurul, mert las-
san széle-hossza egy –, nyújto-
gatja orrocskáját, hátha akad egy
kis harapnivaló. Imád enni! Másik

jellegzetessége a gyûjtögetés.
Szereti az ágyacskájába gyûjteni
a játékokat, takarókat. Nagyon
édes, amikor éppen egy nagyobb
darabot  cipel. Nem kerülhet
olyan családba, ahol kisgyerek
van, mert a hirtelen mozdulatokra
odakaphat. Nyugodt, békés,
bentlakásos otthont, viselkedésé-
vel szemben toleráns, szeretô
gazdit keres, aki azért veszi ma-
gához, mert segíteni szeretne raj-
ta, és nem vár el tôle semmit.  

A békéscsabai állatmenhely a
Kétegyházi út 30. sz. alatt találha-
tó, tel.: 06-30/322-2776, honlap:
www.csabaiallatvedok.hu, e-mail:
csabaiallatvedok@freemail.hu.
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GAZDIKERESÔÁchim v literatúre

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL*

Koncom septembra preds-
tavili záujemcom v Áchimovej
sieni Čabianskeho slovenské-
ho oblastného domu na Gara-
yovej ulici druhé vydanie diela
Estery M. Molnárovej s náz-
vom Ondrej L. Áchim v litera-
túre.

Novú dvojjazyčnú publiká-
ciu, ktorej vydavateľom ten-
tokrát bol Výskumný ústav
Slovákov v Maďarsku hodno-
tila univerzitná docentka Mária
Žiláková. Vyzdvihla, že dielo
Estery M. Molnárovej prost-

redníctvom predstavenia osu-
du Áchima a opisu jeho pria-
teľstva s Adym odhaľuje čita-
teľovi jeho rôznorodú osob-
nosť. Autorka počas svojej
práce sa opiera o bohatú od-
bornú literatúru, jej prameňmi
sú diela významných lite-
rárnych historikov, publicistov
a sociografov doby. Pomocou
metódy rozhovoru jej respon-
dentmi neboli iba výskumníci,
ale aj potomkovia Áchima.
Mária Žiláková zároveň
vyzdvihla aj prínosy prekladu,

nebola ľahkou úlohou naprík-
lad preklad básní o Áchimovi
do slovenčiny. Estera M. Mol-
nárová na prezentácii upriami-
la svoju pozornosť predovšet-
kým na priateľstvo Áchima a
Adyho, detaily z čabianskych
návštev básnika početné obe-
censtvo prijalo s veľkým záuj-
mom. Na prezentácii knihy
podpredseda Priateľského
kruhu Čabänov v Budapešti,
Juraj Viczián záujemcov poz-
val na vedeckú konferenciu z
príležitosti 100. výročia úmrtia

Áchima, ktorú plánujú usporia-
dať na Čabe.   

Na podujatí, ktoré spestril
kultúrny program žiakov slo-
venskej školy Alžbeta Hornoko-
vá Uhrinová uviedla: ich ústav
preto pokladal za dôležité vyda-
nie knihy, lebo podľa ich názo-
ru Áchim, ktorý sa aj v uhors-
kom sneme priznal svojich slo-
venských koreňov, na dnes
akoby začal upadať do zabud-
nutia, pritom jeho činnosť ešte
stále poskytne veľa práce pre
výskumníkov. cs. l.

Áchim az irodalomban

Szeptember végén mutat-
ták be az érdeklôdôknek a
Garay utcai Szlovák Tájház
Áchim Termében Molnár M.
Eszter Áchim L. András az
irodalomban címû mûvének
második kiadását. 

Az új, kétnyelvû kiad-
ványt, melynek ezúttal a Ma-
gyarországi Szlovákok Kuta-
tóintézete volt a kiadója, Zsi-
lák Mária egyetemi docens
méltatta. Kiemelte, hogy
Molnár M. Eszter mûve
Áchim sorsának bemutatása
és Adyval való barátságának
leírása által egy árnyalt sze-
mélyiséget tár az olvasó elé.
A szerzô munkája során szé-
les körû szakirodalomra tá-
maszkodik, forrásaiként a
kor jelentôs irodalomtörténé-
szeinek, publicistáinak és
szociográfusainak mûvei
szolgálnak. Az interjú mód-
szerével nemcsak kutatókat

szólaltatott meg, hanem
Áchim még élô leszármazot-
tait is. Zsilák Mária egyúttal
kiemelte a fordítás hozadé-
kait is – nem volt könnyû fel-
adat például az Áchimról
szóló versek szlovákra ülte-
tése. Molnár M. Eszter a be-
mutatón elsôsorban Áchim
és Ady barátságának szen-
telte figyelmét, a költô csabai
látogatásainak részleteit a
nagyszámú közönség érdek-
lôdéssel fogadta. A könyvbe-
mutatón Viczián György, a
fôvárosban mûködô Békés-
csabaiak Baráti Körének al-
elnöke meghívta az érdeklô-
dôket a jövô évben, Áchim

halálának 100. évfordulójára
Csabára tervezett nagysza-
bású tudományos konferen-
ciára.

Az eseményen, melyet a
szlovák iskola kulturális
programja színesített, Hor-
nokné Uhrin Erzsébet el-
mondta: intézetük azért tar-
totta fontosnak a könyv kia-
dását, mert meglátásuk sze-
rint Áchim, aki az Or-
szággyûlésben is nyíltan fel-
vállalta szlovák gyökereit,
mára mintha kezdene fele-
désbe merülni, pedig mun-
kássága még bôven tartogat
feladatokat a kutatóknak.

l. cs.

A BéKSZI a tehetséggondozásért
Csaknem 18 milliós uniós

forrást nyert egy tehetség-
gondozási program lebo-
nyolítására a Békéscsabai
Központi Szakképzô Iskola
és Kollégium. A 2011 tava-
szán záruló projekt kereté-
ben három tagintézmény (a
Trefort Ágoston Mûszaki
Szakközépiskola, a Zwack
József Kereskedelmi és Ven-
déglátóipari Szakközépisko-
la és a Kós Károly Építô-, Fa-
és Szolgáltatóipari Szakis-
kola) közel ezer növendéke

közül választják ki azt a 120
diákot, akik kiscsoportos
foglalkozásokon egyénileg
kialakított tanterv szerint
folytathatják tanulmányaikat
az érintett tíz tanterületen. A
tehetségek kiválasztására
többlépcsôs rendszert dol-
goztak ki, amely a szakkö-
zépiskolák 9–11. évfolya-
mán kilenc közismereti tan-
tárgyi felmérôt, valamint a
szakiskola 9–10. évfolyamán
egy közismereti projektfel-
mérôt tartalmaz. Ezenkívül

mérik a tanulók pszichikai al-
kalmasságát, kreativitását
és problémamegoldó ké-
pességét is. A program zárá-
saként egy rendhagyó tanul-
mányi versenyt szerveznek,
amelyre az érintett tagintéz-
mények tanoncai mellett a
Közép-békési TISZK part-
neriskoláinak tehetségei és
a Harruckern János Közok-
tatási Intézmény tanítványai
is meghívást kapnak. – Egy
háromfordulós, projekt ala-
pú tanulmányi megmérette-

tést tervezünk, ahol a ver-
senyzôknek kreatív csapat-
munkával valódi terméket
kell elôállítaniuk és bemutat-
niuk, majd egy interaktív fel-
adatsor megoldásával bizo-
nyítaniuk rátermettségüket –
fogalmazott a projekt koordi-
nátora, Dorkó Iván, majd
hozzátette: a program egé-
szének értékelésére azon a
szakmai konferencián nyílik
majd lehetôség, amelyet az
áprilisi verseny után rendez-
nek meg. 

A templomépítés históriája

VIII. Békéscsabai Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Konferencia Békéscsaba, Széchenyi  ligeti látogatóközpont

2010. október 29.
A konferencia levezetô elnöke: Viczián János környezetmérnök

PROGRAM

10.00 Megnyitó
(Csiaki Tamás, Békéscsaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztálya vezetôje)
10.10 A hulladékgazdálkodási törvény tervezett módosításai
(Fábián Imréné, Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelôség Gyulai Kirendeltsége)
10.40 Békéscsaba város helyi hulladékgazdálkodási koncepciója
(Dr. Cserei Pál környezetvédelmi szakértô)
11.10 Eredmények és tapasztalatok
a lakossági szelektív hulladékgyûjtés terén
(Janiga Emese, ÖKO-PANNON Nonprofit Kft.,
lakossági begyûjtési koordinátor)
11.40 Kávészünet, sajtótájékoztató
12.00 A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület,
mint civil szervezet szerepe a hulladékok csökkentésében
(Czank Dóra, a Körösök Völgye Natúrpark
Egyesület Központ vezetôje)
12.25 A szélenergia hasznosítása háztartásokban
és kisgazdaságokban
(Lôvei Róbert, Wind Europe Kft.)
12.50 Tudatos rezsicsökkentés napkollektorral
(Dr. Lesfalvi Balázs, GRÜNPOWER TECHNIK
Szalai Kft., üzletágvezetô)
13.20 A konferencia zárása

A konferencián ingyenes a részvétel. Jelentkezni a viczianj@t-on-
line.hu e-mailen vagy a 06-20/390-2292-es telefonszámon lehet ok-
tóber 27-ig a cégnév és a résztvevôk létszámának feltüntetésével!

„NYÚJTSD SEGÍTÔ KEZED” ALAPÍTVÁNY
5600 Békéscsaba, Degré u.59. 

Tel., fax: 66 /453-806  
Adószám: 19060404-2-04 

e-mail: nyska@alfold.net" nyska@alfold.net 
honlap: www.nyska.hu" www.nyska.hu

Az Európai Unió és a Magyar Állam 71 718 800 Ft-os tá-
mogatást adott a Nyújtsd Segítô Kezed Alapítványnak a
2010. szeptember 1-jén indult TÁMOP-5.3.1-C-09/2
„Elsô lépés” – alacsony foglalkoztatási eséllyel rendel-
kezôket képessé tevô és önálló életvitelt elôsegítô prog-
ramjai „LÉPCSÔFOK” A Békés megyében gyermekvé-
delmi ellátásból kikerülô vagy fogyatékossággal, szen-
vedélybetegséggel élô alacsony foglalkoztatási eséllyel
rendelkezôket képessé tevô és önálló életvitelt elôsegí-
tô program megvalósítására. Október 29-én a Csabai Csípôs Blues Club

kivonul a kolbászfesztivál blues-színpadára.
Kezdés: 18 órakor

Young Bluesers – színpadon az új generáció
Török Ádám és a Mini – az élô legenda.

Alapos ízelítôt kapunk klasszikusokból és gasztro-bluesból
Blues B. R. Others-show – fergeteges buli, igazi színpadi show



Más világ? Vagy ugyanaz,
csak mások a szokások,
másképpen fest egy mai ott-
hon, amiben élünk, kívül-be-
lül, másképpen babaház,
ami most is az, meg régen is
az volt. Csak régen így
mondták, most amúgy
mondják, ítélik meg a kor
okosai. A szokásváltoztatók,
a változó szokások, amire
Henrik Ibsen mester nem
gondolhatott, vagy ha gon-
dolt, nem hitte el önmagának
sem. Végül is errôl szól a vi-
lághíres Nóra-színmû, a múlt
század elmúlhatatlan vitaté-
mája, és a mostani rácsodál-
kozása. Meg talán értetlen-
sége is, hiszen ami itt, most
történik a színpadon, mára
már olyan hétköznapi. Igaz
is, nem is, furcsa is, nem is,
kimódolt is, meg nem is.

Persze nem olyan egy-
szerû a dolog. Merô Béla
rendezôi elképzeléseit, irá-
nyát elfogadni, az az elsô.
Mirôl van szó tehát? Ez a 131
éve bemutatott Babaház,
azaz Nóra egy akkori világ
tükre. Érthetetlen, érthetô,
oktalan és okos, elfogadható
és elfogadhatatlan. Jószeré-
vel idegen világ. És mégis
tele meghökkentô maiság-
gal, fôként arról, hogy az em-
ber nem sokat változik. Adott
helyzetekben: semmit. Tor-
vald Helmer, a bankár a lát-

szat embere, és ez a látszat
a tisztaságot kell, hogy tük-
rözze. Még akkor is, ha foltos
imitt-amott. Nóra, a felesége,
csicsergô madárka, férje kin-
cse, tulajdona, büszkesége,
azon túl semmi. Aztán a tör-
ténet nekilódul, kiderül, hogy
Nóra is „ember”, Helmer vi-
szont gonosz, értetlen, önzô
és hazug. Nóra nem tûr to-
vább, kilép a babaházból.
Ezen persze itt, a 21. évszá-
zad elején, 131 évvel ké-
sôbb, „felvértezve” megany-
nyi modernséggel, lehet ítél-
kezni, hogy „bezzeg most!”
Aztán kiderül, hogy a kü-
lönbség nem is olyan óriási.
Ezt játszatja színészeivel
Merô Béla, ehhez adja hozzá
a maga ötleteit, sôt: a véle-
ményét. Ha jól értem, azt,
hogy az élet értelme nem ar-
rafelé keresendô. Manapság

különösen nem. Az élet értel-
me ott kezdôdik, hogy két
ember (férfi és nô) egyenlô-
nek érzi egymást. Helmer
képtelen rá, Nóra lázad, kér-
dez és dönt. Új életet kezd.

Nem véletlen, hogy a las-
san és hosszasan induló elô-
adás egyre inkább gyorsul,
feszültebb lesz, az alakítások
kiteljesednek. Ez a jó, itt kez-
dôdik az igazi színházi hatás.
Elsôsorban Nóra (Tarsoly
Krisztina) és Helmer (Bartus
Gyula) az, aki életszerû sze-
repépítéssel jut el a zárójele-
netig, amikor minden bevég-
zôdik: ez a két ember alkal-
matlan a közös létre. Egy
múlt századi neves kritikus,
Ambrus Zoltán írta: „Bízzunk
Lindénében (akinél Nóra
szállást kap az elsô éjsza-
kán): másnap hazaviszi Nó-
rát”. Lehet, hogy hazaviszi.
Akkor mire az egész? Akkor
Nóra az igazságtalan, és Hel-
mer a hôs? A látszatbecsület
bajnoka? A többiek: Lindéné
(Kara Tünde) több mint írói
lelemény, Krogstad (Katkó
Ferenc) ennyire félelmetes?
Rank doktor (Jancsik Fe-
renc) viszont világos jellem.

Az elôadás az újszerû
színpadi térre termett. Méltó
Henrik Ibsenhez, akirôl stú-
diószínházat neveztek el Bé-
késcsabán.

Sass Ervin
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AJÁNLATUNKBÓL:

BÉKÉSCSABAI CSALÁDI
HÁZAK, HÁZRÉSZEK:
Az Urszinyi Dezsô utcában két
szoba + konyhás, gáz konvektor
fûtésû házrész eladó. Ár: 3 M Ft. 

A Fiumei utcában egyszobás ház-
rész kb. 700 m2-es telekrésszel el-
adó. Ár: 4,6 M Ft. 

A Kukorica utcában egyszobás,
konyhás családi ház eladó. Ár:
5,7 M Ft. 

A Gajdács utcában, 1200 m2-es
telken 125 m2-es, vegyes falazatú
családi ház eladó. Ár: 8,5 M Ft.

Jaminában, jó helyen 150 m2-es,
kétszobás családi ház két kony-
hával eladó. Ár: 9,8 M Ft.

A Lipták utcában, jó fekvésû el-
helyezkedéssel 1493 m2-es telken
felújítást igénylô ház eladó. Ár:
12,5 M Ft.

A Klapka utcában háromszobás
utcai házrész saját udvarrésszel,
garázzsal eladó. Ár: 12 M Ft.

Jaminában kertes, háromszobás,
központi fûtéses családi ház 20
m2-es garázzsal, 620 m2-es telek-
kel eladó. Ár: 12 M Ft.

A belvárosban, 530 m2-es sarki
telken álló háromszobás családi
ház telekárban eladó. Ár: 13 M Ft.

A Fiumei utcában kétszobás, felú-
jított családi ház két garázzsal el-
adó. Ár: 13,9 M Ft. 
A Jósika utcában családi ház 753
m2-es telekkel, 2 + 2 szobával, ga-
rázzsal eladó. Ár: 13,99 M Ft.
Új építésû, háromszobás, 100 m2-
es, hôszigetelt családi ház eladó.
Ár: 14,4 M Ft.
A Lencsési ltp. elején sorházi, há-
romszobás családi ház garázzsal
eladó. Ár: 14,5 M Ft.
A Lorántffy utcában két és fél szo-
ba + étkezôs családi ház 108 m2-
es üzlethelyiséggel eladó. Ár: 15,8
M Ft.
A Dobozi úton új, 2010-ben épült,
három szoba + nappali + ameri-
kai konyhás, igényes családi ház
eladó. Ár: 29,9 M Ft.

BÉKÉSCSABAI LAKÁSOK:
A Lencsésin, liftes házban két és
fél szobás, felújított, belsô hôszi-
getelésû, erkélyes lakás eladó. Ár:
7,3 M Ft.
A Vécsey utcában 2. emeleti, két-
szobás, erkélyes, egyedi fûtéses la-
kás eladó. Ár: 7,4 M Ft.
A Lencsési ltp.-en 58 m2-es, egy +
két fél szobás, 9. emeleti, felújított
lakás eladó. Ár: 7,5 M Ft.
64 m2-es, 2. emeleti, belsô kétszin-
tes, amerikai konyhás, nappalis la-
kás liftes házban eladó. Ár: 14,3 M
Ft.

Az Andrássy úton nappali + há-
rom félszobás, egyedis lakás el-
adó. Ár: 15,4 M Ft.
A Luther utcában belsô kétszin-
tes, 113 m2-es, 3. emeleti lakás el-
adó. Ár: 16,9 M Ft.
A Luther utcában 137 m2-es, 2.
emeleti, öt szoba + amerikai
konyhás lakás eladó. Ár: 20,9 M
Ft.
A belvárosban négy és fél szobás,
3. emeleti, amerikai konyhás, bel-
sô kétszintes lakás tetôterasszal
eladó. Ár: 22,9 M Ft.
Nagypanorámás, modern, két há-
lószobás, nappalis, amerikai
konyhás lakás liftes házban eladó.
Ár: 24,9 M Ft.
A belvárosban 184 m2-es, 2007-
ben teljesen felújított, belsô há-
romszintes társasházi lakás el-
adó. Ár: 34 M Ft.

GARÁZS ELADÓ, KIADÓ:
A Lencsésin fûtött, nagyméretû
garázs kiadó. Ár: 8000 Ft. 
A Tulipán utcában garázs kiadó.
Ár: 13 000 Ft.
A Vécsey utcában, zárt udvarú
társasházban 15 m2-es garázs ela-
dó. Villany van! Ár: 1,5 M Ft.

ÉPÍTÉSI TELEK,
FÖLD,TANYA:
815 m2-es telek eladó. Fúrott kút,
villany van! Ár: 2,5 M Ft.

Belterületi, 805 m2-es építési telek
bekerítve, fúrott kúttal eladó. Ár:
2,5 M Ft.
A Gyulai úton, a 128-as km-jelzô-
nél eladó 10 000 m2-es, jelenleg
szántó mûvelésû terület. Ár: 2,9 M
Ft. 
750 m2-es telek faházzal, villany-
nyal, fúrott kúttal eladó. Ár: 2,99
M Ft. 
Jaminában 1000 m2-es, két lakás
építésére alkalmas telek eladó. Ár:
4 M Ft.
A Körte soron 822 m2-es építési te-
lek villannyal eladó. A telek elôtt
ott a víz és a gáz! Ár: 6,25 M Ft. 
A Klapka utcában 550 m2-es,
közmûvesített nyeles telek építési
tervvel eladó. Ár: 12 M Ft. 
A város határában, 2200 m2-es tel-
ken jószágtartásra kialakított is-
tállókkal ellátott tanya eladó. Ár:
15 M Ft.

VIDÉKI INGATLANOK:
Köröstarcsán hétvégi ház eladó.
Ár: 650 000 Ft.
Gyomaendrôdön olcsó ház eladó.
Fûtése vegyes tüzeléssel megol-
dott, a gáz a telken belül, víz, vil-
lany van. Ár: 3,7 M Ft.
Irodánk szarvasi, kecskeméti,
szegedi és gyulai ingatlanokkal
is rendelkezik!
Irodánk mobil üzletkötôket ke-
res. Tel: 30/391-9051

Szeretjük Henrik Ibsent

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

Nyolcmillió forint vissza
nem térítendô támogatást
nyert a könyvtári infrastruktú-
ra fejlesztésére az Andrássy
Gyula Gimnázium és Kollé-
gium, valamint a Széchenyi
István Két Tanítási Nyelvû
Közgazdasági Szakközépis-
kola. A projektzáró rendez-
vényt az Andrássy gimnázium
könyvtárában tartotta Komá-
romi István igazgató és Zseák

Sándorné, a közgé igazgató-
helyettese. 

A „Tudásdepó Express”
TIOP-projekt keretében tizen-
három számítógépet kapott
az Andrássy, hatot a közgé,
emellett könyvtári szerverek,
programok, nyomtatók járul-
nak hozzá a fejlesztéshez.
Mint megtudtuk, a két intéz-
mény diákjai kölcsönösen hoz-
záférhetnek egymás könyvtá-

rához, az Andrássy könyvei
pedig az öt intézmény diákjait
befogadó kollégiumból is el-
érhetôk. Komáromi István
hangsúlyozta: az olvasás
nem állhat csak a képernyô
nézegetésébôl. Céljuk, hogy
a tanulók az új technológia
segítségével könnyebben és
gyorsabban hozzájussanak a
könyvekhez.

m. e.

BELICZEY Géza, baiczai
magyar királyi gazdasági fôta-
nácsos, felsôházi tag, földbir-
tokos  *Békéscsaba, 1863.
ápr. 28.,  1938. máj. 2. Közép-
iskoláit Aradon és Körmöcz-
bányán, a mûegyetemet
Grazban és Bécsben végezte.
Egyetemi tanulmányai elvég-
zése után egy évvel Mezôhe-
gyesrôl hazatért Békéscsabá-
ra, és átvette apja földbirtoká-
nak vezetését. Ettôl kezdve
élénk szerepet vitt Békés vár-
megye gazdasági és megyei
életében. 1903-ban alelnöke,
1912-ben elnöke lett a Békés
Megyei Gazdasági Egyletnek,
majd 1922-ben örökös tiszte-
letbeli elnöke is. 1914–1918:
munkapárti programmal Bé-
késcsaba országgyûlési kép-
viselôje volt. 1919-ben a szol-
noki börtönben raboskodott.
Közhasznú gazdasági szerep-
lése elismeréséül 1921-ben az
Országos Magyar Gazdasági
Egyesület alelnökévé válasz-
totta; 1922-ben megkapta a
magyar királyi gazdasági fôta-
nácsosi címet. 1927-tôl halá-
láig mint Békés vármegye telj-
hatalmú választottja-tagja volt
a felsôháznak; az Országos
Mezôgazdasági Kamarának;
a Pesti Hazai Elsô Takarék-
pénztárnak elnöke; az Elsô
Magyar Általános Biztosító
Rt.; a Békéscsabai Sertéshiz-
laló Rt. igazgató-elnöke; a Bé-
kés Kisgazdák Áru- és Hitel-
szövetkezetének igazgatósá-
gi tagja; a Békés vármegyei
Általános Takarékpénztár
Egyesületnek választmányi
tagja; a Békéscsabai József
Királyi Tüdôszanatórium társ-
elnöke. A történetírók Békés
megye Széchenyijének ne-
vezték. Több mint harminc
éven át volt meghatározó sze-
mélyisége Békéscsaba és Bé-
kés vármegye gazdasági éle-
tének. A békéscsabai ligeti ka-
tolikus temetôben, a családi
sírboltban helyezték örök nyu-
galomra.             Csobai László

Beliczey Géza
földbirtokos

A KDNP békéscsabai vá-
rosi szervezete meghívására
a közelmúltban, még az ön-
kormányzati választások
elôtt városunk vendége volt
Pálffy István, a KDNP frakció-
vezetô-helyettese, a kulturá-
lis és sajtóbizottság alelnöke.

Bemutatták a párt 2010–
2014-es ciklusra vonatkozó
önkormányzati programja-
vaslatát, amelyrôl Sztankó
János elnök elmondta: cél-
jaik között szerepel az élet-

minôség javítása, a városfej-
lesztés, a munkahelyterem-
tés és a takarékosság. Az új
médiatörvény-tervezetrôl
Pálffy István szólt. Kiemelte:
szükségesnek tartják a mé-
diában is a minôségbiztosí-
tás bevezetését – a közszol-
gálati mûsorszolgáltatóknál
törvény alapján, a kereske-
delmi csatornák esetében
pedig betartandó pályázati
feltételként. Azt is elmondta,
hogy a napilapok piacán jog-
állami garanciák figyelembe-
vételével szükséges az álla-
mi beavatkozás, amíg a la-
pok tulajdoni szerkezete
nem közelíti meg a politikai
váltógazdaság által megkí-
vánt normákat. A vendég, aki
ismert médiaszemélyiség,
késôbb parlamentrôl, politi-
káról, kereszténységrôl, bor-
ivásról és vizet prédikálásról,
könyveirôl és még sok
egyébrôl osztotta meg véle-
ményét hallgatóságával a
Fiuméban. 

Vándor Andrea

Kávé Pálffy Istvánnal

Eredmények:
Semi-contact, junior
Nôk
55 kg: világbajnok Hanicz Nelly
(Magyarország, Békéscsabai La-
kótelepi SE)
65 kg: 3. Vizsnyiczai Viviána (Ma-
gyarország, Békéscsabai Lakótele-
pi SE)
+70 kg: 3. Sélley Anna (Magyaror-
szág, Békéscsabai Lakótelepi SE). 
Light-contact, junior
Férfiak
74 kg: 2. Andó László (Magyaror-
szág, Békéscsabai Lakótelepi SE)
Nôk
55 kg: világbajnok Hanicz Nelly
(Magyarország, Békéscsabai La-
kótelepi SE)
70 kg: 3. Jantyik Lili (Magyaror-
szág, Békéscsabai Lakótelepi SE)
+70 kg: világbajnok Sélley Anna
(Magyarország, Békéscsabai La-
kótelepi SE) 
Kadett 2, fiúk
47 kg: 3. Berczi Ábel (Magyaror-
szág, Békéscsabai Lakótelepi SE)
Full-contact
60 kg: világbajnok Pribojszki Kata
(Magyarország, Békéscsabai La-
kótelepi SE)
Junior csapat, semi-contact
Világbajnok: Magyarország (Veres
Alex, Iványi Gábor, Kovács Ádám,
Völgyi Erik, Hanicz Nelly

Kick-boksz-vb
Belgrádban

Könyvtárfejlesztés két iskolában

Október 23-án 19.00 órától
Tragédia – táncjáték az ifiházban
Elôadja a Nagyvárad Táncegyüt-
tes és László Csaba
Október 28–31.
Csabai Kolbászfesztivál a sport-
csarnokban

Október 15.–november 10.
Fajó János Munkácsy-díjas fes-
tômûvész kiállítása
a Jankay-galériában
Október 15.–2011. január 20.
Polgárosodás – kiállítás a Mun-
kácsy Mihály Múzeumban

LED
LEDképernyôs

hirdetés Békéscsabán!
reklam.hu

Információ, hirdetésfelvétel:
info@ledreklam.hu Tel.: 06-70/275-37-28

Konferenciát, ügyféltalálkozót szervez?
Igényes, szép rendezvénytermet keres?

Az ön cégének is van egy jó ajánlatunk!

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



Két BéKSZI-tagiskola (a
Zwack és a Trefort) és a Köz-
gé diákjai vehettek részt azo-
kon a szeptember végi tanul-
mányi kirándulásokon, ame-
lyek mindegyikére az Apáczai
Közalapítvány „Határtalanul”
címû programja keretében
nyert forrást a három intéz-
mény. A Zwack és a Közgé
növendékei Erdélybe utazhat-
tak, ahol a történelmi neveze-
tességek mellett szakmai is-
mereteiket is bôvíthették. A
Zwack tanulói Magyarlónán
ismerkedtek a kiválóan szer-
vezett falusi turizmussal, a
Közgé csoportjai pedig egy
marosvásárhelyi utazási iroda

mindennapjaiba nyerhetett
betekintést. Szlovákiában vár-
ta a legérdekesebb és talán
leglátványosabb élmény a
Trefort Ágoston Mûszaki Tag-
iskola diákjait, akik a komáro-
mi SLKB hajógyárban figyel-
hették meg a hajóépítés
komplex mûveletét – a legap-
róbb mozzanatoktól egészen
a vízre bocsátásig. A tanulók
és kísérô tanárok beszámolói
alapján kijelenthetô, hogy
mindenki remekül érezte ma-
gát az utazások során, s az
összesen több mint 170 diák
felejthetetlen élményekkel, új
szakmai tapasztalatokkal tér-
hetett haza Békéscsabára.
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Rálik Szilvia és Perencz Béla áriaestjeHatártalan élmények
Egyszer azt olvastam vala-

hol, hogy „a beszéd és a zene
násza a legnemesebb házas-
ság, mely valaha köttetett.”
Nem véletlenül jutottak eszem-
be ezek a gondolatok a Filhar-
mónia évadnyitó hangverse-
nyén, hiszen éppen egy ária-
estet hallhattunk a Budapesti
Magyar Állami Operaház két
neves mûvésze, Rálik Szilvia
és Perencz Béla magánéneke-
sek elôadásában.

Mûsorukban több mint két
évszázad muzsikájából válo-
gattak – többségükben opera-
áriákat és kettôsöket – Mozart,
Verdi-, Erkel-, Wagner-, Pucci-
ni-operákból, de felcsendültek
részletek Kodály Háry Jánosá-
ból, népszerû operettekbôl és
musicalekbôl is. Ismét bizony-
ságot nyert a szinte már köz-
helynek tûnô állítás: a zene
nem könnyû és nem nehéz – a
zene vagy zene, vagy nem!  

Rálik Szilvia szoprán éne-
kes ezer szállal kötôdik Békés-
csabához. Örvendtünk, hogy
egy koncert erejéig sikerült ôt
itthon, a szülôvárosában halla-
nunk, hiszen pillanatnyilag az
Operaház egyik legtöbbet fog-

lalkoztatott magánénekese.
Szépen ívelô karrierjét olyan
világhírû partnerekkel való kö-
zös elôadások fémjelzik, mint
a Tosca José Curával vagy a
Turandot Rost Andreával.
Hangjának fénye és ereje be-
tölti a koncerttermet, szöveg-
ejtése kiváló. Kétségkívül drá-
mai alkat, kvalitásai az olyan
szerepekben érvényesülnek a
legjobban, mint Verdi Lady
Machbetje vagy a Szicíliai ve-
csernye Elenája, de ugyanúgy
meggyôzô volt a Kodály-dal-
ban vagy Tosca imájában is.

Csabai koncertjének mû-
vésztársa Perencz Béla, aki az

Operaház színpadán is gyak-
ran partnere, és aki rendha-
gyó mûvészi pályát mondhat
magáénak. Már elismert hôs-
tenor volt, amikor bariton sze-
repkörre váltott. Nem sokan
mondhatják el magukról,
hogy Verdi Othellójának
mindkét férfiszerepét énekel-
ték, sikeres volt Othellóként,
most Jágót alakít. Európa
számos operaházában szere-
pel rendszeresen, érces bari-
tonjának intenzitása igen al-
kalmassá teszi Wagner-sze-
repekre. A Jókai Színházbeli
koncerten is igen meggyôzô
volt a Tanhäuser „Az esthaj-
nalcsillaghoz” áriájában csak-
úgy, mint Verdi Álarcosbáljá-
nak Renatojaként. Erkel szá-
munkra különleges jelentô-
ségû áriáját – a „Hazám...”
kezdetût – is igen szuggesztí-
ven énekelte, sajnálhatjuk,
hogy a szerzô Bánk szerepét
nem baritonra komponálta
már eredetileg.

A méreteiben is imponáló
mûsor zongorakísérôje, Barti-
nai Gábor a jó korrepetitor
minden erényével rendelkezik.

Farkas Pál

A Vakok és Gyengénlátók
Békés Megyei Egyesülete a fe-
hér bot napja tiszteletére ren-
dezett koncertet a Békés Me-
gyei Jókai Színház Vigadójá-
ban Érdi Tamás zongora-
mûvész közremûködésével. A
koncert fôvédnöke Vantara
Gyula, Békéscsaba polgár-
mestere volt, aki köszöntôjé-
ben Antoine de Saint-Exupéry
Kis hercegébôl idézett: „Jól
csak a szívével lát az ember.
Ami igazán lényeges, az a
szemnek láthatatlan.” Majd
utalt arra, hogy az ENSZ 41
éve minôsítette október 15-ét a
fehér bot napjává azzal a céllal,
hogy a közvélemény figyelmét
felhívják a vakok és gyengén
látók sajátos helyzetére, keres-
ve gondjaik megoldásának le-
hetôségeit. Hazánkban 45
ezer gyengén látó és 200 ezer
vak honfitársunk él. Az ünnep-
ségen Gyarakiné Szabó Vero-
nika egyesületi tag szavalatát
követôen Európa- és Amerika-
szerte ismert sorstársuk, a ju-
nior príma-díjas Érdi Tamás
zongoramûvész prezentáció-
jában Chopin- és Liszt-mûve-
ket hallhattunk. V. A.

Jól csak
a szíveddel látsz

Még otthonosabb a kollégium
Az elmúlt teleken csak akkor

nem fújt be a szél a kollégiu-
munkba, ha nem akart, de a nyí-
lászárók cseréjének köszönhe-
tôen mostantól más a helyzet –
mondta Mekisné Szilágyi Mária
az Arany JánosKözépiskolai Te-
hetséggondozó Kollégiumban,
ahol – Köles István alpolgár-
mester, Fodor Lajos és Tímár
Ella képviselôk társaságában –
Vantara Gyula polgármester
adta át jelképesen a frissen fel-
újított ajtókat és ablakokat.

A lány- és fiúkollégiumban
összesen 14,2 millió forintba ke-
rült a beruházás, amelynek so-
rán ajtókat és közel 250 ablakot
cseréltek ki. Az energiafelhasz-
nálás csökkentését célzó mun-
kák elvégzéséhez 8 millió forin-
tot nyertek az Oktatásért Közala-

pítvány Kollégiumfejlesztési Al-
kuratóriumától, 2,5 millió forintot
kaptak Békéscsaba önkor-
mányzatától, a fennmaradó 3,7
milliót pedig saját forrásból biz-
tosították.

„Otthon az, ahova hazatérsz.
Ahol valaki vár este. Nem kell
hozzá sok, csak egy szoba és
egy érzés… Ebben a körülöttem
lévô széles, nagy és furcsa vi-
lágban ez a kis hely nem idegen
és ma az enyém. Jól érzem ma-
gamat benne, ha kinézek az ab-
lakon és kint esik az esô vagy
süvölt a szél. És hogy ha ide
este bejövök, meglelem azokat,
akik még hozzám tartoznak” –
idézte Wass Albert szavait Lener
Veronika, majd Verbó Ákoséne-
kével zárult a bensôséges áta-
dóünnepség. M. E.

80 évvel ezelôtt máig ható
gondolatok fogalmazódtak
meg azon a Szegeden rende-
zett sportkonferencián, ame-
lyen Szent-Györgyi Albert Az
iskolai ifjúság testnevelése
címmel tartott elôadást. Azért
választották Szegedet a kon-
ferencia színhelyéül, mert
egyetemének élettani intéze-
tében országos hírû sportor-
vosi kutatások folytak. Szent-
Györgyi Albertet pedig azért
kérték fel elôadónak, mert tá-
jékozott volt az angolszász
oktatásban honos szellemi és
testi nevelésben, másrészt ô
maga is életelemének tartotta
a sportolást.

A professzor nagy tetszést
kiváltó elôadása voltaképpen
hangos felkiáltás volt a kora-

beli ifjúság nevelésével kap-
csolatos szemléletváltozás ér-
dekében. Szent-Györgyi Albert
megállapításai, javaslatai nap-
jainkban is idôszerûek. Ezt is-
merték fel azok a tanárok is –
élükön Kmetykó András ma-
tematikatanárral és Lukács
József mesteredzôvel –, akik
a Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzatának ki-
emelt támogatásával és a
Széchenyi István Két Tanítási
Nyelvû Közgazdasági Szak-
középiskola hatékony köz-
remûködésével megszervez-
ték az emlékülést.

A sportkonferencián neves
elôadók emlékeznek Szent-
Györgyi Albertre és mondják
el véleményüket a testi neve-
lés jelenlegi állapotáról, a fel-

adatokról. Az elôadók között
köszönthetjük prof. Czeizel
Endre orvos-genetikust, prof.
Istvánfi Csabát, az MTTO
Egyesületének elnökét, dr.
Kovács Józsefet, a megyei
kórház fôigazgató fôorvosát,
Lukács József mesteredzôt,
dr. Marton János címzetes
egyetemi könyvtárigazgatót,
prof. Mészáros Tamás egye-
temi tanárt, Ónodi Szabol-
csot, az MTTO alelnökét és
Sári Zsuzsát, az MTV Szegedi
Stúdiójának vezetô szerkesz-
tôjét.

A szervezôk remélik, a no-
vember 20-án 10 órakor a
Phaedra Közéleti Központban
kezdôdô konferencia hozzá-
járul ahhoz, hogy mielôbb
megvalósulhasson az a cél,

amelyet Szent-Györgyi Albert
nyolcvan évvel ezelôtt a sze-
gedi sportkonferencián aján-
lásként megfogalmazott:
„(…) a testnevelés, mint a lé-
lek- és fôleg a jellemnevelés
leghatásosabb eszköze, fog-
lalja el helyét a szükségnek
megfelelô teljes mértékben
az iskolai nevelés egész vo-
nalán, mégpedig az ifjúság-
nak újabb megterhelése nél-
kül, tehát az értelmi nevelés-
re szánt oktatási és tanulási
idô megfelelô csökkentése
útján”.

Szemenyei Sándor

Szent-Györgyi Albert-emlékkonferencia Békéscsabán

Lapunk legközelebbi
száma november 4-én

jelenik meg.

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.

Zárjavítás, szigetelés 300 Ft/fm. Tel.: 06-
30/246-4934.

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

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

Szakképzett szociális gondozó idôs, be-
teg emberek ápolását vállalja. Tel.: 06-
30/713-2430.

Automata mosógépek, háztartási gépek
javítása. 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
Angol-, németnyelv-oktatás. Tel.: 20/933-6828.

Olasznyelv-oktatás.Tel.: 20/259-5126.

Üzleti angol, német.Tel.: 20/933-6828.

Angol nyelvvizsgára felkészítés.
Tel.: 30/345-92-37.

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.

Tímár Tamás: TRX trainer
Kedd: 18-19  Csütörtök: 18-19
Bejelentkezés: 70/394-53-52

Próbáld ki a legkeményebb edzést!
Az országban a 4.

TRX edzõterem.
Békés megyében az elsõ!

TRX



Vannak, akik még emlé-
keznek a fôutcánkon lassan
pöfögô gôzmozdony vontatta
békési kisvasútra, s a vasút-
állomástól a Kossuth térig
közlekedô zöld színû helyi
motorra.

Az Elsô Gazdasági Vasút
(AEGV) Békés megyében jött
létre 1988-ben Beliczey Géza
nagybirtokos és Rosenthal Ig-
nác csabai gôzmalmos kez-
deményezésére. Indoka: a
mezôgazdasági termékek
vasúti szállítása, valamint a la-
kosság utazásának meg-
könnyítése a megyében.

A vasútvonalak építési ter-
vezését hathatósan segítette
Ádám Gusztáv mérnök. A
Csaba–Békés vonalat 1903.
szeptember 10-én adták át a

közforgalomnak. A kisvasút
nagy forgalmat bonyolított le
Csaba és Békés között. Indí-
táskor – az utazóközönség
nagy örömére – naponta tíz
menet közlekedett. A csabai
helyi forgalmat külön egyko-
csis motoros járatokkal bo-
nyolították.

Fél évszázadon át zökke-
nômentes és folyamatos volt
a kisvasút mûködése. A város
utcahálózatát 19 helyen ke-
resztezte a vasút sínpárja, ez
pedig a növekvô gépjármû-
és gyalogosforgalom okán
kezdett problémássá válni:
1951 és 1958 között több ha-
lálos és 51 kisebb baleset tör-
tént a kisvasút és a motor mi-
att. Egyre többen követelték:
„Ki a vasúttal!”, így 1959 vé-

gén Kossa miniszter utasítá-
sára elrendelték a város bel-
területén áthaladó kisvasút és
helyi motor megszüntetését.
A kisvasút 57 éves mûködése
tehát 1960 ôszén véget ért.
Október 3-án megkezdôdött

a sínek felszedése. A munká-
ban naponta 47 fô vett részt.

Véget ért egy hosszú kor-
szak, amelynek a kisvasút
és a motor látványos szín-
foltja volt...

Gécs Béla
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BékéscsABA Anno…

A kisvasút és a helyi motor megszûnése

Sok sportbarát örömére rö-
videsen sporttörténeti kiállítás
nyílik Békéscsabán. A Békés-
csabai Sporttörténeti Gyûjte-
mény helyszíne a városi
sportcsarnok lesz. Az elsô tár-
lat a „Békéscsabaiak az olim-
piákon” címet viseli majd.

A kutatások jelenlegi állá-
sa alapján 38 olyan sportoló
vett részt az olimpiákon, aki
valamilyen módon kötôdik
Békéscsabához. Azok, akik
itt születtek, itt voltak igazolt
versenyzôk, avagy Csabán
edzôsködtek. Tíz azoknak a
sportembereknek a száma,
akik edzôként vagy szövetsé-
gi kapitányként voltak jelen a
legnagyobb sportrendezvé-
nyen.

A kiállításon mindannyian
„megjelennek” valamilyen for-
mában. Olvasható lesz az
élettörténetük, megtudhatjuk,
melyek a legjelentôsebb sport-
sikereik, emellett különbözô
hozzájuk kapcsolódó relikviák
is láthatók lesznek (ezen relik-
viákat jórészt éppen az érintett
sportemberek ajánlották fel a
kiállításra).

A tárlat számtalan érdekes-
séget, sporttörténeti kuriózu-
mot tartalmaz. Megtudható
például, hogy a város elsô
olimpiai résztvevôje az 1912-
es olimpián indult birkózó,
Szoszky András volt, hogy
Békéscsabának öt olimpiai
bajnoka volt, hogy akad olyan
is, aki bár itt született, nem
magyar színekben indult az
ötkarikás játékokon, hogy
Széchy Tamás éveken át volt
csabai diák, hogy az 1924-es
olimpiára úgy tudott kiutazni
egy sportolónk, hogy a város
lakói adakoztak a javára…

A „Békéscsabaiak az olim-
piákon” címû kiállítás október
29-én nyílik a békéscsabai vá-
rosi sportcsarnok volt III-as bü-
féjében. A tárlat a Csabai Kol-
bászfesztivál idején az alábbi
idôpontokban tekinthetô meg:
29-én 16.00-tól 20.00 óráig, 30-
án 10.00-tôl 20.00 óráig, 31-én
10.00-tôl 18.00 óráig.

A kiállítás a késôbbiek so-
rán is látogatható lesz, de
csak elôre egyeztetett idô-
pontokban.

Sporttörténeti kiállítás

Az egyik elsô csabai olim-
piai résztvevô az 1924-ben
Párizsban elindult súlylökô,
Bedô Pál volt

Szenzációt szállított a Raptors
Hazánkban is egyre nép-

szerûbb sportág az amerikai
futball, annyira, hogy több osz-
tályból álló bajnoksága van.
Városunkban 2007-ben alakult
meg a Békéscsaba Raptors,
amely idén elôször indult el a
Magyar Amerikai Futball Liga
másodosztályában. A hosszú
és kemény alapszakaszban
második helyezést értek el, így
jogosulttá váltak az osztályo-
zóra, ahol az ellenfél az elsô

osztály utolsó elôtti helyezettje,
az Újpest Bulldogs csapata
volt. A Raptors fennállásának
legfontosabb mérkôzésére ok-
tóber 9-én a Bessenyei utcai
pályán került sor. A 300 nézô
elôtt lezajlott mérkôzésen ma-
gabiztos hazai gyôzelem szü-
letett: 11–0. A csabaiak – szo-
kásukhoz híven – okos, takti-
kus játékkal rukkoltak elô. 

A támadóegység Bakos ré-
vén Touchdown-t (a labda el-

juttatása a végzónába, 6 pont)
és Beliczay által Field Goal-t
(3 pontos mezônygól) ért el, a
védekezô csapat pedig Sa-
fety-t (2 pont) erôszakolt ki,
valamint eredményesen oltot-
ták ki a fôvárosi támadókísér-
leteket.

A Raptors sporttörténelmet
írt Békéscsabán, fennállásuk
óta elôször vettek részt a baj-
nokságban, és elsô nekifutás-
ra feljutottak a Divízió 1-be.

Az érszûkület életminôség-romláshoz vezethet
A perifériás érbetegség – közismertebb nevén érszûkület – az általános érelme-

szesedés egyik megjelenési formája, amely esetben a vérkeringési zavar az alsó vég-
tagban lép fel. Az érszûkület elôfordulásának gyakorisága a korral együtt nô. Az alsó
végtagon kialakult érszûkület akadályozhatja mindennapi életünket, késôi felisme-
rése a végtag elvesztéséhez, amputációhoz vezethet. Magyarországon az érszûkü-
let miatti amputációk száma évente közel 5000. A statisztikák szerint az érszûküle-
tes betegeknél kétszer nagyobb az esélye a szívinfarktusnak vagy szélütésnek. Bár
az érszûkület jellegzetes tünetekkel járhat, gyakori, hogy a járáskor fellépô lábikra-
görcsöt vagy erôtlenséget a beteg a korral, esetleg ízületi panaszokkal magyaráz-
za, és nem fordul orvoshoz. A felismerést nehezíti az is, hogy a betegség sokáig tünetmentes maradhat, eb-
ben a stádiumban csak szûrôvizsgálattal lehet kimutatni. A romló alsó végtagi keringés típusos tünete a já-
ráskor a vádliban vagy a combban fellépô görcs, fáradtság- vagy nehézségérzés, fájdalom, amely pihenés-
kor rövid idô alatt megszûnik. Súlyosabb esetben a romló vérellátás következtében a fájdalom éjszaka, nyu-
galomban is jelentkezhet, illetve a lábon nem gyógyuló seb, fekély is kialakulhat. Az idôben megkezdett
gyógykezeléssel megelôzhetô lehet a mozgást akadályozó, az életminôséget rontó súlyos végtagi keringé-
si zavar és az amputáció. A perifériás érbetegség megállapítása, a diagnózis alapja egyszerû, mûszeres vizs-
gálat. Az úgynevezett boka/kar index mérése tünetmentes esetben is alkalmas az érszûkület megállapítá-
sára. Amennyiben megállapítják az érszûkületet, egy országosan alkalmazott fizioterápiás eljárás, a Nash-
wan-Parasound eljárás segíthet. A kezelés alapja a megfelelô életmód mellett alkalmazott infra-, ultra- és hall-
ható hangot kibocsátó készülékkel elvégzett kezelés. A kúra 20 alkalom, napi egy kezeléssel, mely teljesen
fájdalommentes, valamint a test megnyitása nélkül végezhetô el. Az eljárás alkalmazása mellett alapvetô fon-
tosságú a dohányzás felfüggesztése, a rendszeres mozgás, a koleszterinszint csökkentése, az esetlegesen
fennálló magas vérnyomás és cukorbetegség megfelelô kezelése. 

Az eljárást az ország egész területén alkalmazzák. További felvilágosítás: www.medhungary.com
vagy 06-30/694-4922, 06-20/224-4401, 06-70/290-3216, 06-72/551-714.

Bébimelegítôk
20%kedvezménnyel kaphatók!

Megérkeztek az új ôszi
Olang és Columbia

túracipôk és bakancsok minden méretben!

SÍ-Sport-Turisztika
Gyermeksport

Csaba Center I. em., a posta mellett

Az  akció 2010. 10. 21-tôl a készlet erejéig,
illetve visszavonásig érvényes!

Dr. Khaled Nashwant a
Genfi aranyéremmel jutal-
mazták érszûkületet ke-
zelô találmányáért


