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Csoda volt a forradalom

Programgazdag fesztivál

Egy mondás szerint aki barátokat fogad és nem fordít
személyesen gondot a nekik
készítendô ételre, az nem
méltó arra, hogy barátai legyenek. Városunk méltó rá,
mert Békéscsaba kiváló házigazda, rendkívüli figyelmet
fordít vendégeire és az eléjük
kerülô ételekre az év minden
napján, kiváltképp a kolbászfesztivál idején – mondta Vantara Gyula polgármester ok-

tóber 28-án, a XIV. Csabai
Kolbászfesztivál megnyitóján.
A rendezvény ötletgazdája
és korábbi fô szervezôje, dr.
Ambrus Zoltán átadta a Csabai Rendezvényszervezés
Kulturális Szolgáltató Kft.
többségi tulajdonát Hégely
Sándor vállalkozónak, aki a
sportcsarnok
környékén
egész kis kolbász- és vásárvárost építtetett fel. Mintegy
négyezer négyzetméterrel

nôtt a fesztivál területe, a Gyulai út négy sávjából három
kézmûvesvásár helyszíne lett,
illetve parkolóhelyeket alakítottak ki rajtuk. A sportcsarnok mellett felállított hatalmas
sátrakat kiváló csabai polgárokról, Mokry Sámuelrôl,
Omaszta Zsigmondról és
Stark Adolfról nevezték el, az
eligazodásban elektronikus
kijelzô segítette a vendégeket. A látogatók rendkívül
széles bor-, pálinka-, disznótoros- és kolbászkínálatból
válogathattak, újdonságként
a régi ízek sátrában több
száz éves receptek alapján
készültek csúcsgasztronómiai ételek.
A négy nap során városnézô busz, pálinkajárat, kolbászkészítô versenyek, kiállítások és programok egész
sora csalogatta az érdeklôdôket. Hogy mekkora sikerrel,
arról lapunk következô számában olvashatnak.
M. E.

Békéscsabán talán még
soha nem jöttek el olyan sokan az 1956-os forradalom városi megemlékezéseire, mint a
most mögöttünk hagyott október 23-án.
Az emlékezôk és az egykori bajtársak a Berényi úti temetôben megkoszorúzták Zsíros
Mihály hadnagy, valamint
Mány Erzsébet és Farkas Mihály sírját, majd a két ifjú kivégzésének helyszínén, a Kazinczy utcai egykori karhatalmista kaszárnya elôtt gyülekeztek.
– Eljöttünk, hogy felidézzük
a fiatalokat, akik hittek a hazaszeretet mindent legyôzô erejében, hittek magukban, akik
nem akartak hôsök lenni, csak
tették, amit kellett. Legyünk
méltók Mány Erzsébet és Farkas Mihály emlékéhez, hajtsunk fejet elôttük, gondoljunk
az ô erejükre, ha falakba ütközünk, ha elfáradunk. Ne feledjük példamutatásukat, tegyünk a közért, cselekedjünk
a városunkért – mondta Kiss
Tibor alpolgármester, majd az

Több tízmilliárdos projektek
Vannak olyan fejlesztések,
amelyek egy adott választási
perióduson belül kezdôdnek
és fejezôdnek be, a fejlesztési stratégia legfontosabb elemeit adó nagyberuházások
azonban zömmel többévnyi
elôkészítés után, ciklusokon
átívelôen valósulnak meg. Az
egyes beruházások részleteirôl lapunkban korábban olvashattak, összegzésként érdemes áttekinteni, hogy jelenleg melyek a legfontosabb
futó és tervezett programok
Békéscsabán.

– Az elmúlt pár évben számos projekt elôkészítése indult el – tájékoztatta lapunkat
Wittmann László, a hivatal
stratégiai-fejlesztési osztályának vezetôje. – Jelenleg harminc és negyven között van az
elbírált vagy elbírálás alatt álló
pályázatok száma. A szennyvízcsatornázással együtt néhány éven belül több tízmilliárd forint nagyságrendben
valósulnak meg fejlesztések
Békéscsabán, jelentôsen
növelve ezzel a város vagyonát.

Az osztályvezetô a csatornázás mellett kiemelte a szintén pályázati források bevonásával tervezett térségi ivóvízprogramot, a Kétegyházi úti
hulladéklerakó rekultivációját,
az útépítéseket, a kerékpárutak és a közösségi közlekedés
fejlesztését és a teljes egészében önerôbôl megvalósuló
hatéves, évi kétszázmilliós járdaprogramot. Beszélt arról,
hogy közel hatszázmillió forintot fordít Békéscsaba az Északi Ipartelep fejlesztésére.
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Andrássy gimnázium diákjainak ünnepi mûsora és a koszorúzás következett.
A megemlékezés a Nagy
Imre téren folytatódott, ahol
Vantara Gyula külön köszöntötte Békéscsaba díszpolgárát, Fekete Pált, a Békés Megyei Forradalmi Bizottság hajdani elnökét és Várnai Lászlót,
aki évtizedek óta itt él, de ötvennégy éve Sopronban határôr fôhadnagyként állt át a
forradalom oldalára.
– A történelem természete
olyan, hogy örökséget hagy,
és felelôsséget rak a késôi
nemzedék vállára. Az utókor

kötelessége, hogy megôrizze
és továbbadja 1956 októberének eszméit, azt az üzenetet,
hogy soha nem szabad megtörni, soha nem szabad feladni, soha nem szabad beletörôdni a rabságba. Emberré és
magyarrá a visszaszerzett
méltóság tesz bennünket, ezt
kaptuk örökül szüleinktôl,
nagyszüleinktôl. 1956 forradalma elbukott, de mégis gyôzött, mert maga volt a csoda
születése pillanatában, létezésében és halálában is – mondta ünnepi beszédében a polgármester.
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Fejlesztik az Északi Ipartelepet
A DAOP-1.1.1/A-09 pályázat támogatásával létrejövô
beruházás egyik része az infrastruktúra-fejlesztés.
Az
Északi Ipartelepen található a
Balassa utca, amelynek – a
jelenlegivel közel azonos
nyomvonalán – elkészül 720
méter hosszan a szilárd burkolata. Ütemezés szerint ez
év decemberéig a kivitelezôk
befejezik az útalapot, majd
2011 tavaszán aszfaltozzák le
az útszakaszt. Az Északi Ipar-

Méretre szabott minõség
Egyedi méretben, rövid határidõvel bútorlapok szabászata

Minden, ami a bútorához kell:

– bútor ajtófrontok, munkalapok, szerelvények,
kiegészítõk kereskedelme

– Szaktanácsadás, bútorlapok méretre szabása,
ABS-é
élzárása, munkalapok konfekcionálása.

Bútorgyártás lakosságnak, közületeknek.
Étkezõgarnitúrák.

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

telep részét képezô területen
– a projekt részeként – már lefektették az ivóvízhálózat, valamint a szennyvízhálózat vezetékeit, elkészültek a távközlési alépítmények és kiépült a
közvilágítás. A gázvezeték kiépítése a decemberi határidôhöz képest jóval hamarabb, már október elejére elkészült. Elkezdôdött az erôsáramú (20 kW-os) vezetékhálózat fejlesztése, amelyet határidô szerint decemberben

adnak át a kivitelezôk. Ezzel,
illetve a tavaszi aszfaltozással
az infrastruktúra-fejlesztések
valamennyi eleme elkészül.
A DAOP-1.1.1/A-09 pályázat támogatásával létrejövô
beruházás másik részeként
megépül az Északi Ipartelepen egy 3000 négyzetméteres iparcsarnok. A kivitelezô
kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás jelenleg is
folyik.
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Önkormányzat

CSABAI MÉRLEG

Jubilált a gerlai nyugdíjasklub

Nemrégiben
ünnepelte
megalakulásának 35. évfordulóját a gerlai Május 1. NyugdíjasKlub, s ebbôl az alkalomból
október 16-án zsúfolásig megtelt a gerlai ÁMK épülete. Magyarbánhegyes, Kétegyháza,
Elek, Csabacsüd, Mezôkovácsháza, Csorvás nyugdíjasklubjaiból és a csabai Szlovák
Klubból érkeztek a vendégek,

akiket Zelenyánszki Péter, a
körzet frissen megválasztott fideszes önkormányzati képviselôje köszöntött a város nevében. A képviselô beszámolt
terveirôl, a Gerlát érintô várható fejlesztésekrôl – szólt a tavasszal induló szennyvízberuházásról és a 150 éves, Ybl
Miklós tervei alapján készült
gerlai kastély mûemléki hely-

reállításának szándékáról is. A
Május 1. NyugdíjasKlub 1975ben alakult. A jelenlevôk nagy
örömére még köszönthették
az egyik alapító tagot, a most
86 esztendôs idôs Váradi
Lászlónét. Az ünnepséget a
Csaba Nemzetiségi Néptáncegyüttes és a csabacsüdi
nyugdíjas-egyesület mûsora
tette feledhetetlenné. A házigazda klub vezetôje, Dudás
Mihály tolmácsolta a klubtagság kérését: autóbusznak
vagy anyagi segítségnek örülnének kirándulásaik megvalósításához. Zelenyánszki Péter
támogatásáról biztosította a
nyugdíjasokat, s elmondta,
hogy fogadónapján, minden
hónap utolsó keddjén a faluházban várja a hozzá fordulókat, ahol meghallgatja problémáikat, gondjaikat.
Vándor Andrea

Wittenbergi hírfutárok
A „Wittenberg-napon” a
németországi Wittenbergbôl,
Békéscsaba testvérvárosából érkeztek hírfutárok városunkba. A testvérvárosi kapcsolat 1995 óta tart. A hírfutók az Orosházi út és a Vásárhelyi Pál utca sarkán találkoztak a Buda-Cash Békéscsabai Atlétikai Club futóival,
és együtt futottak a városházáig. A díszteremben Hanó
Miklós és Kiss Tibor alpolgármesterek fogadták a wittenbergi városvezetôket, egyházközségi tagokat, a Wittenberg Magyar–Német Baráti Egyesület tagjait, valamint az ottani zeneiskola ifjúsági csoportját. Joachim
Richter, a partnervárosi bizottság elnöke és Echard
Moritz, a Hírfutárok Egyesületének elnöke a wittenbergi
Eckhard
fôpolgármester,
Naumann üzenetét is tolmácsolták. A fogadás elôtt a né-

met fiatalok és zeneiskolásaink közös koncertet adtak.
Ezt a napot, október 21-ét
„Wittenberg-napnak” nevezték el a szervezôk. Felváltva,
tízes csoportokban tették
meg a hírfutárok az 1200
kilómétert, 40 kilóméterenként váltva egymást (a többiek addig busszal mentek).
Szombaton este indultak,
egy nap 200 kilómétert ha-

Elôadások Erkel Ferencrôl
Erkel Ferenc (1810. november 7.–1893. június 15.)
zeneszerzô, zenetudós, a magyar nemzeti opera megteremtôje születésének 200. évfordulójáról Békéscsabán is
több rendezvényen emlékeznek meg. Október 16-án Gurmai Éva zenetudós avatta be
az érdeklôdôket Erkel életébe

és munkásságába: a Munkácsy-emlékházban Erkel Békés megyében címmel, a Békéscsabai Kulturális Központ
Lencsési Közösségi Házában, a pódiumestek keretében Erkel és az opera címmel
tartott elôadást. Mindkét
program elnyerte a közönség
szimpátiáját.

Csabai Mérleg ingyenes városi lap, Békéscsaba. Felelôs szerkesztõ:
Fehér József. Nyomdai elõkészítés: A-TEAM Reklámügynökség Kft. Felelõs kiadó: Békéscsaba Vagyonkezelõ Zrt., Kozma János cégvezetõ.
Szerkesztõség: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 1–3. I. em. Telefon:
66/527-490. Megjelenik kéthetente 28 000 példányban. E-mail: csabai.merleg@bekescsaba.hu. Terjesztésért felel: Bartyik István, telefon: 70/317-8206.

ladtak, így hat napig tartott az
út. Ajándékként Luther-szobrot hoztak Békéscsabának,
Hanó Miklós pedig stílusosan csabai kolbásszal kedveskedett. A szobormásolatot, amelybôl 800 darab készült, a wittenbergiek szétküldik a világban. A szobor
eredetileg 3,3 méter magas
és Wittenberg piacterén áll.
Vándor

Bôvült a Drót-Fon Kft.
Raktárépülettel bôvült a
Drót-Fon Kft. a Békéscsabai
Almáskerti Ipari Parkban. A
cég új csarnokát Vantara
Gyula polgármester és Kovács Zoltán, a társaság ügyvezetô igazgatója adta át.
– Békés megye az ország
legmélyebben fekvô területe. Aki tehát innen indul, annak korábban kell kelnie, de
ha jó tempót vesz, hamarabb ér a csúcsra is – mondta avatóbeszédében Vantara
Gyula. A polgármester
hangsúlyozta, hogy az önkormányzat partnere a városban mûködô gazdasági
társaságoknak. A nehéz körülmények ellenére nem
emelték a helyi adókat, támogatással és különbözô
kedvezményekkel segítik a
vállalkozókat. Hozzátette:
öröm, hogy a Drót-Fon Kft.
példát mutat kezdeményezôkészségbôl, tenni akarás-

A Nagy Imre téren ezt követôen Gloria Victis – dicsôség a legyôzötteknek címmel
láthattuk Józsa Mihály zenés
irodalmi összeállítását a Jókai
Színház mûvészei, a Színitanház hallgatói és a Trefort Fiúkórus közremûködésével. Az
ünnepség végén Vantara
Gyula Békéscsaba Megyei
Jogú Város Közgyûlésének
Elismerése kitüntetést adott
Feiglné Csukás Klára könyvkötô mesternek és a Körösparti Vasutas Fúvószenekarnak. A Békéscsaba Ifjúságáért kitüntetést Krupa Árpád, a

Telefon:

66/322-214, 30/395-2035.
Békéscsaba, Szent István tér 20.
www.egyhazitemetkezes.hu

ték a drótkészítést. Kemény
munkával érték el, hogy 2007ben hitelbôl és saját erôbôl elkészülhetett a korszerû, ezer
négyzetméteres üzemépület,
amely most egy háromszáznegyven négyzetméteres raktárral egészült ki. Áruválasztékukat folyamatosan bôvítik,
és ma már nemcsak a régióban, hanem a Dunántúlon is
piacot keresnek.
M. E.

A kisebbségi képviselôk is esküt tettek
Az október 3-án megtartott
önkormányzati képviselô- és
polgármester-választással
egyidejûleg kisebbségi képviselôkre is voksolhattunk.
Békéscsabán négy kisebbségi önkormányzat alakult: lengyel, román, szlovák
és cigány. Elôbbi három kisebbségi testület október 13án tartotta alakuló ülését a városházán, ahol elsôként a választások eredményét ismertette Gojdárné dr. Balázs Katalin, a helyi választási bizottság elnöke, majd a megbízólevelüket is átvehették a kisebbségi képviselôk, akik ünnepélyes keretek között tették
le esküjüket. A szlovák testület tagjai: Andó György, dr.
Csicsely Ilona, Krajcsovics
Hajnalka és Lászik Mihály. A
lengyel önkormányzatot Korpa Renáta, Leszkó Malgorza-

Csoda volt a forradalom
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ból, és ezzel cselekvésre
késztethet másokat is.
Az uniós támogatással
megvalósult raktárépület közel 25 millió forintba került,
ehhez több mint 12 millió forint vissza nem térítendô támogatást nyert a cég. Ahogy
Kovács Zoltán megjegyezte:
hosszú út vezetett idáig.
1990-ben egy sötét, rosszul
fûthetô kis mûhelyben kezd-

Vásárhelyi szakközépiskola
pedagógusa és Sándor-Kerestély Ferenc, az evangélikus gimnázium tanára vehette át. A polgármester az ünnepség keretében gratulált
Surinásné Tóth Olga tanárnônek, a fiúkórus vezetôjének,
aki elôzô nap a Néprajzi Múzeumban Wlassics Gyula-díjat kapott és Farkas Tamásnak, akinek munkáját ugyanezen a napon a Népmûvészet
Ifjú Mestere díjjal jutalmazták.
Mikóczy Erika
Lapunk legközelebbi száma
november 18-án jelenik meg.

A Szlovák Gimnázium,
Általános Iskola és
Kollégiumért Alapítvány
kuratóriuma köszönetét fejezi
ki mindazoknak, akik szja-juk
1%-át részünkre felajánlották.
A befolyt összeget,
651 719 Ft-ot hagyományôrzô
rendezvényekre és
a gyermekek jutalmazására
használtuk fel.
Adószámunk: 18378313-1-04

ta, Leszkó Pál, valamint Máté
László képviselôk alkotják. A
román testületbe Grósz Györgyöt, Juhász Tivadart, Márk
Györgyöt és Ruzsa Alexandrát választották be a voksoló
állampolgárok. Az alakuló
ülésen a testületek megválasztották társadalmi megbízatású elnöküket és az elnökhelyettest. Elnökök: Andó
György (szlovák), Grósz
György (román), Leszkó Malgorzata (lengyel). Elnökhelyettesek: Lászik Mihály (szlovák), Máté László (lengyel) és
Márk György (román). A cigány testület október 18-án
tartotta alakuló ülését. A békéscsabai cigány kisebbségi
önkormányzat tagjai a következô képviselôk: Kovács Erzsébet, Rédai Róbert, Farkas
Gyula és Nagy József. Az eskütételt követôen megválasz-

tották az elnököt Kovács Erzsébet személyében. Elnökhelyettest nem sikerült választani, mert egyik jelölt sem kapott minôségi többséget a
nyílt szavazáson.
V. A.
Eredmények
a zeneiskolából
A Kovács Dénes emlékére rendezett XIII. Országos
Koncz János Hegedûverseny szegedi területi válogatóján növendékeink közül az
alábbiak vettek részt, és továbbjutottak a szombathelyi
országos versenyre:
Kovács Eszter, 1. korcsoport (tanára: Jakab Annamária);
Kovács Adrienn, 3. korcsoport (tanára: Uhrin Viktor).
Korrepetitoruk: Farkas
András.
Szeretettel gratulálunk!

SÍ-SportTurisztika
Gyermeksport
Csaba Center I. em., a posta mellett
Columbia kabátok és nadrágok,
gyerek sí aláöltözôk

–30%

görkorcsolyák 28–35-ig
állítható méretben

–20%

nôi, férfi sícipôk

–20%

kedvezménnyel kaphatók
2010. 11. 04-étôl a készlet erejéig!

Város és vidéke
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Kató néni 101 éves
Születésnapját ünnepelte
nemrégiben Réthy Dezsôné,
sokunk szeretett Kató nénije,
aki október 7-én töltötte be 101.
életévét. Ebbôl az alkalomból a
Kazinczy utcai idôsek klubjában köszöntötte a város vezetése nevében Kiss Tibor és Futaki Sándor képviselô, Bagyinka Pálné, a klub vezetôje, a
Szent Lászó Utcai Általános Iskola másodikosai, és klubtársai
tortával, virágcsokorral, mûsorral, jó kívánságokkal.
Kató néni 1932-ben, házassága révén került Békéscsabára, és magyar nyelvet kezdett
tanítani a Lorántffy Zsuzsanna
leánygimnáziumban.
1956
után lehetôsége nyílt a német
nyelv oktatására is. A gimná-

zium átalakulását követôen,
1957–1967 között, nyugdíjba
vonulásáig a Rózsa Ferenc
Gimnáziumban tanított, nyelvtanfolyamokat vezetett különbözô vállalatoknál és a TIT-nél.
Nyugdíjas éveiben is tevékenykedett: egészen 96 éves koráig
aktívan közremûködött a Pedagógus Nyugdíjas Egyesület
munkájában, 1985-ben alapító
tagja lett a Városvédô és Városszépítô Egyesületnek. Két
lánygyermeke, négy unokája
és nyolc dédunokája van. Legidôsebb dédunokája szintén az
ELTE-n tanul, ahol Kató néni is
végzett egykor. Ott vehette át
az arany-, gyémánt-, vas-, illetve rubindiplomáját is.
Vándor Andrea

Több százan vitték adományaikat
Október 14-én és 16-án
hajnalban már útjára indult
egy-egy öttonnás segélyszállítmány, amelyet a Békéscsabai Kulturális Központban
gyûjtöttek össze több száz
nagylelkû csabai lakos adományából. Az intézmény a

Veszprém Megyei Önkéntes
Centrum adománygyûjtési
akciójának helyi koordinációját látja el a megyeszékhelyen. Herczeg Tamástól, a
központ igazgatóhelyettesétôl megtudtuk, hogy ruhákra
már nincs szükség, pénzado-

Békéscsaba is csatlakozott ahhoz a pénzgyûjtô akcióhoz, amelyet a Magyar Televízió szervezett az iszapkatasztrófa sújtotta települések javára. A városháza kapujában felállított urnába összesen 154 750 forintot dobtak be a segíteni szándékozók. Békéscsaba önkormányzata mindkét
összeget elutalta a Magyar Kármentô Alap számlájára.
Ezúton köszönik mindenkinek, aki adományával hozzájárult az akció sikeréhez, ezzel pedig közvetetten az érintett
települések újjáéledéséhez.

mányokra, egészségügyi és
háztartási eszközökre, valamint kisebb méretû bútorokra
és tárolásra alkalmas eszközökre továbbra is nagy igény
lenne. Az ifjúsági házban október 11-én megkezdett
gyûjtés egyelôre folyamatos,
tehát továbbra is várják az
adományokat hétfôtôl péntekig 8 és 21 óra, valamint
szombaton 10 és 18 óra között. A Békéscsabai Kulturális
Központ gyûjtési akciója mellett a városi közgyûlés is a segítségnyújtás mellett döntött.
Az október 15-ei alakuló ülésen arról határoztak a frissen
meg- vagy újraválasztott képviselôk, hogy az önkormány-

zat egymillió forintot utal át a
Magyar Kármentô Alap számlájára.
K. K. P.

Vízmûs
nyílt napok

Felújították a buszpályaudvart

Állatok hete az oviban
Az állatok körül forgott egy
egész hét a Lencsési lakótelepi oviban. A hetet az állatok
világnapja tiszteletére rendeztük az ovisokkal és a szülôkkel. A program egy fotókiállítás megnyitójával indult, melyet a tótkomlósi Száraz-ér
Természetkutató és Környezetvédô Egyesület természetfotósainak közremûködésével szerveztünk meg. Készítettünk állatos plakátokat, maketteket és gyermekmunkákból kiállítást. Ellátogatott hozzánk Péter Erika költônô, akitôl több állatos gyermekverset tanulhattunk. A hét leg-

mozgalmasabb napja a családi délután volt, melyen a
gyermekek saját kedvenceiket mutathatták meg egymásnak. Láthattunk teknôst, hörcsögöt, papagájt, kutyákat,
botsáskákat, afrikai csigákat
és törpe nyuszit is.
A jó hangulatot Kovács
Pálné Mariann óvó néni zenés
mûsora fokozta. A hetet az
ottlakai vadaspark és állatsimogató, valamint a Munkácsy
Mihály Múzeum Pro Natura kiállításának megtekintésével
zártuk le.
Az óvoda dolgozói
és gyermekei

Októberben befejezôdött
az autóbusz-pályaudvar felújítása, amelynek részleteirôl
a váróteremben számolt be
Kiss Tibor alpolgármester és
Gémes Tibor, a Körös Volán
Zrt. személyszállítási igazgatója.
– A csabai buszpályaudvart 1988-ban adták át, azóta
elhasználódott, megrongálódott. Az önkormányzat 2008ban nyújtott be pályázatot a
Dél-alföldi Operatív Programhoz a közösségi közlekedés
fejlesztésére. Több mint 265
millió forintot nyertünk, az ehhez szükséges mintegy 30

milliós önrészt fele-fele arányban állta a város és a Körös
Volán. A felújításnak köszönhetôen a pályaudvar mára
megfelel a XXI. század követelményeinek. Békéscsaba
utazóközönsége nevében köszönet mindezért a pályázat
íróinak, a kivitelezôknek és
mindenkinek, aki a munkában részt vett – mondta Kiss
Tibor.
– A fejlesztés során az elôremutató mûszaki tartalmakra, a szolgáltatás színvonalának növelésére, a biztonságra és az attraktivitásra törekedtünk – folytatta Gémes Ti-

bor. A projekt keretében többek között kijavítottuk a buszpályaudvar úthibáit, megújultak a peronok, kerékpártárolókat, gyalogos-átkelôhelyeket alakítottunk ki, járda- és
térburkolatok készültek vagy
újultak meg. Az aluljárót a felszínnel lift köti össze, 25 autóbuszba és a peronokhoz pedig elektronikus utastájékoztató rendszert szereltünk.
Gémes Tibor hozzátette: a
modernizáció tovább folytatódhat, ugyanis félmilliárd forintot nyertek informatikai fejlesztésekre, ebbôl chipkártyás jegy- és bérletrendszer
bevezetését, valós idejû utastájékoztató rendszer kialakítását és a forgalomirányító
rendszer fejlesztését tervezik.
M. E.
Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyûlése 2010. november 19én (pénteken) 14 órától közmeghallgatást tart. Helyszín:
a városháza díszterme (Szent
István tér 7. I. emelet).

A Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégiumot
„ellepték” a mûszaki tudományok iránt érdeklôdô pályaválasztó fiatalok. Elôadást hallhattak az intézmény
képzéseirôl, a jelentkezés
feltételeirôl, a bejutás esélyeirôl, majd a foglalkozások, az iskolai létesítmények, valamint az alkalmazott korszerû technika bemutatása várt rájuk több
mint tíz állomáson. A mintegy félszáz vendég többek
között geodéziai és hagyományos mûszer- és térinformatikai bemutatón vehetett
részt, építéstan, térinformatika, testnevelés, kémia, biológia, vízgazdálkodás, fizika,
valamint a modern útépítéssel és -fenntartással foglalkozó tanórát látogathatott, illetve a digitális tábla alkalmazását is nyomon követhette. Népszerûek voltak a
különbözô szakmai gyakorlatok bemutatói is. Fórummal, kollégiumi sétával zárultak a programok.
V. A.

Gyomaendrôdön, a Papzug holtágnál
800 m2-es telken
35 m2-es, hôszigetelt nyaraló bebútorozva,
konyhai sparhelttel eladó. Áram a házban, fúrt kút,
saját keményfa stég, kocsibeálló.
Irányár: 3,5 millió forint.
Érdeklôdni: 06-30/446-6091 vagy
gka72@freemail.hu.

BÉKÉSCSABAI KULTURÁLIS KÖZPONT
– Lencsési Közösségi Ház –
5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. Tel./fax: 66/456-177
E-mail: lencsesikozhaz@mail.globonet.hu
Kiállítás
A Kanalas Éva békéscsabai alkotó festményeibôl összeállított tárlat november 12-éig hétköznapokon 8-tól 18 óráig tekinthetô meg a közösségi ház
nagytermében.
November 6-án, szombaton 17 órakor a „Lengyel menekültek Magyarországon” címû kiállítás megnyitójára kerül sor a közösségi ház nagytermében. Megnyitja Kocsor János történész. Megtekinthetô november 23-áig,
hétköznapokon 8-tól 18 óráig.
November 12-én, pénteken 17 órakor Nagy Zoltánné békéscsabai ékszerkészítô munkáiból összeállított kiállítás megnyitója a közösségi ház elôterében. Megnyitja Tóthné Kiss Szilvia népi iparmûvész. Megtekinthetô december 3-ig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig.
Ismeretterjesztô elôadás
November 8-án, hétfôn 17 órakor Füredi László szakmérnök elôadása a
Kertbarát Körben „Növényvédô szerek használata a kiskertekben” címmel.
Ruhagyûjtési akció
A közösségi ház nyugdíjasklubja gyûjtési akciót szervez november 10-én,
szerdán 14-tôl 18 óráig. Felajánlásként várnak feleslegessé vált, kinôtt – de
jó állapotban lévô – ruhát, kabátot, cipôt, függönyt, ifjúsági- és mesekönyvet, játékot. Az összegyûjtött adományokat még aznap kiszállítják Kunágotára, ahol szétválogatás után kiosztják a rászorulóknak.
Tornák
Nyugdíjastorna – minden kedden 8.15-tôl 9.15 óráig. Vezeti Abonyiné Cseke Éva gyógytornász-testnevelô.
Baba-mama torna – minden kedden 9.30-tól 10.30 óráig egyéves kor fölött
és 10.30-tól 11.30 óráig 3 hónapos kortól.
Egészségmegôrzô torna 40 éven felülieknek – minden kedden és csütörtökön 14-tôl 15 óráig.
Szülésre felkészítô torna – a várandósság 32. hetétôl ajánlott – minden
kedden 16 órakor.
Kismamatorna – a várandósság 20. hetétôl ajánlott – minden kedden 17
órakor.
A tornákat dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász vezeti
Alakformáló torna – minden kedden és csütörtökön 18.30-tól 19.30-ig. Vezeti Kvasz Edit aerobikoktató.
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november 4–10.
Gru (szinkr. amerikai animációs) 12 év
Fûrész 3D (kanadai–amerikai horror) BA
Alfa és Omega 3D (szinkronizált, amerikai–indiai anim.) 12 év
A csodálatos univerzum 3D (magyar ismeretterjesztô film) KN
Terhes társaság (szinkr. amerikai vígjáték) BA
Könnyû nôcske (amerikai romantikus vígjáték) 16 év
The Expendables – A feláldozhatók (szinkr. amerikai akciófilm) 16 év
Dobogó kövek (magyar vígjáték) 16 év

november 11–17.
Gru (szinkr. amerikai animációs) 12 év
Alfa és Omega 3D (szinkronizált, amerikai–indiai anim.) 12 év
A csodálatos univerzum 3D (magyar ismeretterjesztô film) KN
A közösségi háló (amerikai dráma) 12 év
Terhes társaság (szinkr. amerikai vígjáték) BA
Minden rendben lesz (dán–svéd–francia film) 16 év
Dobogó kövek (magyar vígjáték) 16 év

www.csabacenter.hu

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

November 6-án:
Quimby-koncert – elôzenekar: a Tükezoo
Belépôjegy: 3000 Ft
November 8-án 10.00 és 14.00 órától:
A Bogyó és Babóca c. mesefilm vetítése
November 20-án:
Bontóbuli – Grandmother’s-koncert a nagyteremben
November 22-én 10.00 és 14.00 órától:
Az ördög három aranyhajszála – a Szegedi Miniszínház
elôadása
November 27-én:
Bontóbuli – Kiscsillag-koncert a nagyteremben

Gazdaság, környezet

CSABAI MÉRLEG

Elindult a szennyvízberuházás honlapja
A csabai lakosok mostantól
a www.csabaiszennyviz.hu
honlapon is tájékozódhatnak
Békéscsaba legjelentôsebb
és legátfogóbb fejlesztésérôl.
A szennyvízberuházás újonnan induló weboldalára kattintva az érdeklôdôk a projekt
hírei, érdekességei mellett
számos hasznos információhoz is juthatnak, a közlekedési információkról pedig interaktív térkép segítségével tájékozódhatnak.
A www.csabaiszennyviz.hu
címen elérhetô új honlap a
csabaiak számára a legbôvebb, legrészletesebb tájékozódás lehetôségét kínálja a
szennyvízberuházással kapcsolatban. A weboldal segítségével naprakész információkat kaphatnak a látogatók
a beruházásról, emellett praktikus tudnivalókkal is segítik
az érdeklôdôket.
A honlap egyik legfontosabb célja, hogy az olvasók

megismerjék a fejlesztés hátterét, céljait, képet kapjanak
arról, hogy a beruházás milyen pozitív változásokat, fejlôdést eredményez a csabaiak életében. Ezért a weboldal részletes tájékoztatást
nyújt arról is, hogy Békéscsaba újonnan csatornázásra kerülô háztartásai és a város
egész lakossága számára milyen konkrét elônyökkel jár a
szennyvízberuházás, és miért
éri meg mindenkinek miha-

marabb rácsatlakozni a város
korszerû szennyvízhálózatára.
A honlap célja az is, hogy a
csabaiak mindig a legfrissebb
tájékoztatást kapják az aktuális
közlekedési változásokról, hiszen a munkálatok már most is
több mint 60 kivitelezési helyszínen zajlanak. Az interaktív térkép segítségével azonban nem
csak az aktuális forgalomkorlátozásokról lehet tájékozódni – a
látogatók megtudhatják azt is,
hogy egy-egy utcában várha-

tóan mikor kezdôdik el és meddig tart a csatornaépítés.
A weboldalon természetesen folyamatosan elérhetôk a
beruházással kapcsolatos információk, hírek, aktualitások is.
Az érdeklôdôk választ kaphatnak a leggyakrabban felmerülô
kérdésekre a projekt finanszírozásától kezdve az útburkolatok
helyreállításán keresztül a rákötéssel kapcsolatos hasznos információkig. A látogatóknak
emellett lehetôségük van arra,
hogy a honlapon a projekt hírlevelére feliratkozzanak, így rendszeres idôközönként további
részleteket tudhatnak meg a
beruházásról.
Mindazoknak érdemes tehát
ellátogatni a www.csabaiszennyviz.hu oldalra, akik szeretnének minél többet megtudni a város legfontosabb beruházásáról- vagy akik gyakorlati információkra kíváncsiak. A válasz mindössze néhány kattintásnyira van!

Több tízmilliárdos projektek
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL *

A mintegy tízhektáros terület infrastruktúrájának kialakításával és egy háromezer
négyzetméteres üzemcsarnok megépítésével a helyi vállalkozóknak, bel- és külföldi
befektetôknek kínálnak letelepedési és mûködési területet.
Támogatást nyert a város a
kórház sürgôsségi osztályának fejlesztésére, az iskolák
informatikai eszközökkel való
ellátását célzó projektekre,
zajlik a kettes iskola komplex
felújítása, és pályázatot nyújtottak be a Szabó Pál téri is-

kola energiatakarékosabbá
tételére. Elôkészítés alatt van
egy nagyprojekt, amely arra

irányul, hogy a Gyulai úti intézmények energiaellátását
nagyrészt termálvíz felhasználásával oldják meg. Közbeszerzési eljárást írtak ki a
Békéscsabai Kulturális Központ megépítésére, ha ez sikeres lesz, pár hónapon belül indulhat a mintegy kétmilliárdos beruházás. Kiemelt
projektként, két ütemben tervezik a belváros felújítását,
az elsô ütem projektdokumentációját szeptember végén nyújtják be. Szintén kiemelt projektként szeretné
megépíteni a város a kaland-

parkot és a hozzá kapcsolódó fesztiválterületet, ha kell, a
programot szakaszokra bontják, hogy a megvalósításhoz
minél magasabb arányban
tudjanak pályázati forrásokat
szerezni.
Wittmann László elmondta: bíznak a megnyíló lehetôségekben, a további fejlesztésekben, és bíznak abban
is, hogy az építkezésekkel
járó kellemetlenségekért kárpótolja majd a csabaiakat az
eredmény – egy élhetôbb,
szebb lakókörnyezet.
M. E.

Csatornázás a Lipták András utcában
Idén ôsszel indult s várhatóan 2011 novemberére fejezôdik be az a 145 milliós projekt, melynek keretében a Lipták András utcai burkolt csatornát és az ehhez kapcsolódó csapadék- és belvízelvezetô csatornarendszert felújítják. A 90 százalékos támogatottsággal megvalósuló beruházásról szóló szerzôdést
már augusztusban aláírta az
önkormányzat és a Dél-alföldi
Regionális Fejlesztési Ügy-

November 15., hétfô: Középiskolások és a pénzügyi intelligencia
napja
Helyszín: a Szent István Egyetem
Gazdasági Kara (Bajza u. 33.)
Cél: Szemléletformáló workshopok, pozitív példa állítása a középiskolások számára, a pénzügyi
tudatosság növelése és pénzügyi

nökség, s azóta a projekt hivatalos nyitórendezvényét is
megtartották.
A békéscsabai önkormányzat még 2009 októberében nyújtott be pályázatot a
Dél-alföldi Operatív Program
keretében meghirdetett, a
„Belterületi csapadék- és belvízelvezetés” címû pályázati
felhívásra. Ennek célja a települések környezetbiztonságának növelése, környezeti
állapotának javítása, az ár-,

belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettség csökkentése, a
felszíni vizeink minôségének
biztosítása, a további környezeti károk megelôzése. A
nyertes pályázat által érintett
terület a település északi részének (a Szarvasi út–Békési
út–Ipari út–Ôszi utca–vasútvonal–Szarvasi út által határolt terület) belterületi vízrendezésén belül a Lipták András utca (Botyánszki utca–Károlyi Mihály utca), valamint a

Fiatal vállalkozók hete
kultúra teremtése az új generációs vállalkozói szegmensben
November 16., kedd 13.00–18.00:
Zöld vállalkozások napja
Helyszín: a Szent István Egyetem
Gazdasági Kara (Bajza u. 33.)
Cél: A rendezvény célja, hogy a

fiatal vállalkozók mindennapjaiba beépüljön a környezettudatosság
November 17., szerda 17.00–
20.00: Az összegzés napja
Helyszín: Pipacs vendéglô (Gyóni Géza utca 19.)

FIAT–VW

Hocz és Medvegy Kft.

gépjármûvek javítása

javítása, forgalmazása, cseréje
Olajcsere, kisebb javítások
Békéscsaba, Mogyoró u. 7.
(Dobozi út–Eiffel-toronytól jobbra 50 m-re)

Tele fon: 06-66/430-589, 06-30/2282-447
Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 7.30–17.30 óráig

(Szabó Ildikó, a FIVOSZ Békés
megyei elnöke összegzi és értékeli a rendezvényt)
Megjelennek prominens vállalkozók és a rendezvény támogatói
Szervezô: Szabó Ildikó, a FIVOSZ
Békés megyei elnöke
(E-mail: iszabo@fivosz.hu,
tel.: 06-70/436-5243)

Mindenféle TAKARÍTÁS, KÖLTÖZTETÉS
garanciával. Ingyenes árajánlat
és csomagolódobozok biztosítása.
Raktározási lehetõség rövid idõre is.
MSZ EN ISO 9001:2001

A 3000 négyzetméter hasznos alapterületû üzemcsarnok lehetôséget teremt arra,
hogy a belsô területek méretét a vállalkozók igénye szerint alakíthassák. Az épület
minden oldalról akadálymentesen megközelíthetô. A csarnok földszintes, illetve részben kétszintes kialakítású. Az
üzemi részen gyártócsarnok,
alapanyagraktárak és készáruraktárak kapnak helyet
2848 m2 hasznos alapterületen.
A kiszolgálóterületen (169
m2) porta, étkezôhelyiség, fekete-fehér rendszerû öltözôk,
mosdók, közlekedô- és gépészeti helyiségek lesznek.
Az emeleten öt iroda, teakonyha, mosdók és közlekedôhelyiségek épülnek (hasznos alapterület 164 m2).
Az üzemcsarnok 9401 m2
építési telken, 3167 m2 beépített területtel készül el. A hasznos alapterület: 3180 m2, míg
a belsô utak, parkolók, térburkolatok területe 1928 m2.
A pályázati támogatást elnyerô Békéscsaba Megyei
Jogú Város Önkormányzata
az új üzemcsarnokkal a helyi
mikro-, kis- és középvállalkozóknak, valamint a kül- és
belföldi befektetôknek kínál

letelepedési és mûködési területet.
Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata kiemelt feladatának tekinti a helyi vállalkozás támogatását. A
március végén elkezdett beruházás része a gazdaságfejlesztési koncepciónak, hiszen
ezzel bôvül azon ipari területeknek a köre, ahol a város a
helyi vállalkozások számára
mûködési helyet biztosíthat. A
vállalkozások jóval a piaci ár
alatt bérelhetnek majd területet az új üzemcsarnokban; az
elôzetes kalkuláció szerint
850 forint/négyzetméter áron.
A 2010. február 1-jén elkezdett és – a tervek szerint –
2011. május 31-én befejezôdô fejlesztéssel kapcsolatban
Marik Tibor projektvezetô elmondta, hogy amióta ismertté vált a beruházás, egyre többen érdeklôdnek telephelybérlési, illetve vásárlási szándékkal. A jelentkezôk között
volt nyomdászati, élelmiszeripari, gépipari és mûszaki
összeszerelô tevékenységet
folytató cég is. Az érdeklôdôk
között nemcsak békéscsabai,
hanem más megyei, sôt megyén kívüli gazdasági társaságok is találhatók.
További információ:
www.belp.hu

Várjuk jelentkezését ôszi tanfolyamainkra!
– adótanácsadó (11.19.)
– társadalombiztosítási és bérügyi szakelôadó (11.10.)
– bérügyintézô (11.10.)
– pénzügyi-számviteli ügyintézô (elindult)
– mérlegképes könyvelô (elindult)
– mérlegképes könyvelô államháztartási szakon (10.29)
– munkavédelmi technikus
– valutapénztáros és -ügyintézô (11. 26.)
– banki befektetési termékértékesítô (11. 5.)
Utolsó lehetôség a jelentkezésre:
– regisztrált könyvelôk éves továbbképzése
(jelentkezési határidô november 18.)

ALUMÍNIUM ÉS MÛANYAG
NYÍLÁSZÁRÓK

KIPUFOGÓ-KATALIZÁTOR

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL *

Déli sor (a Károlyi utcától a
Kézay sorig) között helyezkedik el. Hanó Miklós alpolgármester megköszönte minden
szakember munkáját, aki
részt vett a pályázat elôkészítésében. Külön hangsúlyozta:
– Nagy örömünkre helyi vállalkozó nyerte a kivitelezésre
kiírt közbeszerzési eljárást,
így teljes mértékben helyi
erôk munkája nyomán valósulhat meg ez a fontos beruházás.
Kárász-Kiss

Bé kés csaba, Kazin czy u. 31/B
Tel./fax: 442-380 • Mo bil: 06-30/600-1900

Mindenfajta keleti-nyugati
személygépkocsi és haszonjármû

Fejlesztik az ipartelepet

GYÁRTÁSA, BEÉPÍTÉSE
Tel.: 446-515, 30/456-4105
Minden, ami ÜVEGEZÉS
Polykarbonát • Épü let la ka tos-mun kák

Békéscsaba, Szerdahelyi út 20.
(a Vídia-udvarban)

Ismerje meg képzési kínálatunkat!

www.perfekt.hu
bekescsaba@perfekt.hu
Békéscsaba, Kinizsi u. 5.
Infóvonal: (66) 52-00-72

FNYSZ 01-0507-04, FAT:0036
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Felhívás
Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata javaslatokat vár a
„Békéscsaba cigányságáért” kitüntetés adományozására.
A kitüntetés adományozására
javaslatot tehetnek:
– a cigány kisebbségi önkormányzat képviselôi;

Felhívás
Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata javaslatokat vár a
„Békéscsaba lengyelségéért”
kitüntetés adományozására.
A kitüntetés adományozására
javaslatot tehetnek:
– a lengyel nemzetiségi önkormányzat képviselôi;

– egyéb cigány önszervezôdések, közösségek;
– magánszemélyek;
– egyházak.
A javaslatnak tartalmaznia kell:
– az ajánlott személy pontos
adatait;
– az adományozás alapjául
szolgáló tevékenység vagy alkotás részletes ismertetését és
méltatását.

A javaslat beküldési határideje:
2010. november 15.
A javaslatot a következô címre
kell beküldeni:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata, 5600 Békéscsaba,
Szabadság tér 11–17., Kovács
Erzsébet elnök asszony részére.
Kovács Erzsébet sk. elnök

– egyéb lengyel önszervezôdések, közösségek;
– magánszemélyek;
– egyházak
A javaslatnak tartalmaznia kell:
– az ajánlott személy pontos
adatait;
– az adományozás alapjául
szolgáló tevékenység vagy alkotás részletes ismertetését és
méltatását.

A javaslat beküldési határideje:
2010. november 15.
A javaslatot a következô címre
kell beküldeni:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata, 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17., Leszkó Malgorzata elnök asszony
részére.
Leszkó Malgorzata sk. elnök

A Tudományos Ismeretterjesztô Társulat Körösök Vidéke Egyesület a 2010/2011-es évadban
is meghirdeti a Haán Lajos szabadegyetemet
Novemberi program
22-én, hétfôn 17.00 órától, földrajzi tagozat:
Dél-Vietnam, a Mekong-delta, Saigon
(Elôadó: Kalmár Zsolt képi gondolkodó)
23-án, kedden 17.00 órától, történelmi tagozat:
A középkor háborúi – Keresztes hadjáratok –
Hôseposz, holland vagy a keresztény hit hôstette a muzulmán pestis ellen? – Templomosok: lovagok vagy ördögök? – A százéves háború botránya – Megégették-e az Orléans-i szüzet.
(Elôadó: dr. Hudák Györgyné ny. gimn. tanár)
24-én, szerdán 17.00 órától, egészségvédelmi tagozat: Az érzelmi-indulati élet egészsége
(Elôadó: dr. Kállay Klára klinikai szakpszichológus, Dr. Baly Hermina Alapítvány)
Az elôadások helye, további információ,
bérlet- és jegyvásárlás:
TIT Körösök Vidéke Egyesület székháza
(Békéscsaba, Damjanich u. 1/3.,
tel./fax: 66/323-413,
e-mail: postmaster@titbcs.hu,
honlap: www.titbcs.hu).

Programkínálat az ôszi szünetre
November 4., csütörtök
18.00–20.00 „Jagger és társai” – dr. Zacher Gábor toxikológus elôadása
(Alkohol- és füstmentes program az Elefánt Blues Clubban. A rendhagyó elôadó rendhagyó módon beszél
egy rendhagyó helyszínen a zene, valamint az alkoholés drogfogyasztás kapcsolatáról – milyen a zenész szerep, mit vár el tôlük a közönség, a média, a család…)
20.30–22.00 Young Bluesers-koncert az Elefánt Blues
Clubban
November 5., péntek
10.00–11.00 Kápolnalátogatás Gerlán
(A gerlai Wenckheim-kastély kápolnájának megismerése Mészáros Zsuzsa, a Munkácsy-emlékház mûvészeti vezetôjének segítségével.)
14.00–17.00 Kerékpáros-bemutatók a sportcsarnok
melletti extrémsport pályán
(A rendezvény ideje alatt a napokban megnyílt Békéscsabai Sporttörténeti Gyûjtemény kísérôvel térítésmentesen látogatható.)
19.00–21.00 „Becstelen brigantyk” – filmvetítés a Diáktanyán

(Beszélgetés Varga Ákossal, a CSAK városi diáklap
újságírójával. Forró tea, zsíros kenyér.)
20.00–24.00 Éjszakai foci az Erzsébethelyi Általános Iskola tornatermében
(Nevezés a helyszínen.)
November 6., szombat
20.00–22.00 „A sötétség dióhéjba zárt nappal” – kiállítás a békéscsabai Light Scribbels munkáiból a
Diáktanyán
(Megnyitja: BMZ, intermédia-mûvész, fellép a Kemény Gábor Szakközépiskola Gitárklubja. Fényfestés, forró tea, zsíros kenyér.)
15.00–20.00 Csocsóbajnokság a c.Enter Alternatíva
Ifjúsági Mûhelyben, a Csaba Center III. emeletén
(Versenycsocsóasztalon mérhetitek össze tudásotokat. Nevezés a helyszínen.)
November 9–10., kedd, szerda
10.00–12.00 „Vigyázz magadra!” – Klobusiczky
György prevenciós elôadása az ifiház nagytermében

Mi ott leszünk, hát te se maradj ki!

Már egyre több helyen
elérhetôek legkorszerûbb
szolgáltatásaink, az IPTV
és a szupergyors internet!
ig
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X. Lengyel Nap Békéscsabán

Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata és a Magyar–Lengyel Baráti
Kulturális Egyesület szeretettel meghívja önt és családját a Békés megyei lengyel lakosok anyanyelvi,
kulturális rendezvényére.
Idôpont: 2010. november 6.
Helye: Lencsési Közösségi Ház, Féja Géza tér 1.
Program
16.00 Ünnepélyes megnyitó
16.15 A budapesti „Polonez” Néptáncegyüttes
mûsorának I. része
16.30 A Chopin kórus koncertje
16.45 A „Polonez” Néptáncegyüttes
mûsorának II. része
17.00 A „Lengyel menekültek Magyarországon”
c. kiállítás megnyitása (Megnyitja: Kocsor
János történész)
17.15 Lengyel ételek kóstolója

A Békési Úti Közösségi Házak jazzklubja
(Békési út 24.)
November 12-én 20.00 órától
A Sárik Péter Trió PIECES címmel megjelenô lemezének ôsbemutatója – Budapest, London,
Bécs elôtt Békéscsabán!
(Sárik Péter zongora, Frey György basszusgitár,
Berdisz Tamás dob)
December 3-án 20.00 órától
A Grencsó Open Kollektív lemezbemutató koncertje. Vendég: Lewis Jordan (US).
A belépés ingyenes!

égidôvel,
1 év hûs inknek!
tô
új elôfize

27 TV- csatorna videotékával havi 2590 Ft-tól*
IPTV – akár HD-minôségben
– Prémium opcióval (+1000 Ft/hó) megállítható és felvehetô az adás**
– hûségidôvel csak 2990 Ft telepítési díj

Forgalom-független internet Alap csomagban
– az elsô 2 hónapban 1925 Ft-os havi díjtól
– a 3. hónaptól 3850 Ft-os havi díjtól
Extra csomag akár 25 Mbit/s sebességgel
(garantált letöltés 4 Mbit/s, maximális / garantált feltöltés 5 Mbit/s / 1 Mbit/s)

Kedvezményes telefon már 1250 Ft-os havi díjtól
IPTV vagy internet mellé

Felhívás
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
értesíti a tisztelt lakosságot, hogy dr. Mosonyi
Zsófia fogszakorvos (Kolozsvári u. 33., 9. számú
fogorvosi körzet) rendelési ideje az alábbiak szerint változott:
hétfô
13.00–19.00
kedd
07.00–13.00
szerda
13.00–19.00
csütörtök
07.00–13.00
péntek (páros hét)
13.00–19.00
péntek (páratlan hét)
07.00–13.00

Filmklub
Hóhér, vigyázz! A siralomháztól a Parlamentig –
Wittner Mária élete és gondolatai.
Szeretettel hívjuk és várjuk november 5-én 17
órai kezdettel a Körösök Völgye Baranta Hagyományôrzôk szervezésében tartandó filmvetítésünkre a mezômegyeri Arany János Mûvelôdési Házba. Tel./fax.: 66/641-311
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Áraink havi díjak, a TV-, internet- és telefon-szolgáltatás együttes megléte esetén,
1 éves hûségidôvel és T-Home kedvezménnyel együtt érvényesek.
További részletekért hívd a 1412-t, vagy látogass el a T-Pontokba!

*A Videotékából kikölcsönzött filmek ára külön fizetendô.
**A Prémium opció havi díja 1000 Ft, az opció lemondása esetén a Set top box készülékcsere kiszállítási díja (8250 Ft) kifizetendô. Az ajánlataink 2010. szeptember 1-jétôl visszavonásig érvényesek.
Az ajánlataink 2010. október 1-jétôl visszavonásig, 1 éves hûségnyilatkozattal, T-Home kedvezménnyel érvényesek. Az internetre vonatkozó havidíjkedvezmény-akció minden új lakossági T-Home
internet-elôfizetô részére, a TV és telefon ajánlat pedig minden új és meglévô T-Home lakossági TV- és telefon-elôfizetô számára, a Magyar Telekom optikai- és kábelhálózattal lefedett szolgáltatási területén érvényes. Új internet-elôfizetônek minôsül az, aki legalább 3 hónapja nem rendelkezik T-Home internet-elôfizetéssel. Az IPTV a Magyar Telekom Nyrt. meghatározott szolgáltatási
területén belül, mûszaki felméréstôl függôen létesíthetô. Internet- vagy telefonszolgáltatás megléte nem feltétele a megrendelésnek, azonban amennyiben internettel rendelkezel vagy internetre
szeretnél elôfizetni, felhívjuk figyelmed, hogy mûszaki okok miatt a szolgáltatás csak meghatározott internetszolgáltatók, illetve a Magyar Telekom meghatározott internetcsomagjai mellé rendelhetô, illetve az elôfizetés fennállta alatt csak bizonyos internetcsomagok igénybevétele lehetséges. Az árak 25 % áfát tartalmaznak. A HDTV vételéhez szükséged van egy HDTV vételére alkalmas
vevôkészülékre, amelyet szakembereink otthonodban díjmentesen telepítenek, illetve egy Full HD, HD ready vagy HD TV logóval ellátott tévékészülékre. Megfelelô TV-készülék és HD csomag
nélkül a HD-csomagban található csatornák mûsora nem lesz látható! A tájékoztatás nem teljes körû, további információ a www.t-home.hu oldalon, 1412, T-Pontokban, T-Partner üzletekben.
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Felhívás
2010. december 31-éig adhatják le nyilatkozatukat azok a lakóközösségek, amelyek vissza nem térítendô támogatás igénybevételével 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 térítendô támogatással segíti a lakossági hulladékgyûjtô edények zárható térben történô elhelyezését.
Azok a lakóközösségek részesülhetnek támogatásban, amelyek
2010. december 31-éig írásban nyilatkoznak arra vonatkozóan,
hogy a hulladékgyûjtô edények zárható térben történô elhelyezését vállalják, és ehhez meglévô helyiséget újítanak fel, vagy 2010.
december 31-éig benyújtják a pályázati dokumentációt.
További információ Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztályán kérhetô a 66/452252/2131 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.

Csúszik az Ipari és a Berzsenyi utca felújítása
Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata 2009ben a Dél-alföldi Operatív
Program keretén belül támogatásban részesült az Ipari és
Berzsenyi utca felújítására. A
kivitelezési szerzôdéseket az
érintett felek 2009 ôszén aláírták.
Már 2010 márciusában
meg kellett volna jelenjenek
az útfelújítást végzô munkagépek az említett két helyszí-

nen, ám idôközben elindult a
békéscsabai nagy csatornázási projekt is, ami az egyik
utcát közvetlenül, a másikat
pedig közvetve érinti.
Mivel a szakértôk nem látták értelmét annak, hogy
egy frissen felújított utat a
csatornázások kivitelezési
munkáit végzô teherautók
újból tönkretegyenek, még
kevésbé annak, hogy egy
friss aszfaltfelületet felbontsanak a csôfektetések miatt,
a projekt kezdési idôpontjának csúsztatása mellett döntöttek.

A kivitelezésben részt vevô
cégek mindegyikével sikerült
megállapodni a munkálatok
elhalasztásáról.
A változtatások miatt az útfelújítások várhatóan jövô tavasszal, a munkavégzésre alkalmas idôjárás esetén már
március elején megkezdôdnek, és július végére be is fejezôdnek.
Természetesen
mindez függ attól is, hogy a
csatornázási projekt kivitele-

Tízes nap a tízesben
A szokásos órarendnek megfelelôen, de mégis rendhagyóan, 10-es
napot tartottak a 10. Számú Általános Iskolában érdekes programokkal fûszerezve. Tréfás és komoly
feladatok következtek egymás
után, minden szünetben szólt az iskolarádió, mondókák és a haiku
mintájára verseket költöttek a diákok, az üzenôfalra a tíz legszebb
szót írhatták és rajzolhattak. A nap
ötletadója és fô szervezôje Babinszki Zoltánné tanárnô volt.
Birtalan Ferenc: Labdapattogtató
Egyelôre
csupasz a világ
Kétkettôre
ébrednek a fák
Három hatra
menekül a fagy
Hat kilencre
kipattan a mag
Üsd ki tízre
cseresznyevirág
Tizenegyre
kész a koronád
Gyertyatartó
jegenyejogar
Vaskoppantó
az ég betakar
Egy a falra
lepereg az év
Tíz a földre
szívem a tiéd
E vers mintájára írták a következôket a 4. A-sok:
Egyelôre vagy kettôre,
Három hatra – tökéletes vagy,
Hat kilencre – menekül a fagy.
Üsd ki tízre – egyelôre!
Tizenegyre jön az este.
Gyertyatartó – lovas patkó,
Vaskoppantó – nagyravágyó.
Egy a falra – hatvanhatra.
Tíz a földre – pókemberre.
(Lehóczki Szintia – Varga Laura)
Egyelôre – kék lengôbe.
Két kettôre – két kis fánknak.
Három hatra – álomra fakadva.
Hat kilencre – szenderegve.
Üsd ki tízre – a mennykôre!

Tizenegyre – készen létre.
Gyertyatartó a kezedbe,
Vaskoppantó a patkóra,
Egy a falra, a kalandra,
Tíz a földre, tíz az évre.
(Vincze Virág)
Egyelôre – mekegôre,
Kétkettôre – hetvenhétre,
Három hatra – száraz mákra,
Negyedik a koronára.
Koronát az én fejemre,
Fejemet meg a hegyekbe.
Tizedik a ráadás,
Te is a mi iskolánkba jársz.
(Huszti Fanni: Iskolás rímképzô)
Egyelôre – négy erdôre,
Kétkettôre – serdülôre,
Három hatra – megszelídül a fa.
Üsd ki tízre, pattanj ki végre!
Tizenegyre settenkedik az este,
Gyertyatartó – megakad a patkó.
Vaskoppantó, nagy koppantó,
Egy a falra, megesz a marha.
Tíz a földre, leszállt a fûre.
(Csomós Emília, Szombati Viktória, Koczka Renáta: Számrím)

Egyelôre – az erdôbe,
Kétkettôre – fagyot ûz az esztendôre.
Három hatra – egy kis padra,
Hat kilencre – egy kis gyepre,
Üsd ki tízre, Kisferencre.
Tizenegyre – fûts kemencébe!
Gyertyatartó – nyisd ki az ajtót!
Vaskoppantó – sajtos patkó,
Egy a falra, egy a hasba,
Tíz a földre, ünneplôre.
(Nyilas Eszter, Liker Gréta, Mravik
Beatrix)
Az ismert kiszámoló hatása alatt álltak a 3. B-sek, amikor ezt a verset írták:
Egy – a suli jól megy.
Kettô – jókedvem csak nô.
Három – te leszel a párom.
Négy – egyre okosabb légy!
Öt – jól mûködik a DÖK.
Hat – a sport egészséget ad.
Hét – több játékot még!
Nyolc – ügyesen szólsz.
Kilenc – itt teremj!
Tíz – a Tízesben bízz!
Ha nem tudod, jöjj vissza,
kapunk elôtted mindig nyitva.

Családi könyvtári napok zarándokúttal
Az országos családi könyvtári
napokra a Békés Megyei Tudásház
és Könyvtár is számos programmal
készült.
Mint azt dr. Hajnal Lajos igazgató, Hrabovszki Mihály igazgatóhelyettes és Rakonczás Szilvia könyvtárvezetô elmondták, ez alatt az
egy hét alatt koncentráltabban hívták fel a figyelmet arra, milyen alapvetô szerepe van a könyvtáraknak
és az otthonról hozott mintának az

olvasóvá nevelésben. Békéscsabán a rendezvények résztvevôit naponta más-más témakörhöz kapcsolódó kiállítások, irodalmi mûvekre épülô beszélgetések, elôadások, olvasáshoz kötôdô játékok
és zenei csemegék várták. Az érdeklôdôk megismerkedhettek többek közt Csernik Szende lábbábossal, megtudhatták, milyen volt
Csépai Imréné zarándokútja El Caminoba, és hogy mi a véleménye

Süveges Gergônek a családi olvasásról.
Hagyományteremtô szándékkal
Békéscsaba és Pécs között ezen a
héten zajlott az I. Könyvtárút, amely
kezdeményezés a könyvtárak és az
olvasás népszerûsítését szolgálta.
A kulturális zarándokúthoz csatlakozók gyalog vagy kerékpáron
mentek az útba esô települések
egyik könyvtárától a másikig.

zési munkálatai be tudnak-e
fejezôdni idôben, teret adva
az Ipari és a Berzsenyi utca
felújításának.
(x)
A projekt az Európai Unió
támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósul
meg.
A kedvezményezett neve:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Kockák kockája
Az MSZP békéscsabai
szervezete az önkormányzati
választásokat megelôzô kampány során az építôkockát választotta jelképének. Az építôkocka a szilárdság, a stabilitás, az összefogás, az építkezés és a fejlesztés szimbóluma. Az említett tulajdonságok
meghatározó elemei az
MSZP ITT és MOST! programjának, amely szilárd lábakon áll, összefogásra épül,
tartalmi elemei megvalósíthatók és az építkezést, Békéscsaba fejlesztését helyezi elôtérbe. Az egymásra épített
kockák az egyes programelemek egymáshoz való viszonyát és megvalósíthatóságát
jelképezik.
Közel hétezer építôkockát
építettek be a városlakók október 1-jén a rekordkísérlet során, így felépült Békéscsabán
az összefogás szimbóluma, a
kockák kockája. Az MSZP békéscsabai szervezete által
kezdeményezett közös építés
három és fél órán át tartott.
A rekord során felhasznált
több ezer építôkockát a békéscsabai óvodák, iskolák és
az AUT-PONT Alapítvány számára ajánlottuk fel. A kockákat október 18-ától október
21-éig juttattuk el az intézményeknek. A megvalósult rekordkísérlet és a felajánlás következtében több ezer gyermeknek tudunk boldog, örömteli pillanatokat szerezni.
A választási kampányban
az összefogás és az együttmûködés mellett tettük le a
voksunkat. Bebizonyítottuk:
csak együtt, összefogással sikerülhet!
Közös érdekünk Békéscsaba fejlôdése. Saját erônkre
támaszkodva, kizárólag széles körû összefogással van
esélyünk a felzárkózás megkezdésére.
Békéscsaba az otthonunk!
Békéscsaba a városunk!
Az MSZP békéscsabai
szervezete nevében tisztelettel: Miklós Attila

Tehetségpont-hálózat
Csatlakozott az országos tehetségpont-hálózathoz a békéscsabai Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola
és Kollégium, miután a
2010/2011-es tanév kezdetén
elkezdôdött az iskolában a
szakképzésben részt vevô tanulók között a kiscsoportos
vagy egyéni képzésû tehetséggondozás. A projektre a tanintézmény a TÁMOP-3.4.3.-08/22009 azonosító számú pályázatával több mint 15 millió forint
európai uniós forrást nyert.
A tanév kezdetétôl húsz pedagógus heti egy órában foglalkozik a tanulók tehetséggondozásával a békéscsabai Gépészeti és Számítástechnikai
Szakközépiskola és Kollégiumban. A tehetséggondozás az
iskolai képzés teljes vertikumában valósul meg a humán- és
reáltantárgyaktól a szakmai
tantárgyakon át a testnevelésig. Az oktatási rendszer elindításához a tanintézmény uniós
forrást nyert. A „Iskolai tehetséggondozás a Gépészeti és
Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollégiumban” TÁMOP-3.4.3.-08/2-2009-0003
címû pályázat célja, hogy a középiskolai
szakképzésben
részt vevô tanulók közül a tehetségesekkel kiscsoportos
vagy egyéni képzés keretében
külön is foglalkozzanak.
A Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és

Kollégium igazgatója elmondta: a programban részt vevô tanárok személyenként harminc
óra egyéni felkészítést végeznek. A pedagógusok hatvan diákkal foglalkoznak kiemelten.
Maczik Mihály hozzátette, az iskola részt vett a többi nyertes
pályázó nyitókonferenciáin, és
ezzel párhuzamosan bekapcsolódott az országos tehetséghálózat kiépítésébe.
A program részét képezi az
a megyei szakmai verseny is,
amelyet a Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola
és Kollégium 2011. április 8-án
szervez majd a tehetséggondozó projektben részt vevô, elsôsorban 11. és 12. évfolyamos diákok számára. Ezt a versenyt elôször ingyenesen, gyakorlati informatikusoknak, illetve lakatos témakörben meghívásos rendszerben bonyolítják
le. A folytatásban további öt
éven keresztül mindenképpen
megrendezik a tehetségek
számára ezt a szakmai viadalt.
Az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló projekt
100 százalékos támogatási intenzitású pályázat, amelyen a
Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollégium összesen 15 143 131 forintot nyert. A projekt 2010. augusztus 1-jétôl 2011. április 30áig valósul meg.

Felhívás

Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzata
javaslatokat vár a „Békéscsaba szlovákságáért” kitüntetés adományozására.
A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:
– a szlovák kisebbségi önkormányzat képviselôi;
– egyéb szlovák önszervezôdések, közösségek;
– magánszemélyek;
– egyházak.
A javaslatnak tartalmaznia kell:
– az ajánlott személy pontos adatait;
– az adományozás alapjául szolgáló tevékenység vagy alkotás részletes ismertetését és méltatását.
A javaslat beküldési határideje: 2010. november 15.
A javaslatot a következô címre kell beküldeni:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzata, 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17., Ando György elnök úr
részére.
Ando György sk. elnök

Felhívás

Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzata
javaslatokat vár a „Békéscsaba románságáért” kitüntetés adományozására.
A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:
– a román kisebbségi önkormányzat képviselôi;
– egyéb román önszervezôdések, közösségek;
– magánszemélyek;
– egyházak.
A javaslatnak tartalmaznia kell:
– az ajánlott személy pontos adatait;
– az adományozás alapjául szolgáló tevékenység vagy alkotás részletes ismertetését és méltatását.
A javaslat beküldési határideje: 2010. november 15.
A javaslatot a következô címre kell beküldeni:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzata, 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17., Grósz György elnök úr
részére.
Grósz György sk. elnök

Irodalmi kávéház

A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület november 6-án, szombaton 17 órától irodalmi kávéházba várja az érdeklôdôket az evangélikus egyház Luther utca 1. szám alatt található gyülekezeti termébe.
A programban Gyôri János Sámuel evangélikus lelkész villantja fel emlékeit a hetvenes évekbeli Békéscsaba környéki ökumenikus ifi életébôl A Viharsarok felhangosítása címmel, majd A Viharsarok lecsendesítése címmel tart áhítatot. A szünetben a KIE alkotókörének kiállítását tekinthetik meg az érdeklôdôk. A belépés díjtalan.

WWW.TOTHPRODUKCIO.HU
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Selmeczi Gabriella: Az átalakítás után senkit nem érhet kár

Az állami nyugdíjrendszer
biztonságosabb
A kormány veszélyben érezte a magánnyugdíj-pénztári tagok
befizetéseit, ezért törvénymódosításra szánta el magát. Elsô
lépésként a döntés értelmében az APEH egy ideig nem fogja átutalni az állampolgárok befizetéseit a magánnyugdíjpénztáraknak. A magánnyugdíj-pénztárakkal kapcsolatos
kérdésekrôl Selmeczi Gabriellával beszélgettünk, aki a jövôben miniszterelnöki nyugdíjvédelmi megbízottként dolgozik.

– Mi a feladata ebben a
tisztségben?
– A miniszterelnök úr felkérése arra vonatkozik, hogy
koordinálni kell a nyugdíjvédelemre vonatkozó feladatokat, a jogalkotást. Nemcsak a
jelenlegi nyugdíjasok védelmérôl van szó, hanem a magánnyugdíj-pénztári tagok védelmérôl is. Ennek érdekében
kell szabályozni a rendszer
mûködését.
– Mi a baj a magánnyugdíjpénztári rendszerrel?
– A nemzeti együttmûködés kormánya azt mondja, je-

lenleg nem korrekt és nem
igazságos az, hogy kötelezôvé tették az embereknek
a magánnyugdíj-pénztárakhoz való csatlakozást.
Mégpedig úgy, hogy ezekkel a befizetésekkel ezek a
szervezetek akár tôzsdézhetnek is, ezzel veszélybe
sodorhatják a tagok befizetéseit. A kötelezô jelleg
megszüntetése
nagyon
fontos alapelvünk. Törvénnyel elôírni azt, hogy
ezeknek az embereknek a
pénzét kockáztatni lehet,
igazságtalan helyzet.

– Mennyire volt hatékony a
magánnyugdíj-pénztárak
gazdálkodása?
– Ennek vizsgálata is a feladataim közé tartozik. Komoly kérdés, hogy hová tûnt
a pénztári tagok befizetése.
Ha ma elôveszik a tagok az
egyenlegközlô értesítést, sok
ember láthatja, hogy kevesebb a nyilvántartás szerint a
pénze, mint amennyit befizetett. Tudok olyan pénztártagról, aki 600 ezer forintot fizetett be, és az egyenlegközlôn
csak 400 ezer forint szerepel.
Fontos megvizsgálni, miért
engedélyezték a magas
mûködési költségeket. Ezzel
szemben az állami nyugdíjfolyósító biztonságot garantál, a
nyugdíj értékének megôrzését, és számos más feladatot
is végez, sokkal alacsonyabb
mûködési költség mellett.

Selmeczi Gabriella: Mindenki maga döntsön, belép-e vagy sem a magánnyugdíj-pénztárba

– Az ellenzék részérôl erôs
kritika érte a kormányzatot,
hogy visszatartják a tagok befizetéseit a nyugdíjpénztáraktól.
– Ezeket a pénzeket tizennégy hónapon át átirányítjuk a
biztonságos állami rendszerbe. Ezt a pénzt nem vesszük el
senkitôl, hiszen ez nyilván van
tartva. Ez a pénz a tagok tulajdona. Hogy milyen technikával, hogyan történik a jóváírás,
az komoly szakmai kérdés,
ezen dolgozik most számos
szakember.
– Inkább lépjenek vissza
az állami rendszerbe az emberek?
– Aki úgy dönt, hogy viszszajön a magánnyugdíj-pénztárból a biztonságot nyújtó állami rendszerbe, annak jóváírjuk az oda fizetett összegeket.
Úgy vesszük, mintha ki sem
lépett volna onnan. Minimum
az állami nyugdíjat meg fogja
kapni. A miniszterelnök úr által
meghatározott alapelv, hogy
az átalakítás után senkit nem
érhet kár.
– Mi lesz a magánnyugdíjpénztárak sorsa?
– A magánnyugdíj-pénztárak a tagok tulajdonában állnak. A pénztári tagok el fogják
majd dönteni, hogy ezek a
szervezetek fennmaradnak-e
valamilyen formában, vagy
sem. Átalakulhatnak akár önkéntes pénztárakká is. Ugyanúgy fogják végezni majd a tevékenységüket, mint eddig, de
az emberek önként döntenek
arról, hogy befizetik-e a pénzüket, vagy sem, nem kötelezi
ôket erre törvény.
GOMBÁS BÁLINT
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Demjén és
a civilizáció vége
Atomjaira hullik szét a földi civilizáció, és ehhez Demjéndalok szólnak zenei aláfestésként. A Budapesti Bábszínházban legalábbis így történik. Hogy pontosan hogyan ér
véget a világ, az még a tragikus eseményhez a zenét megalkotó Demjén Ferenc számára is teljes meglepetés.

– Mit szólt Szalay Krisztina
felkéréséhez, hogy Gramp
címû darabjához felhasználnák az ön zenéjét?
– Igazából neki már megvolt a koncepciója, engem
csak késôbb avatott be a tervbe. De megtiszteltetés, hogy
az én zenémet választották.
Számomra teljes meglepetés
lesz az elôadás, kíváncsian
várom. A darabban a széthullott földi civilizáció képét láthatjuk majd, remélem, ez
csak utópia, és nem a mi életünk során fog bekövetkezni.
Túl sok még a tennivaló!

Nemsokára jön az új albumom, és nagy erôkkel dolgozunk egy székesfehérvári segélykoncert megszervezésén,
aminek teljes bevételét a vörösiszap áldozatainak ajánljuk fel.
– Korábban felröppentek
olyan hírek, hogy kórházban
kezelték. Mi történt?
– Annyi, hogy izomgörcs
állt a lábamba egy fellépés
közben, ezért elmentem a helyi kórházba és megvizsgáltattam magam, nehogy valami komolyabb baj történjen.
De nem történt, teljesen jól
vagyok!
U. J.

A magyar Starsky és Hutch
Munkája tartja folyamatosan
kondiban a két rendôrt, hiszen
mindketten a Fejér megyei

Nyolc éve dolgozik együtt a bajnok rendôrpáros: Kormos Istán és Ôri Tamás

Rendôr-fôkapitányság Alba Bevetési Alosztályának munkatársai. Elsôsorban a keményfiúk,
azaz az erôszakos bûncselekmények elkövetôinek becserkészése a feladatuk.
– Alosztályunk nevéhez köthetô a fehérvári maffiaperben
érintettek elfogása, de például a
móri bankrablásnál mi érkeztünk elsôként biztosítani a helyszínt – mondja Kormos István alezredes, a legjobb hazai járôrpáros egyik tagja, aki húsz éve
rendôr. Ôri Tamás 10 éve lépett
a rendôrség kötelékébe, nyolc
éve kollégák.
Az alezredes gépésztechnikusként annak idején nem tudott elhelyezkedni és a kötelezô
sorkatonai szolgálathoz sem
volt nagy kedv be, ezért rendôrnek jelentkezett. Ôri zászlós hivatásos vadásznak tanult. Eredeti szakmája és mostani hivatása között azért felfedezni némi
párhuzamot, hiszen most is vadászik, csak éppen nem állatokra. Azt azért bevallja, Clint Eastwood ,,lövöldözôs” filmjei nagy
hatással voltak rá.
JULIUS

Október 23. alkalmából a Magyar Köztársasági Érdemrend
Középkeresztjével tüntették ki Demjén Ferencet, 40 éves
pályafutása elismeréseképpen. Az énekes lapunknak elmondta: nincs idô az elmúlásra, bár a világvége zenei aláfestését szívesen megkomponálja.

Daruval emelték meg
a túlsúlyos beteget

Fotó: Szigetszentmiklósi Tûzoltóság

Az országos rendôr-háromtusabajnokságon eldôlt: az induló 14 csapat közül két Fejér megyei rendôr, Kormos István és Ôri Tamás a férfi járôrpárosok legjobbja.

A Fôvárosi Tûzoltóság darujával emeltek át egy háromszáz
kilós beteget egy dunavarsányi lakás erkélyén a szigetszentmiklósi lánglovagok, hogy a mentôk kórházba tudják
szállítani a férfit. A mozgásképtelen embert a daru egy
megerôsített ágyra emelte át, azon került a mentôautóba a
túlsúlyos beteg.
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Az egyszerû emberek hordozzák az értelmes igazságot

Müller Péter: A szellemi elit megbízhatatlan lett!
Müller Péter író, drámaíró a csodáról olvasott fel egy részletet új könyvébôl. Az írást elôttünk még senki sem látta,
mint ahogy az olvasói sem látják az írót a hétköznapokban.
Ezért beszélgettünk vele vágyakról, unokákról, csodákról
és a Mexikói-öbölrôl.
szellemi elit megbízhatatlan
lett – amibe magamat is besorolom –, és az egyszerû
emberek hordozzák az értelmes igazságot. Ez nem új tapasztalat, már Jézust is az
írástudók árulták el. Egyszerûen nem képviseli azt a
színvonalat, morált vagy erkölcsöt, tartást és bölcsességet, amit kellene, mert behó-

Fotó: Helyi Téma

– Mit jelent önnek a csoda?
– Számomra a csoda egy
hétköznapi fogalom, hogy itt
ülünk és beszélgetünk, egy
szép verssor, vagy a kutyám,
mind-mind csodaértékû dolgok. Ahogy az is, hogy egy
nôvel élek ötven éve. Nem
csak az, hogy összejöttünk,
hanem hogy együtt maradtunk, és nem haltunk meg,
pedig számtalan esély volt
erre. Tehát a csoda tartja öszsze ezt az egészet, de ez
szemlélet kérdése.
– Az utóbbi idôszakban
évente adott ki új könyvet. Sosem fárad el?
– Hetvenöt éves vagyok, és
idôsebb koromra jutottam el
oda, hogy termékenyebb vagyok. Rengeteg színdarabot
is írtam, hiszen ötvenöt éve a
Madách tagja vagyok. Engem
már színház tagjaként lôttek
le. És még mindig megvan
ugyanannak a szobának a
kulcsa, mintha nem történt
volna semmi, pedig mennyi
minden történt!
– Elment Popper Péter,
Szepes Mária, és szinte csak
ön maradt a korosztálya ezoterikus írói közül. Lát olyat, aki
követhetné önöket?
– Rengeteget látok! Fiatal
nôk, írók, anyák, akik már a
gyerekeiknek veszik a könyveket! Biztos vagyok benne,
hogy már születik ez a generáció. Egy alaphelyzetet viszont meg kell említeni. A

dolt. A meghittség, a barátság, a hûség ma teljesen lejárt fogalmak, mert a szellemi elit nem képviseli azokat.
– Ezért szokás a mai nôket hibáztatni, mert nem vitték tovább az elvárt életformát és értékeket.
– Az emberiség nagyon
jól megtanulta már évezredekkel ezelôtt, hogy mindenért a nôket hibáztassa. Az
ember tragédiája errôl szól,
egy párkapcsolati krízisrôl,
ami megfelel a mai szerepeknek. Egy nô a maga józan ösztöneivel, belsô bölcsességével jobban átérzi

Müller Péter: A meghittség, a barátság, a hûség ma teljesen lejárt fogalmak

azt a kollektív ôrültséget,
amit felépítettünk.
– Önnel is nehéz néha,
azért, mert férfi?
– Rengeteget dolgozom,
és emiatt önzô módon nagyon sokat kell engem magamra hagyni. Veronika, a
kétéves kisunokám elsô
mondata az volt: A papa
koncentrál! Ez azt jelenti,
nem szabad kopogni, pedig
neki fontos dolgai lennének
itt, például meginná a kis kávéhoz szánt tejeimet, amitôl
aztán fehér lesz az orrocskája. Bûntudatom van emiatt,
mert mérhetetlen melegséget érzek a kicsi unokám
iránt.
– Elégedett az életével?
– Többet kaptam az élettôl,
mint amit vártam. Kacsalábon
forgó palotának látom a házunkat, mérhetetlen szeretetet kapok a magyar olvasóktól, és a családom a boldogságom forrása. Az utcán odajönnek hozzám az emberek, a
rendôr megállít, és már épp
berezelnék, aztán elôhúz egy
könyvet, hogy dedikáljam a
feleségének. Ezek csodálatos
dolgok.
– Van még valami, amire
vágyik?
– Nekem az a pechem,
hogy minden vágyam beteljesült. Szerettem volna még
egyszer Mexikóban a tengerbe belerohanni, pont ott, ahol
most óriási olajfolt van. Ez
már nem lesz meg. A többit
meg tudom élni. Óriási élmény, hogy még hetvenen túl
is képes vagyok szerelmes
lenni, mert ahhoz, hogy valakit megértsek, bele kell szeretnem!
BE

Kilövésre vár a Supernem
A Supernem zenekar tagjai abban reménykednek, hogy kilövik ôket. Nemrég ugyanis egy amerikai ûrközpontban jártak, és ha szerencséjük van, egyikükbôl ûrturista válhat. A
fiúk mindenesetre már elköszöntek a földi léttôl.
után 2011. végétôl indulnak
majd az elsô turista ûrhajók.
– Washingtonban jártam középiskolába, és az egyik évfolyamtársam az egyik ûrprojekt

Fotók: archív

A Supernem zenekar meghívást kapott a kaliforniai Mojave sivatagban található Mojave Air and Space Portra,
ahonnan a tesztrepülések

Öt percet eltölthettek a súlytalanság állapotában

vezetô asszisztense. Emlékezett arra, hogy én az Apolló 11
fellövésének napján születtem, és a papám is részt vett a
projektben. A srác megkeresett és meghívta a zenekart,
hogy átessünk egy egészségügyi vizsgálaton. Kapva kaptunk az alkalmon, hogy öt percet eltöltsünk a súlytalanság

állapotában, úgy, hogy ráadásul fizeti a NASA – mesélte Mozsik Imi, az együttes dobosa. –
Szurkoljatok nekünk, mert ha
szerencsénk van, egyikünk
felmehet az ûrbe. Elköszönünk a földi léttôl – poénkodott
Tibi. De addig is, míg a talajon
maradnak, tovább zenélnek a
srácok.
SZABÓ DÓRA

Elbódulnak, begerjednek
és meg is vakulhatnak
Magyarországon is egyre jobban teret nyernek a fiatalok körében azok a szintetikus drogok, melyeket belélegezve erôs
bódító hatás és felfokozott szexuális izgalom érhetô el, és
használatukat a törvény – egyelôre – nem tiltja. A tudományos vizsgálatok kimutatták, hogy a poppers néven elhíresült szerek súlyos látáskárosodást is okozhatnak.

A poppers az alkil-nitritek
összefoglaló neve. A házi laborokban is könnyen elôállítható
vegyszereket a bulizó fiatalok
belélegzik, kábult, felfokozott
tudatállapotba kerülnek, szexuális vágyuk fokozódik. A New
England Journal of Medicine
címû orvosi hetilap által idézett
francia tudósok szerint azonban ezek a szerek gátolják a retinán található kulcsfontosságú
fotoreceptor sejtek normális
mûködését.
– Véleményünk szerint ez a
szövôdmény nemcsak ritka, elszigetelt esetekben fordul elô,
hanem meglehetôsen gyakori – mondta el a mértékadó
amerikai szaklapnak dr. Michel
Paques. – Egyelôre ugyan nem

túl sokan jelentkeztek ilyen
problémával a szemészeteken,
de ennek az az oka, hogy korai
szakaszban a retinakárosodás
nem minden esetben okoz észlelhetô látásromlást. A betegség sokszor aluldiagnosztizált
marad – tette hozzá.
Bár Nyugat-Európában már
évtizedek óta használják ezeket
a mesterséges szereket, a közvélemény szerint viszonylag
biztonságosak, így nem ódzkodnak tôle a fiatalok. Sajnos
kevesen vannak tisztában azzal, hogy a szintetikus drogokban található nitrogén-monoxid
mennyire károsan befolyásolja
a fényt idegi jelekké alakító fotoreceptorok anyagcseréjét.
HT

Katy Perry örök gyerek
Katy Perry, a fiatalok új kedvence nemrég hazánkban is
tiszteletét tette egy koncert és
egy klip erejéig. Az énekesnô
természetesen az amerikai
álom díszpéldánya tökéletes
alakkal, mégsem állt be a hollywoodi sztárok sorába. Vagyis, nem hisz semmiféle hókuszpókuszban, testét egyszerûen ugrókötelezéssel tartja karban.
Egy díjátadón Katy arról
vallott, hogy nem hisz az egzotikus csodaszerekben, csak-

is abban, amit a józan ész diktál. Szerinte a mindig energikus kisgyermekek módszerében nem lehet hiba, ezért elôszeretettel ugrókötelezik. Persze az étkezésre is odafigyel,
rengeteg zöldséget fogyaszt,
a gyorséttermeket pedig nagy
ívben elkerüli. Perry kisaszszony azt sem szégyellte bevallani, hogy túlpörgetett élete
sem engedi, hogy elhízzon.
Ha épp nem a színpadon ugrál, akkor hétköznapi ügyintézéssel van elfoglalva.
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Torma Piroska rendezi az Abigél-mozit

Több régi szereplôt
is láthatunk majd a filmben
Múlt héten jelentették be Debrecenben, a Szabó Magda
emlékére rendezett Matula-napokon, hogy újraforgatják az
Abigélt. A filmtörténeti remek moziváltozatát Bánfalvy Ági
rendezi, akit Torma Piroskaként ismerhettünk meg a sorozatból. De hogy mi köze ehhez egy siófoki kínai árusnak
vagy a határon túli tehetségeknek, arról maga a rendezô
mesél.

– A korábbi filmszerepen
kívül milyen kapcsolat fûzi
Szabó Magdához?
– A legtöbb regényét ismerem kívülrôl, és Torma Piroska szerepe után is Szabó
Magda látóterében maradtam. Olyannyira, hogy egy rokona temetésére engem hívott meg verset mondani.
Egy igazi mester volt, aki a

precizitást tökélyre fejlesztette. Képes volt maga megigazítani a nôvérfityulákat a forgatáson, ha azok nem úgy
álltak, ahogy kellett. Jómagam a felnôtt életrôl a Régimódi történetbôl tájékozódtam, és van egy olyan erôs
verse, amit gyakran elôveszek.
– Miért éppen az Abigél?

– Tavaly Lengyelországban forgattam, ahol beszélgettem egy angol kollégával.
Elôször furcsán méregetett,
aztán egyszer csak kibökte:
Tudom már, te vagy a Torma!
Ez volt a második ilyen jel, de
a legmeghatározóbb tavaly
történt, amikor Siófokon sétáltam, és egy kínai árus kiszaladt hozzám az utcára,
hangosan kiabálva: Torma!
Torma! Persze sokat gondolkoztunk Tasi Gézával, Magda
hagyatékának kezelôjével, de
ha a musical és az operett
mûködött, miért ne állíthatna
méltó emléket egy mozifilm is
az Abigélnek?

Tasi Géza, az írónô hagyatékkezelôje és Bánfalvy Ági színész-rendezô

Torgyán: Gyurcsány és Kóka be
voltak oltva kormányzás ellen!
Torgyán József igazán
bizakodó az ország jövôjét
illetôen. Az egykori kisgazda elnök szerint a kormány
jó célokat jelölt ki. – Optimista vagyok, a Gyurcsány Kóka kormány be
volt oltva kormányzás ellen, a Fidesz viszont egyszer már bizonyított. Drukkolok nekik! Félre kell tenni a politikai nézetkülönbséget, és mindenkinek
azon kell munkálkodni,
hogy kikerüljünk abból a
gödörbôl, amibe nyolc év
szocialista kormányzás
alatt jutottunk.
U. J.

A volt agrárminiszter szerint
ismét jó kezekbe került az
ország vezetése – mint 1998
és 2002 között, a Fidesz-Kisgazda kormány idején

– Mitôl tart leginkább a
munka kapcsán?
– Egyrészt kockázatos egy
ennyire népszerû mûvet újra
feldolgozni. A színvonalát és
népszerûségét tekintve nagy
a kihívás, de bízom benne,
megbirkózom vele. Számítok
a nézôkre. Másrészt kicsit tartok a sokszereplôs jelenetektôl, ahol többen, akár száz
ember is egyszerre lesz látható. Ugyanakkor bízom a
mögöttem álló csapatban,
akik tanácsokkal látnak el. De
a ma még élô, régi szereplôk
segítségére is hagyatkozom
majd, és persze a saját tapasztalataimra.
– Megvannak már a fôbb
szereplôk?
– Szerencsy Éva után nehéz lesz hiteles Abigélt találni,
de aki kiválasztatik, az egy
csapásra híres lesz! Minden
helyre elmegyek, ahol csak
fellelhetek egy Abigélt, még a
határon túli tehetségeinket is
felkutatom, és természetesen
a saját színi iskolámban is
szétnézek majd. Szeretném
visszaadni Magda miliôjét, és
éreztetni a klasszikusokra jellemzô örökérvényûséget a
filmben. Fiatalok, akik mi is lehettünk volna, háború, amiben mi is élhettünk volna. Ez
a mi történelmünk, ezek a karakterek mi vagyunk, ezek a
gondok a mi gondjaink. A történetnek az az üzenete, hogy
csak elfogadással, toleranciával, és csak együtt tudjuk
megcsinálni!
BE

Mészáros
Chicagóban
Amerika legrégebbi
nemzetközi
filmversenyét 46. alkalommal
tartották meg Chicagóban. A rangos seregszemlére két magyar
játékfilm kapott meghívást. Mészáros Márta
legutóbbi rendezése,
Az utolsó jelentés Annáról a chicagói filmfesztivál rangos versenyprogramjában indult. Az Eszenyi Enikô
fôszereplésével készült
magyar mozi Kéthly
Annának állít emléket:
egy kivételes politikai
pályafutás, egy lenyûgözô egyéniség és a
hetvenes évek magyar
társadalmának lenyomata.
Mészáros Mártát Az
utolsó jelentés Annáról
címû film bemutatója
alkalmával Arany Plakett díjjal méltatta a chicagói filmfesztivál.

9

Kustánczi Lia
a legjobb kutyatartó!
Különös versenyen gyûltek össze a kutyatartó celebek.
Kustánczi Lia, Judy a Groovhouse-ból és Bíró Ica kedvenceiket fürdették és csinosították, a szakmai zsûri pedig azt
figyelte, mennyire szakszerûen végzik ezt a feladatot. Végül Lia és almafejû csivavája, Roni gyôzedelmeskedtek.
– Örülök, hogy mi nyertünk
ezen a versenyen, a rendezôk
nagyon szép díjakkal készültek – mesélte Lia. – Kaptunk
ruhákat, nyakörveket, pórázokat, ékszereket. A bíró egy kutyakozmetikus hölgy volt, aki
azt figyelte, hogyan fürdettük
meg a kutyusokat. Kitisztítottuk-e a fülüket, mennyi sampont használtunk, rendesen
lemostuk-e azt, megfelelô hôfokon szárítottuk-e a bundáju-

kat. Nekem ezek a dolgok
amúgy is nagyon fontosak,
számomra Roni olyan, mintha
a gyermekem lenne. Egyszer
elrabolták, és vissza kellett vásárolnom, borzasztó volt.
Amúgy mindig velem alszik,
viszem mindenhová, ahova
csak lehet. Természetesen
csak olyan férfi kerülhet hozzám igazán közel, aki ezt elfogadja, ha nem teszi, nem lehet a párom.
U. J.

Kustánczi Lia: Csak olyan férfi érdekel, aki szereti a kutyákat

Madonna eszi a táncosokat
Alig ért véget Madonna
és táncosa, Jesus Luz kapcsolata, az énekesnôt máris
újabb háttértáncosával hozták hírbe. A New York Post
beszámolója szerint a sztárt
nemrég az egyik „beosztottjával”, Brahim Rachikivel lát-

ták csókolózni egy night
clubban. A Daily Mail szerint
azonban nem Brahim Rachiki Madonna új pasija, hanem Brahim Zaibat – aki
mellesleg szintén az énekesnô
háttértáncosaként
dolgozik.

10
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Lomniczi: A károkozó köteles helyreállítani
Nemzetpolitika a nemzeti
a környezet eredeti állapotát
célok és a közérdek mentén Ki eszi meg a vörösiszapos
talajon nôtt növényeket?

Az új kormány gazdaságpolitikájáról, fejlesztésekrôl, adóreformról és nemzetpolitikáról tartott elôadást a nemzeti
fejlesztési miniszter a Pannon Egyetemen több száz fôs közönség elôtt. Fellegi Tamás a hazánkra nehezedô terheket
a jövô kihívásaival és a kormányzati válaszokkal állította
párhuzamba. A problémák megoldására, a felemelkedésre van stratégia, és a kormány ezt a stratégiát követi –
mondta.
Hazánk jelenleg halmozottan hátrányos helyzetû – Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési
miniszter szerint.
– Szétesett állami mûködés,
elharapózott korrupció jellemzi Magyarországot, amely környezetben az egyéni érdek
uralkodik a köz érdekei felett.
Széthordták az állami vagyont,
a fejlesztési forrásokat, soha
nem látott magasságokba rúgott a munkanélküliség, és
mindezek mellett elviselhetetlenné vált a szinte fojtogató bürokrácia, mely nem megkönynyíti, hanem hatványozva megnehezíti az emberek dolgát.

Mindezen problémák orvoslására három stratégiai irányt
szabott meg a kormány –
mondta Fellegi Tamás.
– Meg kell teremteni a pénzügyi egyensúlyt, ami azt jelenti, hogy az idei államadósság
mértéke nem haladhatja meg
a 3,8 százalékot, amit jövôre
tovább kell csökkenteni. Ennek a problémának a megoldási kulcsa a válságadó. Egymillió munkahelyet kell létrehozni. Ezt szolgálja az adócsökkentés. Az új adórendszerben mindenki jobban jár,
mint eddig – jelentette ki a miniszter.

– A családi adókedvezmény a gyermekes családokat segíti. Nem a gyermekteleneket büntetjük, hanem a
gyermeket vállalók helyzetén javítunk. Egy háromgyermekes családnak nem kell
majd adót fizetnie – hangsúlyozta Fellegi. A harmadik
irány a növekedés elindítása. A fejlesztéspolitikáról
szólva a miniszter arról beszélt, e tekintetben a korrupció és a fejlesztési források
kiszivattyúzása zajlott eddig,
ami komoly problémát jelent. Arra számítottak, hogy
8000 milliárd forint uniós
társfinanszírozási, fejlesztési
forrásból 3000 milliárd forint
marad a következô két évre,
de mindössze 1800 milliárdot találtak a kasszában. Ezt
tovább nehezíti, hogy az elmúlt két évben legalább ezer
pályázatra forgácsolódott
szét a lehívható forrás,
amely közül elenyészô volt
az érték, fôleg a munkahelyteremtô beruházás. A pályázati eljárásokon egyszerûsíteni fognak. Harminc százalékkal lerövidítik a pályázati
adatlapok hosszát, egy lépcsôben kérik be a hiánypótlásokat, és teljesen átalakítják a közbeszerzési rendszert, ami tovább egyszerûsíti majd a pályázati
pénzekhez való hozzájutást.
FÜSSY ANGÉLA

Nánási Pál imádja kedvese új frizuráját

Ördög Nóra az ôsz
és a rövid haj szerelmese
Imádja az ôszt Ördög
Nóra, az RTL Klub csinos,
barna mûsorvezetôje. Gesztenyét szedni ugyan az X-Faktor miatt nincs ideje, de a színek rabul ejtik ôt. – Minden
évszakot nagyon szeretek, de
az ôszt különösen. Nyár végén ezt várom, ôsz végén a
telet, mert mindegyikben szeretem azt, amit ad. Azt hiszem, nem is érezném jól magam egy mediterrán országban, hiányozna ez a változatosság – mesélte Nóra, aki erdôs környéken lakik, ezért
nap mint nap látja a színek
változását. Az idei télre különösen készül, mert férjével,
Nánási Pállal közös régi álmuk válhat valóra. – Olaszországba szeretnénk utazni a
barátainkkal síelni, már beszereztem egy meleg bakancsot. Hideg idôben praktikusan öltözködöm, utálok fázni,
ez fontosabb szempont ilyenkor, mint a divat. A szerkesztôi
munkámban is jól jön a kényelmes öltözék – nyilatkozta
az immár rövid hajú mûsorvezetô. Nóra nem sajnálja a ha-

ját, mint mondta, nagyon unta
már a régi frizuráját. – Egyeztettem a kedvesemmel, mielôtt a fodrászszékbe ültem.
Nagyon tetszett neki az ötlet,
ezért könnyebben váltam
meg a loboncomtól, amit már
egyébként is unalmasnak
éreztem, kislány korom óta viseltem. Persze, ha ô ragaszkodott volna hozzá, talán nem
vágatom le – mondta Nóra,
aki bevallotta, a Harry Potter
sztárja, Emma Watson rövid

frizurája ihlette meg. Kezelni
egészen másképp kell az új
fazont, de viselni sokkal kényelmesebb. – Reggelente
olykor minden hajszálam az
égnek áll, de megtanulom formázni – mesélte nevetve
Nóra, aki egy tincset sem tartott meg régi hajzuhatagából.
Bár közeli barátnôje viccelôdött azzal, hogy felvarratja
magának, Nóra régi haja a
kukában landolt.
BE

Napról napra újabb becslések látnak napvilágot a sajtóban
arról, hogy mekkora kárral járt a vörösiszap-katasztrófa, és
mekkora a helyreállítási költség végösszege. Abban azonban egyre többen értenek egyet, hogy a zagytározó tulajdonosának nagymértékben hozzá kell járulnia a károk
megtérítéséhez.

Németh Tamás annak a
szakértôi csoportnak az egyik
vezetôje, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia állított fel
a katasztrófa után. Úgy véli: korai lenne végösszeget mondani a vörösiszap-katasztrófa
okozta károkról. – A romba dôlt
ingatlanok, lakóterületek helyreállítása, a kapcsolódó gazdasági hatások önmagukban is
nagy költséget jelentenek. A
környezeti kár pedig igazából
felbecsülhetetlen: a talajszenynyezettségbôl, a légszennyezésbôl és a folyók élôvilágának
pusztulásából kell kiindulnunk.
Összesen 917 hektáron szenynyezôdött vörösiszappal a talaj. Ennek körülbelül a felén,
megítélésem szerint, akár emberi fogyasztásra alkalmas növényeket is lehetne termeszteni, de a tragédia pszichikai hatása miatt az emberek feltehetôen nem vásárolnák meg, fogyasztanák el ezeket a termékeket. Nem lehet megbecsülni,
hogy mennyi idô alatt regenerálódik a természet. Németh
Tamás lapunknak elmondta: a

sajtóban megjelent, 20-22 milliárdos szakértôi becslést reálisnak tartja. – Annak megítélése, hogy ebbôl az összegbôl
mennyit kell a kárt okozó cégnek vagy tulajdonosainak
megtéríteni, nem a Magyar Tudományos Akadémia feladata,
hatásköre.
– A környezetvédelmi törvény kimondja: aki az emberi

környezetet veszélyeztetô tevékenységével kárt okoz, a
polgári törvénykönyvnek a fokozott veszéllyel járó tevékenységre vonatkozó szabályai szerint köteles a kárt megtéríteni – mondja ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász.
– Ennek megfelelôen a hatályos jogi szabályozás alapján
mérlegelés tárgyát nem képezô, objektív kárfelelôsséggel
tartozik a veszélyes üzem
fenntartója. A károkozó köteles a környezet eredeti állapotát vagy ahhoz közeli állapotát
helyreállítani.
GOMBÁS BÁLINT

Bujtor István embert
és színházat mentett
Egy évvel ezelôtt halt meg a színészlegenda, a Veszprémi
Petôfi Színház direktora. Emlékmûvel, kamaraszínházi névváltozással tisztelgett a család, a város és a megye Bujtor
István elôtt a megyeszékhelyen.
– Szakrális élményt adott és
erôtér vett körül a szemesi temetôben Bujtor sírjánál. Hiszem, hogy ezek az erôterek
viszik elôbbre a világot, a várost, a megyét és az országot.
Hitet, erôt, reményt adnak az
élôknek – emlékezett Oberfrank Pál színi igazgató, a színháznál.
– Egyszer embert mentett a
tavon vitorlásával, máskor
színházat Veszprémben, ahol
csodát tett a teátrummal –
idézte fel Bujtor István emberi,
színészi nagyságát Bikádi
László a megyegyûlés nevében. Hozzátette: Bujtor igazi
férfi, magyar ember és mûvészóriás volt.
– Példát mutatott arra, hogy
reménytelen helyzetben is létezik megoldás – hangsúlyozta.
– Eredményes és szép idôt
töltöttünk együtt a „Fônökkel”,
aki szívügyének tekintette a
színházat, a nézôt – beszélt a
közös munkáról Horváth
Lászlóné, a színház gazdasá-

gi vezetôje. Mint mondta, a teátrum vezetôje irányt és példát mutatott azon az úton, melyen ma és bizonyosan a jövôben is még sok göröngyöt kell
átlépni.
– A fájdalom nem szûnt
meg – emlékezett kollégájára,
barátjára Eperjes Károly színmûvész, a színház mûvészeti
tanácsadója.

Az ünnepi gondolatok után
Bujtor Judit, a mûvész felesége
és fia, Bujtor Balázs leleplezték
a dombormûvet, majd Nagy
Károly kanonok megáldotta a
Bujtor és a mellette levô Latinovits-emlékmûvet, miközben így
emlékezett: emberséget, hitet,
magyarságot, kitartást és küzdelmet tanuljanak tôlük! Az ünneplôk késôbb átsétáltak a Játékszínhez, mely a jövôben Latinovits-Bujtor nevet viseli. Az
emlékezôk virágokat, koszorúkat helyeztek el az emlékhelynél és a kamaraszínháznál.

Bujtor Judit és Bujtor Balázs leleplezi az emlékmûvet a
Petôfi Színháznál Veszprémben

Közösség
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Slovenské divadlo v Ibsenovom dome
Na pozvanie Čabianskej organizácie Slovákov opäť zavítalo do Békešskej Čaby Slovenské divadlo Vertigo, ktoré

pracuje ako inštitúcia Celoštátnej slovenskej samosprávy.
Z dvoch súborov divadla
tentokrát sa v divadelnej sále

Ibsenovho domu predstavili
profesionálni herci. Umy si
rúčky, ideme jesť... je názvom
diela autora Petra Scherhaufera, dramaturgičkou ktorého
bola riaditeľka divadla Daniela
Onodiová. Inscenáciu režíroval bratislavský režisér Štefan
Korenči, ktorý už viackrát spolupracoval s kolektívom divadla z Budapešti.
Dej mierne smutnej, mierne
erotickej inscenácie sa odohráva počas dovolenky v Taliansku, za humornými situáciami sa skrývajú rôzne bolestivé
osudy a komplikované ľudské
vzťahy. Pod vplyvom cudzieho
prostredia, nezvyčajných si-

tuácií a nových známostí, poznaní sa snáď zmenia aj životy,
ktoré sa zdali byť nezmeniteľné? Mária, prehnane starostlivá vzorová matka sa dostane
do erotickej zápletky, jej syn,
Jano príde na to, že konečne
musí začať žiť svoj život a jej
kolegyňa, Alena sa konfrontuje faktom, že napriek svojej
samostatnosti túži iba po jedinej jednej veci, a síce rodine...
Slovenská komédia poskytla príjemnú zábavu obecenstvu, v radoch ktorého sedeli okrem čabianskych Slovákov
medziiným aj hostia z Čabasabady a Poľného Berinčoku.
cs. l.

Szlovák színház az Ibsenben
A Csabai Szlovákok Szervezetének meghívására ismét
Békéscsabára látogatott az
Országos Szlovák Önkormányzat intézményeként mûködô Vertigo Szlovák Színház.
A színház társulatának
amatôr és professzionális csapatából ezúttal az utóbbi mutatkozott be az Ibsen-ház stúdiószínházában. Mosd meg
kezecskéidet, enni megyünk...

a címe Peter Scherhaufer
szerzô darabjának, melynek
dramaturgja Daniela Onodiová, a színház igazgatója,
míg rendezôje a pozsonyi
Štefan Korenči volt, akinek
nem ez az elsô munkája a
budapesti székhelyû színház
csapatával.
A kicsit szomorkás, enyhén erotikus darab egy olaszországi nyaralás során játszódik, ahol a humoros szituá-

ciók mögött különbözô fájdalmas sorsok és bonyolult kapcsolatok rejlenek. Az idegen
környezet, szokatlan szituációk és új ismeretségek, felismerések hatására talán változni kezdenek az addig megváltoztathatatlannak hitt életek?
Mária, a túlságosan is gondoskodó mintaanya erotikus
kalandba keveredik, fia, Jano
rájön, hogy végre el kell kezdenie a saját életét élnie, kollé-

ganôje, Alena pedig szembesül azzal a ténnyel, hogy látszólagos önállósága ellenére
semmi másra nem vágyik jobban, mint családra…
A szlovák vígjáték kellemes szórakozást nyújtott a
közönségnek, melynek soraiban a csabai szlovákokon kívül többek között csabaszabadi és mezôberényi vendégek is ültek.
l. cs.

A Csaba utcai idôsek otthona
A Békéscsabai Kistérségi
Egyesített Szociális Intézmény (BKESZI) Békéscsabán
négy tartós bentlakást nyújtó
otthona közül ezúttal a legrégebbit, a Csaba utca 3. szám
alatt találhatót mutatjuk be olvasóinknak Mészáros Ágnes,
a BKESZI igazgatójának segítségével.
– Ez a város „legidôsebb”
otthona, még a zsidó egyház
alapította 1928-ban Aggok
Háza néven. Az épület azóta
mûemlék lett, s az idôsek tartós bentlakást nyújtó ápológondozó otthonaként mûködik a város szívében. Jelenleg

negyvenkét lakót, 14 férfit és
28 hölgyet – látunk el az ingatlan tizenöt szobájában, a
tizenkét három- és a három

kétágyasban. Az átlagéletkor
valamivel meghaladja a 77
évet, a legfiatalabb ellátottunk
38 éves, a legidôsebb pedig a
százesztendôs Kovács Istvánné, akit ez alkalomból
nemrég köszöntött Vantara
Gyula polgármester. Állandó
orvosi ellátást, ápolói felügyeletet biztosítunk, illetve
foglalkoztató-mentálhigiénés
szakember gondoskodik a
szabad idô hasznos eltöltésérôl és az egyéni lelki segítségnyújtásról. Gyógytornász,
fizioterapeuta is jár ki rendszeresen az otthonba. A
szakmai munkát, a színvona-

las ellátást tíz ápoló, két segédápoló, az osztályvezetô
fônôvér, a már említett mentálhigiénés szakember és két
közcélú foglalkoztatott segíti.
Megemlékezünk nemzeti, társadalmi ünnepeikrôl, névnaposainkról, születésnaposainkról, de jellemzôen minden
délután kínálunk valamilyen
egyéni vagy közösségi programot az idôseknek. Népszerû májusban a hagyományos Ki mit tud?, a kirándulások és az októberben az idôsek hónapja jegyében zajló
rendezvényeink.
V. A.

Lendületben a PannonForrás
A kormány tíz év alatt
egymillió új munkahelyet
akar teremteni, ebbôl az építôipar három év alatt akár
kétszáz-ezret is produkálhat. Ehhez nélkülözhetetlen
a piaci igényeknek megfelelô szakképzés – szögezte le
Bacsárszki Pál, az Építôipari és Innovációs Klaszterek
Országos Tanácsának elnöke a Békéscsabai Regionális Központban (BRKK), a
Lendületben a PannonForrás címû projekt megújuló
energetikai komponensének zárásán.

A BRKK 2004-ben kezdeményezte a felnôttképzési
szervezetek határokon átívelô
együttmûködését, amely PannonForrás néven kárpát-medencei szintûvé bôvült. Azóta
a szakirányú, egységes magyar nyelvû képzéseken közel ezer hallgató végzett. A
központ negyvenmilliós TÁMOP-támogatást nyert arra az
év végén záruló, határon átnyúló programra, amelynek
keretében elemezték az érintett országok szak- és felnôttképzési rendszerét, a vállalkozói hálózatok (klaszterek)

HIRDETÉSFELVÉTEL
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

részvételével pedig három,
egységes képzési program
készült: a második generációs projektmenedzsmentképzés, a felnôttképzési menedzser II. képzés és a megújuló energetikai szaktanácsadó képzés. Ezek mindegyike
jól alkalmazható a Felvidéken, Kárpátalján, a Partiumban, Erdélyben, Délvidéken
és Magyarországon.
– A PannonForrás munkaközösség a klaszterekkel
együtt azon dolgozik, hogy
megvalósítsa az elsô kárpátmedencei szintû fejlesztési

projektet és az Új Széchenyi
Terv ágazatainak igényei szerint létrehozza a foglalkoztatás- és vállalkozásközpontú
munkaerô-fejlesztés határokon átívelô rendszerét. Vantara Gyula polgármester úrral
egyetértésben azt tûztük ki
célul, hogy a kárpát-medencei képzésfejlesztés központja Békéscsaba legyen –
mondta Molnár György, a
BRKK igazgatója.
M. E.
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Elhunyt Csernók Éva
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a békéscsabai polgármesteri hivatal protokollfônöke, kedves
kollégánk, barátunk, Csernók Éva
2010. október 27-én, életének 55.
évében tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Csernók Éva 1955. augusztus
28-án született Mezôhegyesen.
Végegyházán járt általános iskolába, majd a mezôkovácsházi Hunyadi János Gimnázium tanulója
volt. 1973-ban, az érettségi vizsgája után Szarvason tanult tovább, óvónô lett. Hivatásának gyakorlását a kunágotai óvodában kezdte, majd Békéscsabán, a Kulich Gyula lakótelepi óvodában dolgozott hosszú évekig. 25 évvel ezelôtt a békéscsabai városházán, az ifjúságpolitikai osztályon kezdett dolgozni,
1998-tól volt protokollfônök.
A rendszerváltozás elsô perceitôl ô tartotta kézben a város
szervezési és protokoll-feladatait. Az elsô közgyûlés szavazatainak határozott kézmozdulatokkal történô számlálásával kezdte munkáját – a KÖR KÖZEPÉN –, majd 20 éven keresztül szolgálta a város általunk ismert, népszerûvé vált arculatának megteremtését. Irányításával alakultak ki a város jelenleg is mûködô
testvérvárosi kapcsolatai, sok diplomáciai jelentôségû találkozónak és rendezvénynek volt visszafogott, a nemzetközi protokollban is jártas segítôje. A sport és kulturális rendezvények elképzelhetetlenek és megvalósíthatatlanok lettek volna nélküle.
Éva, Isten veled. Sokáig emlékezni fognak rád régi és új kollégáid, és mindazok, akik egészen vagy részben együtt töltötték veled az elröppent 55 esztendôt.
Csernók Évát Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala saját halottjának tekinti,
temetésének idôpontjáról és helyszínérôl értesítést küld.
Békéscsaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala

Az autizmus napja
Vantara Gyula, Békéscsaba polgármestere fôvédnökségével rendezte meg az autizmus napját október 15-én
a Csaba Centerben az AUTPONT Alapítvány.
Mint azt Szántó Tamástól,
az 1999-ben létrehozott alapítvány elnökétôl megtudtuk,
2003 óta immár a hetedik autista napra várták az ebben a
betegségben szenvedô gyerekeket és fiatalokat. A rendezvényt Kiss Tibor alpolgármester nyitotta meg, majd az
autizmussal élô fiatalok elôadása kápráztatta el a közönséget az Esély Pedagógiai Központ és a Harruckern
János Közoktatási Intézmény növendékeinek közremûködésével. Elsôként
Bíró Bernadett Simon István
Mirzáját hozta el nekünk,
majd a Harruckern-esek
bábjátékában gyönyörködhettünk. Kovács Marcell és
Kulcsár Géza, valamint

Sztankó Richárd szavaltak,
Kurucz László furulyán népdalokat játszott. Feledhetetlenné tette a délutánt Pomázi Zoltán és Tóth András,
azaz az új Bojtorján együttes
szólistájának és gitárosának
mûsora – nemkülönben
Szvitán Gábor népzenei öszszeállítása, no és persze
Jimmy bohóc, aki szintén
szeretett és visszatérô vendége az évente hagyományosan megrendezett autizmus napjának. A látogatók,
hozzátartozók megcsodálhatták az autizmussal élô fiatalok munkáiból összeállított
kiállítást, s ki-ki kipróbálhatta
kézügyességét: gipszfigurákat festhetett. Az arcfestés és
a különbözô játékok mellett
mégis talán a tortaevés volt a
legnépszerûbb a gyerekek
és a fiatalok körében. Az idei
rendezvényt a békéscsabai
önkormányzat támogatta.
Vándor Andrea

HIRDESSEN
LAPUNKBAN!

Kedves Édesanyák, Édesapák!

A Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda szeretettel hívja,
várja Önöket és iskolába készülô gyermekeiket 2010. november 13-án, szombaton 8–12 óráig nyílt tanítási napjára.
Ezen a napon lehetôségük lesz bepillantani az iskola életébe. Megismerkedhetnek a leendô tanító nénikkel, tanítási órákat látogathatnak.
Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda,
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 31. Telefon/fax: 66/323-524
E-mail: savioiskola@freemail.hu Honlap: www.saviokatolikusiskola.hu

Dr. Deutsch Tamás EP-képviselô irodája
(Békéscsaba, Szabadság tér 1–3. I. em.)
nyitva: keddtôl péntekig 8-tól 12 óráig.

Ügyfélfogadás a 06-20/965-6081-es telefonszámon
történô elôzetes bejelentkezés alapján.
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Rázga József Termet avattak
A békéscsabai Bartók Béla
Mûvészeti Szakközépiskola
és Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény, Zeneiskola József
Attila utcai épületében egy kisebb, stúdió jellegû elôadásokra alkalmas kamaratermet
alakítottak ki, melyet a zene
világnapjának ünnepén a zenemûvészeti szakközépiskola alapító igazgatójának tiszteletére Rázga József Teremnek neveztek el.

A kamaraterem avató ünnepségén Csajányi Melinda
igazgató méltatta a nemrégiben elhunyt, Erkel Ferenc- és
Weiner Leó-díjas Rázga József munkásságát, aki idén
április 22-én – pályájának elismeréseként – Magyar Mûvészetoktatásért Plakettet is kapott Budapesten. A teremavatón a névadó Rázga József karnagy fia, Rázga Áron
és a Bartók Béla Leánykar

mûködött közre. Az ünnepi
programsorozat azonban ezzel még nem ért véget: október 1-jén este tanári hangverseny keretében emlékeztek
meg a pedagógusok a zene
világnapjáról. A Bartók-kamarateremben az iskola mûvésztanárai adtak hangversenyt:
Uhrin Viktor, Rázga Áron,
Benkô Mihály, Baranyai Györgyi, Bereczki Julianna, Kajáriné Jeney Zsuzsanna, Farkas
András, Csontos József,
Szûcs Csaba, Varga Zsolt,
Goron László, Bereczki Gábor
mû-vésztanárok és a Jazzelek
Trió lépett fel. A „Békéscsabai
Muzsika Hangjai” Közhasznú
Alapítvány a 2010–2011-es
tanévre bérletes hangversenyt
is hirdetett, ez öt nagy koncertet tartalmaz. Kiemelkedô lesz
még ebben a tanévben az a
tavaszi hangverseny, amelyen
az oktatási intézmény tanárai
és diákjai muzsikálnak majd
együtt.
Vándor Andrea

A gimnáziumok kezdete
BREZNYIK János tanár
*1815., +1897. A selmeci fôiskola tanára volt 1842-tôl. 1848ban beállt a honvédhadseregbe. A szabadságharcban való
részvételéért az önkényuralom eltiltotta a nyilvános tanári
gyakorlattól. 1855 és 1858 között Békéscsabán, az evangélikus egyház felügyelete alatt
magán-algimnáziumot hozott
létre és tartott fenn. Ezzel lerakta a mai gimnázium alapjait, iskoláját ugyanis 1857ben nyilvános reálgimnáziummá nyilvánították. 1858-ban
meghívták a selmecbányai fôgimnáziumba, melynek késôbb igazgatója lett. Végrendeletében alapítványt tett a
csabai gimnázium szegény
sorsú diákjai javára.

BUKOVSZKY János tanár,
gimnáziumigazgató *Radvány (Zólyom megye), 1859.
okt. 8., Békéscsaba, 1917.
jan. 31. Elôbb helyettes,
1885. szeptember 1-jétôl rendes tanár volt a békéscsabai
algimnáziumban. Horváth
János nyugdíjba vonulása
után, az 1894/95-ös tanévtôl
1916-ig ô volt az igazgató.
Következetességének eredményeképpen az iskola új
épületet kapott, amelynek
avatóünnepsége 1900. október 16-án volt. Igazgatósága
alatt emelték az algimnáziumot fôgimnáziumi rangra.
Tagja volt az Országos Középiskolai Tanáregyesületnek, az Evangélikus Egyházi
Zsinatnak.

DONNER Lajos tanár, iskolaigazgató *Körmend (Vas megye), 1849. febr. 16., Békéscsaba, 1923. okt. 6. Középiskolai tanulmányait Sopronban
végezte. Ugyanitt három éven
át bölcsészetet és teológiát tanult. Egy évig a jénai egyetem
hallgatója volt. Magyar nyelvbôl szerezte tanári oklevelét
1879-ben. 1874. szeptember
1-jétôl a Békéscsabai Nôképzô
Társulat polgári leányiskolájának tanára volt. 1877-ben az iskola igazgatójává választották.
Élete és munkássága négy évtizeden át összeforrt az iskolával és Békéscsaba fejlôdô társadalmi életével. A város felsôbb leányiskolájának egyik
megalapítója volt.
Csobai László

Üzletembertalálkozó
A 32. Frankó Dance Fesztivál keretében a Frankó Produkciós Iroda ismét megrendezte a Csaba Centerben hagyományos üzletember-találkozóját mintegy 120 meghívott vendég részvételével. Ezúttal 75 cég képviseltette magát a rendezvényen. A fesztivál fôvédnöke Vantara Gyula,
Békéscsaba polgármestere,
országgyûlési képviselô volt.
Az üzletember-találkozót megtisztelte jelenlétével Farkas
Zoltán megyei közgyûlési elnök, Kiss Tibor, Békéscsaba
alpolgármestere, Ferenczi Attila és Fábián Ágnes tanácsnokok, valamint Futaki Sándor, Tímár Ella és Hrabovszki György képviselôk. Nagy
sikerrel lépett fel Tóth Gabi
és SP.
Vándor

PROGRAMAJÁNLÓ
November 6-án
Quimby-koncert az ifiházban
November 6-án
Apáról fiúra – családi hagyományôrzô programsorozat a Meseházban
November 7-én
Ejtôernyôs tandemugrás-akció a repülôtéren
November 8-án 10.00 és 14.00 órától
Bogyó és Babóca – mesefilmvetítés
az ifiházban
November 9-én
Irodalmi est a Phaedrában
November 9-én 14.00-tôl 18.00 óráig
Múzeumok ôszi fesztiválja a Jankayban – „behajtani szabad” a Jankayraktárba
November 10-éig
Fajó János Munkácsy-díjas festômûvész kiállítása a Jankay-galériában

November 11-én
Anyám tyúk, avagy az ember tragédia – a L’art Pour L’art Társulat a
Phaedra Közéleti Központban
November 12.–december 8.
Bereznai Péter képzômûvész kiállítása a Jankay-galériában
November 12.–2011. január 30.
Üvegikonok – kiállítás a Munkácsy
Mihály Múzeumban
November 13-án
Balkán hangja fesztivál a Phaedra
Közéleti Központban
November 16-án 18.00 órától
Müller Péter elôadása a Phaedra
Közéleti Központban
2011. január 20-áig
Polgárosodás – kiállítás a Munkácsy
Mihály Múzeumban

A rendezvényszervezôk a változtatás jogát fenntartják!

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

Farkas Tamásék kitüntetése
A közelmúltban két elismerésben is részesült a békéscsabai Tabán Táncegyüttes: a Salgótarjánban
megrendezett
Néptáncosok Bemutató Színpada elnevezésû versenyprogramban elnyerték a „Kiválóan
Minôsült Együttes” címet, s az
október 23-ai állami kitüntetettek
soraiban ott volt Farkas Tamás
néptáncpedagógus, az együttes koreográfusa, aki a Népmûvészet Ifjú Mestere díjban részesült. A kitüntetést Szôcs
Géza kultúráért felelôs államtitkár adta át a Néprajzi Múzeumban.
Farkas Tamás a Magyar Köztársaság Nemzeti Erôforrás Minisztériuma által kiírt pályázatot
nyerte meg az „Egy Arad megyei település, Nadáb táncélete”
címû dolgozattal, valamint szólótáncosi elôadásával. A fiatal
néptáncmûvész és az együttes
sikere abban rejlik, hogy hitet
tettek az autentikus folklór kincseinek gyûjtése, ôrzése és
színpadra állítása mellett. A

népmûvészet ágaiban – s így a
színpadi néptáncmûvészetben
is – más együtteseknél megjelennek olyan adaptációk, amelyek a néptánc alapjaira épülnek, de elôtérbe kerül a koreográfus képzelôereje, fantáziája.
A Tabán Táncegyüttes munkája elsôsorban a tiszta forrásra
épül, ahol a paraszti és a puritán népi kultúra jelenik meg. A
„Báli hangulatok a Maros mentérôl” címû alkotás tartalmazza
a Maros folyó mentén élô etnikumok egyik legfôbb szórakozási formájának, a bálnak a
szokásait, rítusait.
A szakmai zsûri kiemelte az
együttes vezetôinek a táncokban való elmélyülését, alaposságát és precizitását, a mûsorszerkesztést és az elôadói megnyilvánulásokat illetôen pedig
hangsúlyozta és dicsérte a Tabán Táncegyüttes tagjainak a
rendszeres terep- és gyûjtômunkából származó tapasztalatokra való építkezését. Példaként említették, hogy a fehér folt-

nak számító aradi aldialektus
egyik településének, Mácsának
a cigányok között élô olyan szokását sikerült évekkel ezelôtt
filmre venni, az együttesnek pedig színpadra állítani, amely addig a zsûri elôtt is ismeretlen volt.
Köszönet illeti a társkoreográfusokat: Csipei Juditot, Móricz Bencét, Szarka Zsoltot, a
táncosokat elhivatott és erôt
próbáló munkájukért, valamint
a díszlet elkészítése kapcsán
Eiler Zoltánt.

Múzeumok Ôszi Fesztiválja
AJÁNLATUNKBÓL:
BÉKÉSCSABA:
A Bánszky utcában 1. emeleti, erkélyes, egyedi gázos, kis rezsijû
lakás saját 5 m2-es tárolóval eladó. Ár: 5,5 M Ft.
A Derkovits soron, zöldövezetben eladó egy 38 m2-es, 2. emeleti, egyszobás, erkélyes lakás. Ár:
5,9 M Ft.
A Tolnai utcában téglablokkos,
világos, 51 m2-es, kétszobás, 4.
emeleti lakás eladó. Ár: 6,15 M
Ft.
A Fövenyes utcában eladó egy
felújított, 49 m2-es, kétszobás,
téglablokkos, 2. emeleti lakás. Ár:
6,9 M Ft.
A Bartók Béla úton, liftes társasházban 7. emeleti, kétszobás, erkélyes lakás eladó. Ár: 7,2 M Ft.
A Vécsey utcában 53 m2-es, kétszobás, téglablokkos, egyedi
fûtésû, erkélyes lakás eladó. Ár:
7,9 M Ft.
A Kaziczy ltp.-n kétszobás, 1.
emeleti, egyedi konvektor fûtésû
lakást elcserélnék háromszobásra ráfizetéssel, lehetôleg garázszsal! Ár: 8 M Ft.
A Kézay utcában háromszobás,
117 m2-es családi ház teljes
közmûvel 597 m2-es telken eladó.
Ár: 10,5 M Ft.

A belvárosban, úJ, liftes társasházban 3. emeleti, egy hálószoba
+ amerikai konyhás, nappalis lakás eladó. Ár: 11,5 M Ft.
A Szôlô utcában 110 m2 lakóterû,
konvektor fûtésû családi ház 884
m2-es, teljes közmûves telekkel
eladó. Ár: 17,5 M Ft.
A Rákóczi utcában 100 m2-es,
négy szoba + étkezôs, tetôtérbeépítéses sorház garázzsal eladó. Ár: 21 M Ft.
A Szepesi utcában 2000-ben
épült, négy szoba + nappalis
ikerházi lakás különálló 700 m2es telekkel és külön bejárattal eladó. Ár: 23,5 M Ft.
A belvárosban belsô kétszintes,
kétszobás, nappalis, amerikai
konyhás, panorámás lakás egyedi gáz-központifûtéssel eladó.
Ár: 26 M Ft.
Az Orosházi úton négy szoba +
étkezô kialakítású, egyedi fûtésû
családi ház 1000 m2-es telken eladó. Ár: 29,9 M Ft.
A Juszt Gyula utcában, háromszintes családi házban két különálló lakás, mely 1. emeleti 86 m2es és tetôtéri 70 m2-es, valamint
86 m2-es földszinti, két részre
osztható üzlethelyiségbôl áll, saját 1 autós parkolóhellyel eladó.
Ár: 45 M Ft.
A belvárosban exkluzív kialakítású, három épületrészbôl álló hét-

szobás lakóingatlan-együttes el- A Hunyadi utcában 130 m2-es,
adó. Ár: 68 M Ft.
négy szoba + nappali + étkezôs,
3 éve felújított családi ház eladó.
ÚJKÍGYÓS:
Ár: 9,5 M Ft.
Az Újköz utcában összkomforA Hajdú utcában 120 m2-es, hátos, kétszobás, összközmûves
romszobás családi ház garázzsal,
családi ház eladó. Ár: 5,8 M Ft.
950 m2 összközmûves telekkel el2
A Jókai utcában 150 m -es, há- adó. Ár: 10,3 M Ft.
rom és fél szoba + konyhás, fürA Munkácsy utcában 230 m2-es,
dôszobás családi ház eladó. Ár:
kétszintes, három szoba + nap8,6 M Ft.
palis, étkezôs, lapostetôs családi
A Dr. Pándy Kálmán utcában két- ház eladó. Ár: 13,9 M Ft.
szintes, négyszobás, felújított
DOBOZ:
téglaház eladó. Ár: 9,95 M Ft.
A
Bercsényi utcában régi, két
SARKAD:
szoba + konyhás parasztház elA Bihari utcában, a központban adó. Víz az udvarban. Ár: 2,6 M
eladó egy 71 m2-es, két szoba + Ft.
konyhás, felújított családi ház.
A Mátyás utcában 70 m2-es, egy
Ár: 4,9 M Ft.
szoba +konyhás, fürdôszobás
A Mátyás utcában, össz- parasztház eladó. Ár: 4,15 M Ft.
közmûves telken kétszobás, étkezôs, téglafalazatú családi ház A Dózsa utcában felújított, kétszobás családi ház nagy telken,
eladó. Ár: 5,5 M Ft.
gáz- és vegyes tüzeléssel, ga2
A Szalontai utcában 160 m -es, öt
rázzsal eladó. Ár: 5,9 M Ft.
szoba + étkezôs, felújítás alatt
álló családi ház eladó. Ár: 7 M Ft. Doboz fôterén 2001-ben épült,
117 m2-es, tetôtér-beépítéses üzA Veres Ferenc utcában 123 m2lethelyiség eladó. Ár: 19,9 M Ft.
es, három szoba + nappalis, étkezôs családi ház nagy, fedett te- Irodánk szarvasi, kecskeméti, szegedi és gyulai ingatlanokkal is
rasszal eladó. Ár: 8,5 M Ft.
rendelkezik!
A Munkácsy utcában 110 m2-es, Irodánk mobil üzletkötôket keres.
két és fél szoba + amerikai kony- Tel.: 30/391-9051
hás, nappalis családi ház eladó.
Ár: 8,9 M Ft.

A Múzeumok Ôszi Fesztiválján az országban mintegy
százhatvan múzeum szervezett a nagyközönségnek szóló különleges programokat. A
fesztivál idén elôször kapcsolódik a „Big Draw”, azaz a
„Nagy Rajzolás” rendezvénysorozathoz. A program keretében Békéscsabán október

10-én a Munkácsy-emlékházba várták az alkotni vágyókat,
akik a vörös szalon padlójára
készítettek gyönyörû, összefüggô kompozíciót falevelekbôl. A Jankay Gyûjtemény és
Kortárs Galéria a „kulisszatitkokba” avatta be a nézôket,
akik elôzetes bejelentkezés
alapján októberben két alka-

lommal tekinthették meg a galéria raktárában tárolt „kincseket”, amelyeket november 9én és 10-én ismét a látogatók
elé tárnak. A galériában emellett egy hétig közös totemoszlop-készítés zajlott, amelynek
során az odaérkezôk keze
nyomán épült, formálódott
egy igazi totemoszlop.

A jövô irányai
a közoktatási hálózatban
A „Közoktatás-fejlesztést támogató hálózat kiépítése a dél-alföldi régióban” TÁMOP-projekt
keretében a közelmúltban zajlott konferencia Békéscsabán,
a Szent István Egyetem Gazdasági Karán A jövô irányai a
közoktatási hálózatban címmel. A résztvevôk elôadásokat
hallgathattak meg többek közt
az új pályázati lehetôségekrôl,
a szakiskolák helyzetérôl vagy
az agressziókezelésrôl, majd
óvodai, általános iskolai és középiskolai szekciókban folytatódott a szakmai munka.

Mûvészet

CSABAI MÉRLEG

Jól csak a szíveddel látsz

A Vakok és Gyengénlátók
Békés Megyei Egyesülete a
fehér bot napja tiszteletére
rendezett koncertet a Békés
Megyei Jókai Színház Vigadójában Érdi Tamás zongoramûvész közremûködésével. A koncert fôvédnöke Vantara Gyula, Békéscsaba polgármestere volt, aki köszöntôjében 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, keresve gondjaik megoldásának lehetôségeit. Hazánkban 45 ezer gyengén

látó és 200 ezer vak honfitársunk él. Az ünnepségen Gyarakiné Szabó Veronika egyesületi tag szavalatát követôen
Európa- és Amerika-szerte ismert sorstársuk, a junior príma-díjas Érdi Tamás zongoramûvész prezentációjában
Chopin- és Liszt-mûveket
hallhattunk. A koncertet a megyei, a békéscsabai és a
medgyesegyházi önkormányzat, a Mûvészeti és Szabadmûvelôdési Alapítvány, a
Jókai Színház, a Filharmónia
Kht., Vantara Gyula, Fodor Jánosné, Tímár Ella, dr. Ferenczi Attila, Kiss Tibor és
Vrbovszki Viktor képviselôk, a
Körös Volán Zrt., a Junior Optika, a Medovarszki Farm Kft.,
az UniCredit Bank Hungary
Zrt. és a Hotel Fiume támogatta.
Vándor

Ôszi divatnapok
a Csaba Centerben
Ôszi divatnapokkal, az akciók éjszakájával és a Pénzesô 3. nyereményjáték fôsorsolásával várta a vásárlókat és
nézelôdôket a Csaba Center.
A divatnapok keretében a
Center üzleteinek legújabb
ôszi kollekcióit mutatták be a
Neo Divatsúdió modelljei a
Nyíri Lajos Táncsport Egyesület kíséretében. Hatalmas érdeklôdés mellett Caramel,
másnap pedig Dobrády Ákos
adott koncertet, de népszerû
volt a két nap háziasszonya, a
Cool Televízióból ismert Orosz
Barbara is. A színpadi programokat többek közt helyszíni frizura- és sminkkészítés, szépségápolási és sminktanácsadás, frissítô hát- is tibeti-maszszázs és jóslás egészítette ki.
A divatnapok második estéjén sorsolták ki a Pénzesô 3.
legszerencsésebb nyerteseit.
Egy éven keresztül havi százezer forint – a Center üzleteiben
beváltható – vásárlási utalvány
a nyereménye az elsô helyezett almáskamarási Vígh Renátának. Fél éven keresztül kap
havi százezer forint értékû utalványt a második helyezett békéscsabai Medvéné D. Henrietta, és három hónapig a harmadik helyezett gyulai Csete
Norbert.
m. e.

Vasútmodell-kiállítás
Nemrégiben nyitotta meg
kapuit Békéscsabán a VI.
Nemzetközi Vasútmodell- és
Vasúttörténeti Kiállítás a Kandó Kálmán Vasútmodellezô
Klub és a VOKE Vasutas
Mûvelôdési Ház közös szervezésében. A kiállítás érdekességei mellett vonatozhattak is
az érdeklôdôk. Természetesen
ez utóbbi tevékenység és a
mozdonyparádé, valamint a
kézihajtányozás leginkább a
gyerekek körében volt népszerû. A mûvelôdési házban
négy napig csodálhattuk a

vasútmodelleket, a különleges, mûködô terepasztalokat.
Vonzotta a látogatókat a vasutakkal tarkított LEGO-város és

a Thomas-vasút terepasztala
is. A Szegedi Vasúttörténeti
Alapítvány és a VOKE Vasutas
Mûvelôdési Ház nevében a
megnyitón Maczkó István
igazgató köszöntötte az egybegyûlteket, a kiállítást pedig
Varga Tamás, az önkormányzat oktatási, közmûvelôdési és
sportosztályának vezetôhelyettese nyitotta meg. A házigazda intézmény a „Vasúti
mûemlékeink” címû kiadványt
ajándékozta neki és Botyánszki Jánosnak, Békéscsaba állomásfônökének.
V. A.
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Túl az Óperencián
Még 1867-ben történt,
hogy Párizsban, a világkiállítás egyik szenzációjaként bemutatták Offenbach Gerolsteini nagyhercegnô címû operettjét. A színházba érkezô
szerzôt körbefogták az újságírók (ismerôs kép), és megkérdezték tôle: „Maradandó
lesz-e az operett?” A válasz:
„Ilyen kérdést csak nagyképû
emberek tehetnek fel! Talán
lenézik a tréfát, iróniát? Mit
szólnának egy olyan világhoz,
melyben csak az alávaló hízelgés, bók járja, de az igazmondást megtagadják?! Meg
vagyok gyôzôdve, hogy a név
is, hogy operett, a mûfaj is
maradandó.”
Az eset tehát 143 évvel ezelôtt történt, és csodák csodája, régi színházi rajongók ma is
azt mondják: „Nem színház
az, ahol nem játszanak operettet. Például a Csárdáskirálynôt
Kálmán Imrétôl.” A békéscsabai színház az utóbbi ötven évben négyszer játszotta, a mostani az ötödik bemutató. Seregi Zoltán segíti-ötleteli az elôadást, melyen (mai kifejezéssel)
élô zene szól. Ami nélkül operett (ugyebár) el sem képzelhetô. A színházterem akár egy
orfeum, a történet bûbájos,
gunyoros, lehetetlen és igaz.
Vagyis: az operett elsô címe
szerint arról szól, hogy Éljen a
szerelem! Hát persze, hogy éljen, hiszen ha kellô bonyodalmak után végre megérkezik a
„happy end”, jöhet a finálé.

Minden a helyén van, a rendezôt nem érdekli a már hagyományosnak vélt „modernizálás”, itt a helyszínek és a szereplôk is eredetiek, ahogy Kálmán és a szövegírók kigondolták. Ez a Csárdáskirálynô zene,
tánc, kacagás, szenvedélyes
melódiák és történet arról,
hogy a szerelem tényleg legyôzhetetlen, ha meg is kell
szenvedni érte. Ezt játszották a
Jókai színészei és a vendégek
meglepô ráérzéssel, énektudással, tehetséggel. Kétségtelen: az elôadás Kálmán Imréé
volt, a világhírû komponistáé,
ötödször Békéscsabán. Valaki
azt írta egyszer, hogy „Kálmán
a bécsi daljáték keringô-mámorát” hozza színre. Így van a
Csárdáskirálynôben is, miközben Seregi a betétdalokra is
koncentrál, a tánckar elragadó
produkciókkal varázsolja színre Hajzer Gábor koreográfiáit,
az operett felfokozott hangulat-

ban tart jelenetrôl jelenetre a
végkifejlet felé. A színi játékban
Iván Gál Judit (Szilvia) ideális
primadonna, Simon Boglárka
(Stázi) csupa fény, ragyogás,
Presits Tamás (Edvin) elegáns
és majdnem igazi bonviván,
Göth Péter (Kaucsianó Bóni)
egyetlen sodró lendület és humor. Kulcsár Lajos (Kerekes
Ferkó) klasszikus operettfigura,
akárcsak Straub Dezsô (Miska
fôpincér), az igazság bajnoka.
A nagy visszatérô Fodor Zsóka
(Cecilia) volt, örömmel láttuk.
Egyszóval: bár maratoni
hosszúságú az elôadás, a taps
a végén jogos és megérdemelt. Itt is, most is, Túl az Óperencián is. Különösen, hogy az
alkalmi zenekar (karmestere
Károly Katalin) átélte és pompásan interpretálta Kálmán
Imre muzsikáját. Ilyen látványos operett-elôadás talán
nem is volt még ebben a színházban.
Sass Ervin

Közösség- és képességfejlesztés
A TÁMOP 3.2.3/08/2 „Építô
közösségek, közmûvelôdési
intézmények az élethosszig
tartó tanulásért” pályázati
konstrukció a „Közösségek
építése a Körösök völgyében
– a közmûvelôdés a nem formális és informális tanulás
szolgálatában Békés megyében” címû projektet mutatták
be nemrégiben a békéscsa-

bai Kézmûves Szakiskola és
Alapfokú Mûvészeti Iskolában.
A nyitórendezvényt megelôzô sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a projekt július
1-je és 2011. december 31-e
között valósul meg mintegy
87 millió forintból. A közösségi mûvészetek társadalmi
hasznosságáról Dombi Ildikó,

a Békés Megyei IBSEN Nonprofit Kft. Kulturális Irodájának
vezetôje szólt, a projektet pedig Kocsis Klára menedzser
ismertette. A konzorciumi
partnerek tevékenységeiket
mutatták be. A projekt az Európai Unió támogatásával, az
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Vándor Andrea

APR Ó H IR D ETÉS
INGATLAN
Békéscsabán régi kertes ház eladó társasház építésére alkalmas telken. Tel.:
20/593-7420.
Békéscsabán, a Lencsésin kétszobás, I.
emeleti, egyedis, erkélyes lakás eladó.
Tel.: 30/223-8572.
A Kazinczy lakótelepen kétszobás lakás
eladó vagy kiadó. Tel.: 06-20/498-2019.

SZOLGÁLTATÁS

Magánszemélyek és cégek
részére egyedi klubtagsági
ajánlatok!
A részletekrôl érdeklôdjön
értékesítôinknél telefonon
vagy e-mailben: 66/448-855,
06-70/394-5352, colosseumgym@colosseumgym.hu
A te sikered, a te klubod!

Szobafestés, mázolás, tapétázás, hôszigetelés akciós árakkal, rövid határidôre.
Morár János, tel.: 20/490-0702.
Mûanyaghegesztés, autópolírozás! Tel.:
06-70/389-0280.
Autóbérlés 3000 Ft-tól – Békéscsaba, Berényi út. 11.
Szakképzett szociális gondozó idôs, beteg emberek ápolását vállalja. Tel.: 0630/713-2430.
Automata mosógépek, háztartási gépek
javítása. Tel.: 30/304-4622, 66/454-561.
Szobafestést, mázolást, tapétázást, szalagparkettázást, homlokzatfestést, hõszigetelést, nemesvakolatok készítését
vállalom! Lestyán Pál, Gorkij u. 6. Tel.:
436-226, 30/481-8071.
Iroda, lépcsôház takarítását vállalom
számlaképesen. Tel.: 30/290-8726.
Csempézést, parkettafektetést, festést,
lakás-átalakítást vállalunk. Tel.: 30/2733191.
Redôny-, reluxa-, szalagfüggöny-készítés, -javítás részletfizetéssel is. Nyílászárók javítása. 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.
Telefon: 20/935-8173, Péter József.
Zár, redôny, reluxa, szúnyogháló, harmonikaajtó, szalagfüggöny, napellenzô szerelése. Tel.: 30/233-4550. Utánfutó-kölcsönzés! Békéscsaba, Dobos István u.
20. Tel.: 70/335-7584, 66/636-135.
Hûtõk, fagyasztók javítása. Békéscsaba,
Fiumei u. 4. Bali és Fia Bt. Telefon:
20/921-2521 és 20/944-6986.
Számítógépek javítása. Tel.: 06-70/2286377.
Egészségügyi, gyógy-prosztatamasszázs
a férfiegészség érdekében. Tel.: 0670/315-5931.

OKTATÁS
Angol-, németnyelv-oktatás. Tel.: 20/9336828.
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 kárrendezésével? Mi segítünk! CREDIT LIFE Bt., Békéscsaba, Andrássy út 6., tel.: 30/9406578.
Szépséghibás, nagy képernyôs LCD- és
plazmatelevíziók kedvezô áron eladók.
Tel.: 06-20/624-7263.

Helyi érték
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Az Esély diákjai Zánkán
A közelmúltban 11. alkalommal rendezték meg a Zánkai Országos Parasport-találkozót az Esély Pedagógia
Központ diákjainak részvételével.
A rangos rendezvényen –
amelyre ellátogatott Czene
Attila sportért felelôs államtitkár – a Magyar Parasport Szövetség (MPSZ), a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége,

a Magyar Látássérültek és
Mozgáskorlátozottak Sportszövetsége és az Magyar Paralimpiai Bizottság sportolói
együtt vettek részt különbözô
versenyeken, sportági bemutatókon, kézmûves-foglalkozásokon és kulturális programokon. Az MPSZ fôtitkárának
meghívására – Varga-Orvos
Valéria tanárnô vezetésével –
a békéscsabai Esély Pedagó-

giai Központ két diákja, a
nyolcadik osztályos Sztankó
Richárd és a kilencedik osztályos Török Zoltán olyan
sportági bemutatót tartott
Zánkán, amely eddig nem
volt szokásos. Mindkét tanuló harmadikos kora óta vesz
részt a tanárnô által szervezett sakkfoglalkozásokon és
rendezvényeken, amelyek
egyébként 24. éve zajlanak
iskolájukban. A tapasztalt
diákok a találkozó sakk-játszóházában nagy odaadással és „szakértelemmel” vezették be sérült társaikat a
sakkozás rejtelmeibe, a tanárnô pedig hasznos beszélgetéseket folytathatott kollégáival arról, miért érdemes
bevonni a sakkot a pedagógiai, nevelési eszközök tárházába a tanulásban akadályozott tanulók esetében.
e.

Hogyan kerül egy bank az iskolába?
A Budapest Bank Békéscsabai Bankmûveleti Központjának
munkatársai és a városi önkormányzat alkalmazottai október
23-án a 10. Sz. Általános Iskolába látogattak, ahol önkéntes
munkájukkal segítettek az iskola
udvarának szebbé tételében.
Az akció a Budapest Bank
„Törôdés napja” önkéntes rendezvénysorozat részeként valósult meg, amely idén ôsszel országszerte 10 helyszínen zajlott.
– Örömmel látjuk, hogy a helyi
oktatási és szociális intézmények folyamatosan fejlôdnek, és
külön büszkeséggel tölt el, hogy
mindehhez évrôl évre a bank
anyagi hozzájárulása mellett
munkatársaink és családtagjaink személyes közremûködésével is hozzájárulunk. Mindanynyian tagjai vagyunk a helyi közösségnek, ezért rendkívül fontosnak tartjuk, hogy tegyünk a
környezetért, amelyben élünk,

dolgozunk és gyermekeink nevelkednek – mondta Lasetzky
Frigyes, a bankmûveleti központ
vezetôje. A szombati önkéntes
akció során a 10. Sz. Általános
Iskola dolgozóival közösen hozzáfogtak az iskola megkopott
kerítésének, kültéri játékainak,
padjainak felújításához, valamint
feltöltötték a homokozót és a bejárat elôtti területet, így nemcsak

szebbé, de biztonságosabbá is
tették az intézmény udvarát. A
bank az önkéntes munka mellett
a szükséges eszközök, anyagok
beszerzésével is hozzájárult az
akció sikeres megvalósításához.
A „Törôdés napja” címû kezdeményezés hagyománnyá vált a
megyeszékhelyen, az idei akció
már az ötödik volt a sorban.
K. K. P.

A Munkácsy-emlékház vörös szalonjának vendége volt
nemrégiben Paál Tamás író. A
Boszorkányszél az elmúlt
másfél évtized „termését”,
több mint harminc novellát
gyûjt egybe. Az író-olvasó találkozón házigazdaként Szente Béla köszöntötte az egybegyûlteket, majd a novelláskötet bemutatásában Kôszegi Barta Kálmán költô, a Magyar Téka Erkel Sándor Könyvesház ügyvezetôje volt a
szerzô segítségére. Az irodalmi esten a Munkácsy Színkör
tagjai – Komlósi Katalin és Ke-

repeczki Nóra – adtak ízelítôt
a kötetben található humoros
írásokból. A Boszorkányszélhez Sass Ervin költô írt fülszöveget. A beszélgetés folyamán sok érdekességet megtudhattunk az eredetileg magyar–történelem szakos Paál
Tamásról, akinek írásai az Ezredvégben, a Bárkában, a Hitelben jelentek meg, de még
a Vatikánba és Németországba is eljutottak. Groteszk, parabolisztikus, humoros írásai
kapcsán Barta Kálmán Árkus
József és Hofi közé helyezte a
szerzôt, aki novelláiban –

mintegy görbe tükröt tartva
elénk – a kisemberek történeteit, problémáit írja le saját bevallása szerint úgy, ahogy
neki mesélték azokat. Példaképének Csehovot tartja, fôként novelláit forgatja nagy
szeretettel. A kötetbôl a Kis
magyar mûemlék kalauz, a
Megy a gôzös, a Vagina monológ, az Egy nadrág, egy
szoknya, Kis magyar néprajz
címû írásait hallhattuk, melyek különbözô témájú történeteket feldolgozva ízes, igazi „paálos” írásmûvek.
Vándor Andrea

Városkerti parti a Korzó téren
A facsemeték, cserjék,
örökzöldek és az ôsz legpompázatosabb virágainak felvonultatása mellett a környezetvédelemé volt a fôszerep október 16-án a Korzó téren, a
kertészeti kiállítással és vásárral egybekötött városkerti partin.
A rendezvényt dr. Szvercsák Szilvia jegyzô nyitotta
meg, hangsúlyozva, hogy
olyan élhetô környezetet kell
teremtenünk, ahol megmaradnak a természeti értékek
az utánunk jövôk számára is.
A téren mementóként állt egy
embermagasságú földgömb,
amely teljes egészében mûanyag palackokból készült, a
palackokban egy-egy szál virág jelezte, hogy a természet

él és élni akar. A felnôttek a
nap folyamán komposztálási
bemutatón, interaktív környezetismereti játékokon vehettek részt, bôvíthették a környezettudatos magatartással
és a szelektív hulladékgyûjtéssel kapcsolatos ismeretei-

ket, és a leadott pillepalackokért még ajándékot is kaphattak. A gyerekeket játékudvar,
kézmûves-foglalkozás, Hevesi Imre mûsora és Jimmy bohóc várta zenélô és abszolút
környezetbarát
„alternatív
közlekedôjével”.
m. e.

„Erdôvel, fával a holnapért”

Program a munkanélküliség kezelésére
Több százan részesültek képzésben és helyezkedtek el

A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP 1.1.2) keretében zajló, a „Decentralizált programok a hátrányos helyzetûek foglalkoztatására” elnevezésû európai
uniós pályázaton nyert pénzbôl a
Dél-alföldi Regionális Munkaügyi
Központ Békéscsabai Kirendeltség és Szolgáltató Központja is részesült. Az 566 millió forintot meghaladó összeg felhasználásával
több mint 600 regisztrált álláskeresônek adtak esélyt a foglalkoztatásra. Eredetileg 537 személyt kívántak bevonni a programba.
– A program ezen részét is túlteljesítettük. A terveinkben azt
tûztük ki célul, hogy az érintettek
legalább 62 százaléka vegyen
részt képzésben, ezek 90 százaléka sikeresen fejezze be azt, szerezzen képzettséget, szakképesí-

Paál Tamás Boszorkányszele

tést. Szerettük volna, hogy az ügyfelek 80 százaléka sikeresen fejezze be a programot és 36 százalékuk a kilépést követôen a 180. napon is foglalkoztatásban álljon.
Amikor elindítottuk a programot, figyelembe vettük a foglalkoztatók
igényeit, képzéseink kialakításában is ez a szempont vezérelt bennünket. Ügyfeleink számára különféle szolgáltatásokat és támogatásokat kínáltunk: pszichológiai tanácsadást, álláskeresési tanácsadást, motivációs tréningeket. Az
ügyfelekkel közösen, személyre
szabottan alakítottuk ki az egyéni
programjukat. Az új elem, a mentori segítségnyújtás által egy magasabb szintû szolgáltatást tudtunk biztosítani azoknak, akik ebben a programban vettek részt. A
mentor az ügyfelek képzésbe vonását, valamint a képzés sikeres kimenetelét segítette elô személyre
szabott tanácsadással, mentálhigiénés gondozással, majd minden
szükséges esetben közremûkö-

dött az aktív, önálló állásfeltárásban
is. A képzés idejére keresetpótló
juttatást adtunk, s az ügyfelek többségének lehetôsége volt a képzést
követôen bérköltség-támogatás
megszerzésére is. Az Európai Unió
és a TÁMOP 1.1.2 program segítségével több mint 400 ügyfelet támogattunk a képzettség megszerzésében és 334 ügyfelet az elhelyezkedésben. Bár sokak esetében
a hatásvizsgálat még tart, de akik
elhelyezkedtek és a 180. napon
dolgoznak, azok száma 122 fô a
vizsgált 335 fôbôl. Segítette a program megvalósítását az önkormányzatok, civil szervezetek, a
munkáltatók és az álláskeresôk aktív részvétele. Az eredmények eléréséhez hozzájárult az is, hogy ez a
program új szolgáltatásokkal, kedvezô támogatási formákkal segítette a hátrányos helyzetû személyek
foglalkoztatási esélyeinek megteremtését, képzésük szintjének növelését – tudtuk meg Kovács Edina
igazgatótól.
(X)

A Nyugat-magyarországi
Egyetem uniós pályázati keretbôl – óvodák és iskolák pedagógusai segítségével – valósítja meg országszerte „Erdôvel, fával a holnapért” címû
programsorozatát, melyben
iskolánk, az Erzsébethelyi Általános Iskola is aktív szerepet vállalt.
A program célja, hogy 4–
19 éves korú gyerekeket, illetve fiatalokat ismertessen meg
az erdô sokrétû felhasználási
lehetôségeivel: a fatermékek
elônyeivel, az erdei környezet
használati lehetôségeivel, valamint ezek életünkben betöltött szerepével. Ennek tudatosítása kilenc üzenet részletes
bemutatásával történik. Az
üzenetek megértését szolgálJubileumi koncert. A Bartók
Béla Mûvészeti Szakközépiskola mûvészeti vezetôje és felesége 25 éves szakmai pályafutásuk alkalmából adtak
jubileumi koncertet október
13-án este a Bartók-kamarateremben. Mint azt megtudtuk, mindketten a Szegedi Tudományegyetem zenemûvészeti karának adjunktusai:
Papp Éva ezenkívül a Vántus
István Gyakorló Zenemûvészeti Szakközépiskola mû
vésztanára, tanszakvezetôje,
férje, Zsigmond Zoltán pedig
a csabai zenei szakközépiskola mûvésztanára és mûvészeti vezetôje.
V. A.

ta az egész napos rendezvény is, melynek keretében
két helyszínen érdekes és változatos feladatok megoldásával szerezhetett ismereteket
iskolánk valamennyi tanulója.
Az alsósok a Madách utcai
épület ligetes udvarán és a jaminai evangélikus templom
kertjében, míg a felsôsök csapatai Szabadkígyóson, a kastély parkjában töltötték a napot. Az üzeneteket közvetítô
állomáshelyeken a rajzos,
írásos feladatok mellett nagy
szerep jutott a fizikai tevékenységeknek is: volt csipeszkeresés a lombok között,
mocsárjárás, illatminták és
ízek felismerése, hulladékkeresés, fa és nem fa alapú tárgyak válogatása, vagyis min-

den, ami az általános iskolás
korosztály fantáziáját megmozgatja, ezáltal elôsegíti a
természet, az erdô védelme
szemléletének kialakulását.
Ezzel még nem fejezôdött
be a program, hiszen szakköri tevékenység keretében folytatjuk a már megkezdett munkát. A rendelkezésünkre bocsátott munkafüzetek segítségével valós problémákon való
együttgondolkodással, interaktív módon igyekszünk a természet védelmére, szeretetére nevelni a gyerekeket. A régi
indián mondás szerint ugyanis: a Földet nem apáinktól
örököltük, hanem unokáinktól
kaptuk kölcsön.
Kovácsné Szatyin Ildikó,
Molnárné Hudák Zita

Egészségügyi,
gyógy-prosztatamasszázs
a férfiegészség érdekében.
Tel.: 06-70/315-5931.
Szenzációs halvásár a Szamos vendéglôben!
Gondoljon idôben a karácsonyi menüre, és vegye meg

most a halat 20% kedvezménnyel!
Vágja ki ezt a kupont, és mi minden élô vagy konyhakész halból

20% kedvezményt biztosítunk!

✂

Az akció november 8-tól november 20-ig tart.
Cím: Andrássy út 29–33., a Csaba Center mellett.
Telefon: 66/440-430.

✂
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Családi futónap

A nyirkos, ôszi idô ellenére
rengetegen látogattak el a
Buda-Cash Békéscsabai Atlétikai Club, valamint az FHB
Bank futóversenyére és családi futónapjára október 16-án a
Csaba Centerhez.
A nap folyamán számos
sportbemutató és program
várta az érdeklôdôket, akik
megismerkedhettek a klub válogatott atlétáival is. Biztatásban sem volt hiány, a családtagok mellett a kicsiknek és
nagyoknak egyaránt szurkolt
többek közt Tóth Sándor mesteredzô, versenyigazgató, Szigeti Béla, az FHB békéscsabai
fiókigazgatója, Kiss Tibor alpolgármester és dr. Ferenczi
Attila tanácsnok.

Mindenki nyert, aki ezen a
napon sportolt valamit, a legeredményesebbek közülük a
következôk voltak: 40 méteres
futás – Demeter Nándor, Patkós Patrik, Agbaria Toma, Stír
Petra, Ignácz Kata, Juhász
Boglárka; medicinlabda-dobás – Patkós Patrik, Agbaria
Toma, Szekeres Eszter, Légrádi Réka. 800 méteres futás –
Agbaria Toma, Szeretô Dorotytya. 2600 méteres futás – Zsíros Márk, Takács Nóra, Dobra
Viktor, Koléner Viktória, Gregor
László, Váczi Lili. A családi csapatok versenyében elsô helyezett a Balkus, második helyezett az Agbaria család lett, a
harmadik helyen pedig a Tóth
család végzett.
M. E.

Andó László emlékére
A Szabó Pál Téri Általános Iskola tornacsarnokában shotokan karate emlékversenyt rendeztek a közelmúltban a két éve
elhunyt Andó László emlékére
barátai és egyesülete, a Békéscsabai Lakótelepi SE. Idén is
voltak külföldi résztvevôi a megmérettetésnek: hagyományosan a szerbiai Nagybecskerekrôl, Zrenjaninból érkezett a Kesic Bogdan vezette patinás Bánátski Cvet karate klub, a romániai Nagyszalontáról pedig a
helyi shotokan karate klub jött el
– elsô ízben. A verseny elôtti napon a Duna–Tisza–Körös–Maros Karate Liga vezetôi egyeztettek arról, milyen versenyeket

és táborokat rendeznek majd a
jövôben.
Maga a verseny a formagyakorlat-versenyszámokkal kezdôdött, s az eredményhirdetés
után következett a küzdelmi
(kumite) verseny. A rendezvény
a maga nemében kuriózum volt
abban is, hogy több szövetségbôl tették tiszteletüket a Torma
Gyögy vezette bírói kar tagjai, s
nem csak shotokan karatésok
indultak el. A versenyt a jövôben
is megrendezik a szervezôk.
Támogatók voltak: a Békés
Megyei Harcmûvész Szövetség, a Békéscsabai Lakótelepi
SE, a Secret-Ôr Vagyonvédelmi
Kft. és a Mester Klub.

A „Nyújtsd Segítô Kezed” Alapítvány az „Elsô lépés” – alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezôket képessé tevô és
önálló életvitelt elôsegítô programjai TÁMOP-5.3.1-C-09/2 számú „LÉPCSÔFOK ” projekten belül OKJ-s szakképesítést nyújtó KERTÉSZ, TAKARÍTÓ és akkreditált ÖNKÉNTES SEGÍTÔ
HÁZI GONDOZÓ képzést szervez a Békés megyében gyermekvédelmi ellátásból kikerülô vagy fogyatékossággal, szenvedélybetegséggel élô, alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezô személyek számára.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A támogatás öszszege 71 718 800 Ft.
A sikeresen pályázók a képzés idején képzési támogatásban részesülnek, a takarító munkakörben pedig munkalehetôséget, valamint munkabért biztosítunk.
A programra jelentkezni e-mailben vagy postai úton feladott
önéletrajzzal, a munkaügyi központ által kiadott, a regisztrált
munkanélküliséget igazoló irattal lehet az alábbi címen:
„Nyújtsd Segítô Kezed” Alapítvány
5600 Békéscsaba, Degré u. 59.
E-mail: nyska@alfold.net

Csabai adomák
Az elsô világháború elôtti boldog idôkben, az 1870es évek elején, dr. Bátaszéki Lajos fôszerkesztôségi
idején a Békésmegyei Közlönyben több rövidebb-hoszszabb történet, adoma jelent meg néhány akkori neves személyiségtôl. Közülük néhányat a következô
számainkban közreadunk.
Az alábbi Haán Lajos elsô
festômûvészünktôl ered.
*
A csabai Kaszinóban,
mely az akkori Széchenyi
utca és a Körös sor sarkán
– a mai ifiház helyén – állt, a
Prófétához címzett vendéglôben névmagyarosításról
beszélgetett Haán a Kaszinó elnökével, Reök István
királyi közjegyzôvel és Horváth János gimnáziumi
igazgatóval.
Ez utóbbi arról beszélt,
hogy idôszerû lenne Csabán is, ahol oly sok német
és tót hangzású családnevet viselô ember él, megkezdeni a névmagyarosítást. Annál is inkább, mert
hiszen a népszerû fôvárosi
lapokban naponta lehet
ilyenekrôl olvasni. Dr. Neubart, az országos hírû orvos-tanár is magyar nevet
vett fel – restellte már, hogy
a nyárspolgárság Nájbartnak ejti a nevét. Mégpedig
egyszerûen felcserélte nevének két szótagját – mesélte Horváth –, s ezzel új,
magyar hangzású neve lett:
Bartnai.
– Javaslom a te polihisztor kartársad nevét is ezen
módon megmagyarosítani
– mondta Haán Horváthnak.
– Kire gondolsz? – kérdezte Horváth.
– Lippert Jánosra.
– S mi lenne a javaslatod
szerint az ô magyarosított
neve?
– Hát mi lehetne más,
mint Pertli!
Szerk.: Gécs Béla
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Harcias diáktorna Fürjesen
A Magyar Tartalékosok
Szövetségének Békés megyei szervezete és a Harruckern Közoktatási Intézmény
közösen szervezett haditornát
közép- és általános iskolás
diákok számára Fürjesen október 15-én. A tornán – melynek fô célja a honvédelem
népszerûsítése volt – dr. Hende Csaba hadügyminiszter
köszöntötte az iskolák csapatait sok sikert kívánva a rájuk
váró szellemi- és fizikai akadályok leküzdéséhez. A miniszter sajtótájékoztató keretében méltatta a fürjesihez hasonló rendezvények jelentôségét, majd a hazai tartalékos
haderô kezdôdô újjászervezésérôl tett bejelentést.
Ahogy fogalmazott: „2004ben nem csak a sorkötelezettség eltörlése volt teljességgel elôkészítetlen és átgondolatlan, de a magyar
honvédség tartalékereje is az
akkori döntéssorozat áldozatává vált. Egy hadsereg jól
szervezett és jól kiképzett személyi tartalékok nélkül közel
sem mûködôképes”. A hadügyi tárca vezetôje leszögezte:
egy négylépcsôs újjászerve-

zési koncepció elsô lépéseként január 1-jétôl önkéntes
tartalékosok veszik át a katonai objektumok ôrzésének
feladatait, az újjászervezési
folyamat befejeztével (2014re) pedig 6–8 ezer fôs hazai
tartalékerô válik bármikor bevethetôvé az ország bármely
területén.
A MATASZ Békés megyei
elnökétôl megtudtuk, hogy az
immáron nyolcadik alkalommal megrendezett haditornán
Csongrád, Bács-Kiskun és
Békés megye 19 intézményének 200 tanulója vehetett
részt. Mikulán Róbert hozzá-

tette:„A versenyen egyebek
mellett lövészet, ügyességi
vetélkedôk és elméleti feladatok várták az iskolai csapatokat, de a viadal mellett honvédelmi, katasztrófavédelmi,
rendôrségi és rendészeti bemutatókkal is igyekeztünk
színesebbé tenni a seregszemlét”. A nagyszabású tornára spanyol, német, olasz,
horvát, szlovák, szerb és román társszervezetek képviselôi is érkeztek, de részt vett az
eseményen Domokos László, az ÁSZ elnöke és Vantara
Gyula, Békéscsaba polgármestere is.
Kárász- Kiss

Penyaska, a repülô ember
Penyaska László csabai
képzômûvész alkotásaiból
nyílt tárlat nemrégiben a Csaba Honvéd Kulturális Egyesü-

let Mûvelôdési Házában (a
volt FEK-ben).
Három kinyitható, lenyûgözô ikonosztáz fogadja a látogatót, hét rajz és plasztikák,
szobrok is helyet kaptak a
magát szerényen csak képzômûvésznek aposztrofáló
Penyaska tárlatán, aki tavaly
volt 60 éves. Lenyûgözô rézbôl készült kisplasztikája, „A
szörfös”, nemkülönben az
1956-os emlékikon és az úgynevezett „harangos ikon”, valamint az üvegtáblák alatt
megbúvó grafikák, rajzok különleges, szinte valóságon túli
világa. Talán nem véletlen,
hogy Penya november 10-én,
Luther Mártonnal egy napon

született… Már fiatalon érdeklôdött a vallásfilozófia iránt.
Keresztény embernek vallja
magát. A mindig repülésre
kész, örök gyermekember
fantáziájában akár az összerakós fém szerelôjáték áll öszsze egy egésszé gyermeki rácsodálkozása, konstruktív világépítése. Penya ars poeticája szerint nem kiállító, hanem képzômûvész. A zebegényi Szônyi Képzômûvészeti Szabadiskolát látogatta, s
1995-tôl a Patak Csoport tagjaként a Kertalja Mûvésztelepen (Fony) alkot. Penyaska
László jubileumi tárlatát Bakay Péter lelkész nyitotta
meg.
Vándor Andrea

Bûn és bûnhôdés
Isten nem szól, nem szid,
tettei beszélnek:
szabad utat enged
felhônek és szélnek.

Isten embernek is
szabadságot adott,
Ô viszont cserébe
gonoszságot kapott.

Tûzhányó gyomrában
forró pokol tombol,
mivel ô is szabad,
kitör s mindent rombol.

Jézus Krisztus példa,
ember mit kitalál,
Megváltó jutalma
kín-keserves halál.

Ez a tûz, ha füstöl,
felhatol az égig,
korom leülepszik,
tüdôt szennyez vérig.

Isten hallgat, nem szól,
tettei beszélnek,
bûn után bûnhôdés
szigorún kemények.

Amikor haragszik,
bôszen rángatódzik,
a föld reszketni kezd,
tenger tornyozódik.

Isten akkor üzent,
mikor Fiát küldte,
kivégzését látta
az anya, ki szülte.

Embert tudománya
irtja, teszi sírba,
lassan nem lesz, aki
sírunk mellett sírna.

Végítélet napján
az élet felpörög,
bûnös kegyelemért
térdelve könyörög.

Szennyezett levegô
napsugarat nem szûr,
gyilkos sugarakat
a földfelszín megtûr.

Élôk, holtak sorsát
elrendezi Isten,
nem tudjuk, mi marad
e földgolyón itt lenn...

Pusztul minden állat,
hegyek, növényvilág,
nem kap kíméletet
sem ember, sem virág.

Pelle Ferenc
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A mi oldalunk

CSABAI MÉRLEG

Vas-, gyémánt- és aranydiplomások

Fiatalon került a kezembe
az Osztogatók címû regény,
elolvastam, tetszett, de nem
értettem, miért ez a címe.
Csak amikor pedagógus lettem, akkor ébredtem rá a szó
valódi tartalmára. Mert mit is
csináltunk pedagógusként
egész életünkben? Osztogattuk a tudásunkat, szeretetünket, neveltünk a szépre és
jóra. Mostanra már osztogatóból gyûjtögetôvé váltam,
begyûjtöm az egykori tanítványok szeretetét, köszönetét –
mondta Hárs Györgyné vasdiplomás pedagógus a városházán, a díszdiplomásoknak
és nyugállományban lévô in-

tézményvezetôknek szervezett hagyományos ünnepségen, október huszonötödikén.
A díszteremben Túriné Kovács Márta, az oktatási,
közmûvelôdési és sportosztály vezetôje köszöntötte a
meghívott vendégeket, majd a
Jókai színház fiatal mûvészeinek produkciója után Kiss Tibor alpolgármester szólt a
megjelentekhez. Ahogy fogalmazott: nem szabad elfeledkeznünk azokról, akiktôl nagyon sokat kaptunk, akik átadták a tudásukat, „megtöltötték a puttonyunkat”, hogy tartásunk legyen, és emberek
tudjunk maradni ebben a mai,

olykor embertelen világban is.
Köszönetet mondott a pedagógusoknak, akik élethivatásul választották ezt a szeretetet és szaktudást igénylô pályát, és akik sok éven át oktatták-nevelték a felnövekvô generációt.
A dísztermében idén a következô pedagógusok vehették át a város jutalmát: vasdiplomás (65 éve végzett) Hárs
Györgyné és Schusztek Tiborné; gyémántdiplomás (60
éve végzett) Bori Györgyné,
Farkas Sándorné és Thury
Sándor; aranydiplomás (50
éve végzett) Szôke-Kiss Lászlóné, Vasvári Mihályné, Széplaky Endréné, Szak Bálintné,
Illésné Urbán Dorottya, Kojnok Mihályné, Kovács Pálné,
Lang Gusztávné, Ancsin Pálné, dr. Novák Pál, dr. Pflanzner
Tiborné és dr. Végh Lászlóné.
A díszdiplomások és a nyugalmazott intézményvezetôk
az ünnepség után a Belvárosi
Általános Iskolába és Gimnáziumba mentek, ahol ebéddel
és a régi emlékek felidézésével folytatódott a program.
M.E.

Földi Péter tárlata.
A magyar festészet napja alkalmából október 17-én nyitotta meg
kapuit Földi Péter Kossuth- és Munkácsy-díjas festômûvész kamarakiállítása „Égi és Földi világ – Zene és festészet” címmel a Munkácsy-emlékházban. Mint ismeretes, a magyar festészet napja civil kezdeményezésként 2002-ben jött létre.
A második évben már kétnapos volt, 2006-ban pedig több mint egy
héten át tartottak a kapcsolódó események.

BékéscsABA

Anno…

Százados korú épületek: a Fábry-ház
Képeslapfotónk 1910 táján
örökítette meg a Gabona (ma
Szabadság) téri, klasszikus
stílusú építészeti elemekkel
díszített emeletes épületeket,
jobbról a Fábry polgári család
házával. A látványos tetôszerkezetû, kéttornyú, oromdíszes épület homlokzatát a
hosszanti erkély uralja. Két
boltíves kapuja emeli az épület patináját. A házat Fábry Pál
és Fábry János, két jól menô
iparos építtette egykoron. 85

Érsemlyéntôl Széphalomig
A Békéscsabai Kulturális Központ Lencsési Közösségi Házában
Érsemlyéntôl Széphalomig – a Kazinczy-emlékhelyek nyomában
címmel nyílt kiállítás október 15-én.
A megjelenteket Takács Péter, a közösségi ház vezetôje köszöntötte, majd Szöllôsi Annamáriának, a Magyar Emlékekért a Világban Egyesület elnökségi tagjának elôadását hallgathatták meg az
érdeklôdôk.

Hamarosan megjelenik a

évvel ezelôtt bekövetkezett
haláláig e házban élt családjával Fábry Károly ügyvéd, aki
a csabai köz- és politikai élet
ismert alakja volt, s történetíróként mûveiben korhû képet
rajzolt városunk életérôl. Mint
aktív politikus, tagja volt a ‘48as Függetlenségi Pártnak, és
parlamenti képviselôként a
gyomai választókerületet képviselte. Közéleti tevékenységéért a királytól nemességet
és a Felsôalmássy elônevet

kapta. Mûvei és 1992-tôl Erzsébethely egyik utolsó utcája ôrzi nevét.
A városvédelem alatt álló
építmény régóta üresen áll,
homlokzata lepusztulóban.
Jobb sorsra érdemes!
2011-ben lesz Fábry Károly születésének 160. évfordulója. Munkásságáért megilletné emlékének megörökítése a városháza árkádsorán, a
város jelesei között.
Gécs Béla

A 100 legszegényebb. A 100 legszegényebb címmel nyílt fotókiállítás a Békés Megyei Tudásház és Könyvtárban. A Kurt Lewin
Alapítvány tárlata tágabban értelmezi a szegénységet, bemutatja,
hogy ez lehet anyagi nélkülözés vagy családi kapcsolatok hiánya,
lehet függôség éppúgy, mint testi, lelki vagy kulturális kiszolgáltatottság. A tárlat rendhagyó megnyitóján egy hányattatott sorsú férfi mesélt életérôl, amelynek mozzanatait a Sorsfonó playback színház rögtönzôi elevenítették meg.

legújabb szakácskönyve!

ÚJ!
Jegyezze elõ most!
MEGRENDELÕLAP
Ezúton szeretném előjegyezni az „Olvasóink receptjei mesterfokon” c.
szakácskönyvet

példányban 1190 Ft/db áron.

Név:
Cím:
Telefon:

+36

Dátum:

Aláírás:

A megrendelõszelvényt küldje be címünkre (NÉPÚJSÁG KFT., 5600 Békéscsaba,
Kiss E. u. 3.) A könyv megjelenését követõen (2010. november 20.)
megvásárolhatják ügyfélszolgálati irodáinkban: Békéscsaba, Petõfi u. 2., vagy
Munkácsy u. 9., Gyula, Megyeház u. 10., vagy Szarvas, Szabadság u. 32. szám alatt.

Bõvebb információ ingyenes zöldszámunkon 06 80/922-012,
vagy a 06 66/527-215-ös telefonszámon.

