
Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata szere-
tettel meghívja a város polgá-
rait a karácsonyi ünnepkört
megnyitó rendezvényére no-
vember 28-án, vasárnap 15.30
órai kezdettel a városháza
elôtti térre.
15.30 Köszöntô
15.35 A Kölcsey Utcai és a

Ligeti Sori Óvoda
óvodásainak mûsora

15.45 Vantara Gyula
polgármester ünnepi
gondolatai

15.50 Betlehemi történet
(karácsonyi bábjáték)
a Napsugár
Bábszínház mûvészei
elôadásában

„Régen a legismertebb és a
legelterjedtebb karácsonyi
szokások közé tartozott a bet-
lehemezés. Ezt a hagyományt
próbáljuk tovább ápolni. Elô-
adásunk a karácsonyi történe-
tet, a szálláskeresést, a pász-
torjátékot, Jézus születését
mutatja be egyszerû eszkö-
zökkel (népénekek, tréfás pár-
beszédek, természetes anya-
gokból készült bábok: angya-
lok, pásztorok stb.).
A karácsony a család, a szere-
tet ünnepe, amelynek szeret-
nénk felidézni igazi jelentését
is. A karácsony örömüzenete
találjon meg mindenkit!”
Betlehemezôk: Berta János,
Soós Emôke, Balázs Csongor,
Szôts Orsi
Muzsikál: Pribojszki Ferenc
16.20 Ünnepélyes gyertya-

gyújtás
16.25 Fanfárok a Bartók

Béla zeneiskola
növendékeinek
közremûködésével – 
felgyúlnak az ünnepi 
fények a Szent István 
téren

16.30 Záró gondolatok
Mézeskalácsot osztanak a
Szent László Utcai Általános
Iskola és Óvoda tanulói
Tea-, forraltbor- és pogácsakí-
nálás
A rendezvény támogatója az
ATOMAS Bt.

Október 23-án Békéscsaba
Ifjúságáért kitüntetést ve-
hetett át Vantara Gyula pol-
gármestertôl Krupa Árpád,
a Vásárhelyi szakközépis-
kola pedagógusa és Sán-
dor-Kerestély Ferenc, az
evangélikus gimnázium ta-
nára. A Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város Közgyûlé-
sének Elismerése kitünte-
tést idén Feiglné Csukás
Klára könyvkötômester és
a Körös-parti Vasutas Fú-
vószenekar kapta.

Krupa Árpád történelem
szakos középiskolai tanár pá-
lyája kezdetétôl segítette a fia-

talokat. Volt ifjúságvédelmi fe-
lelôs, irányította a diákok mun-
káját az iskolarádióban, de

könyvtárosként is maga köré
tudta gyûjteni ôket. Tanítvá-
nyaival rendszeresen résztve-
vôje a városi kulturális verse-
nyeknek, mûveltségi vetélke-
dôknek. Csaknem húsz éven
át patronálta a diákönkor-
mányzatot, nevéhez fûzôdik a
„retro nap” ötlete, és gondot
fordít arra is, hogy az iskola jól
szerepeljen a Csabai Garabon-
ciás Napokon. A diákközösség
hat alkalommal adományozta
neki az Év tanára címet.

XX. évfolyam 21. szám
2010. november 18.

INGYENES VÁROSI LAP
Belsô melléklet: Helyi Téma plusz 4 oldalon

Százezer vendéget vártak a
kolbászfesztivál szervezôi, és
a számításuk bejött. Október
utolsó négy napján ötven kilo-
méteres körzetben valameny-
nyi szálláshely megtelt, és
szinte minden csabai lakos-
ra két fesztivállátogató jutott.
Sikeres és népszerû volt a
XIV. Csabai Kolbászfesztivál.

A fesztiválon a versenyeken
kívül a koncertek vonzották a
legtöbb nézôt, de az élelmi-
szer-ipari és mezôgazdasági,
valamint a turisztikai kiállításon
is számos látogató fordult
meg. Vendégként idén Oros-

háza mutatkozott be kulturális
és gasztronómiai különleges-
ségeivel. Óriási kínálatból válo-
gathattak a disznótoros ételek,
a kolbász szerelmesei, az
egészséges életmód hívei vi-
szont akár gabonakolbászt,
körös körözöttet vagy biosaj-
tokat is vásárolhattak. A kira-
kodóvásárban a számtalan
kézmûves és egyéb termék
mellett többek közt „élmény-
kovácsolás” és szilvalekvárfô-
zés várta az érdeklôdôket. 

A testvérvárosainkból érke-
zett hivatalos delegációkat
pénteken a városháza díszter-
mében fogadta Vantara Gyula
polgármester, Hanó Miklós és
Kiss Tibor alpolgármester, dr.
Fábián Ágnes tanácsnok és
dr. Szvercsák Szilvia jegyzô.
Ekkor Békéscsaba jelenlegi
helyzetével, a fejlesztésekkel
és a tervekkel ismerkedhettek
meg a szlovák, lengyel, román
és szerb vendégek, akiket
szombaton már a kolbászgyú-
rók között láttunk viszont.
Megdôlt a rekord, összesen

négyszázötven csapat neve-
zett, négy és fél tonna húsból
készült jóféle csabai kolbász.
A tömeg már kora reggeltôl
hömpölygött a sportcsarnok-
ban és a csabai hírességekrôl
elnevezett sátrakban, bélmo-
sást, húsdarálást, fûszerezést,
töltést lehetett látni mindenütt,
na meg mosolygós, vidám ar-
cokat. Felfedezhettük a kol-
bászgyúrók között például
Domokos Lászlót, Farkas Zol-
tánt, Fásy Ádámot, Wichmann
Tamást, Voga Jánost és az
Adam’s Comedyt is.

Vasárnap Vantara Gyula
polgármester a nagycsalá-
dosok egyesületébôl három-
százötven embert látott ven-
dégül a fesztiválon, ahol az-
nap ebédidôben mindenki
fél áron kóstolhatta meg a
hurkát, a kolbászt és a ci-
gánkát.

A különbözô megmérette-
téseken több százan próbál-
ták ki a legjobb receptjeiket. A
szárazkolbászok versenyének
fôdíját Kovács István, elsô dí-
ját Péli István nyerte el.

Százezer vendég a kolbászfesztiválon
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Kitüntetések október huszonharmadikán

„Békés csabai
gyertyagyújtás”

Elvezetik
a csapadékvizet
145 millió forintból épül meg

a Lipták András utcai burkolt
csatorna és a hozzá kapcsoló-
dó csapadék-elvezetô csator-
nák. Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata 2009
októberében pályázatot nyúj-
tott be a Dél-alföldi Operatív
Program keretében meghirde-
tett, a „Belterületi csapadék- és
belvízelvezetés támogatása”
címû, DAOP-2009-5.2.1.A azo-
nosító számú pályázati felhí-
vásra. A DAOP-5.2.1/A-09-
2009-0038 azonosító számú
projekt összköltségvetése 145
millió Ft, ebbôl 130 millió 500
ezer Ft (90 százalék) támoga-
tás és 14 millió 500 ezer Ft (10
százalék) saját erô.

A pályázat által érintett terü-
let a Lipták András utca (a Bo-
tyánszky utca és a Károlyi Mi-
hály utca között), valamint a
Déli sor utca (a Károlyi utca és
a Kézay sor utca között). A pro-
jekt keretében megvalósuló
csatornák teljes hossza 3793
méter.

Hôseinkre
emlékeztünk

A város vezetésének képvi-
selôi, a történelmi egyházak
elöljárói, a helyi katonai és
rendvédelmi szervek, vala-
mint civil szervezetek és poli-
tikai pártok képviselôi is csat-
lakoztak azokhoz a megemlé-
kezôkhöz, akik október 29-én
férjük, testvérük, apjuk, nagy-
apjuk dicsô emléke elôtt haj-
tottak fejet a Szabadság té-
ren. A Himnusz után imád-
sággal indult a hôsök és már-
tírok emlékünnepsége. 
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A ,,Tehetséggondozás a Vá sár -
he lyi Pál Szak kö zép is ko la és
Kol lé gi um ban’’ cí mû, TÁMOP-
3.4.3-08/2-2009-0119 je lû pá -
lyá za tát az is ko la 2009. év ben
be nyúj tot ta, és mint az eu ró pai
uni ós pá lyá zat ked vez mé nye -
zett je, a pro jekt meg va ló sí tá sát
el kezd te. 

A vég re haj tás több te rü le tet
ölel fel:
— a nyár fo lya mán tíz ta nár
to vább kép zé sen vett részt,
a szaksze rû te het ség gon -
do zás ismereteinek el sa já -
tí tá sá ra,

— tanulóink fo lya ma tos, és
célratörõ fel ké szí té se kü -
lön bö zõ ta nulmá nyi, il let ve
sport te rü le ten, 

— tanulmányi és sport ver se -
nyek meg szer ve zé se ta nu -
ló ink nak,

— természettudományokhoz
kapcsolódó két for du lós
ver seny szervezése ál ta lá -
nos is ko lás tanulóknak,

— az or szá gos te het ség se gí tõ
hálózatba va ló be kap cso ló -
dás,

— a fel ké szí tés
eszközszükségletének biz -
to sí tá sa.

A meg va ló sí tás idõ tar ta ma: 
2010. ja nu ár 01.—2011. jú ni us
30.

Az Eu ró pai Unió és a Ma gyar
Állam ál tal nyúj tott tá mo ga tás
összege: 6 376 469 Ft.

Tehetségek gondozása a Vízmûben

ÚMFT infovonal:
06 40 638 638
nfu@nfu.gov.hu  •  www.nfu.hu

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

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

érszûkület – az általános érelmeszesedés egyik
megjelenési formája, amely esetben a vérkeringési
zavar az alsó végtagban lép fel. Az érszûkület elô-
fordulásának gyakorisága a korral együtt nô. Az
alsó végtagon kialakult érszûkület akadályozhatja
mindennapi életünket, késôi felismerése a végtag
elvesztéséhez, amputációhoz vezethet. Magyaror-
szágon az érszûkület miatti amputációk száma
évente közel 5000. A statisztikák szerint az érszûkü-
letes betegeknél kétszer nagyobb az esélye a szív-
infarktusnak vagy szélütésnek. Bár az érszûkület
jellegzetes tünetekkel járhat, gyakori, hogy a járás-
kor fellépô lábikragörcsöt vagy erôtlenséget a beteg a korral, esetleg ízületi pa-
naszokkal magyarázza, és nem fordul orvoshoz. A felismerést nehezíti az is,
hogy a betegség sokáig tünetmentes maradhat, ebben a stádiumban csak
szûrôvizsgálattal lehet kimutatni. A romló alsó végtagi keringés típusos tünete a
járáskor a vádliban vagy a combban fellépô görcs, fáradtság- vagy nehézségér-
zés, fájdalom, amely pihenéskor rövid idô alatt megszûnik. Súlyosabb esetben
a romló vérellátás következtében a fájdalom éjszaka, nyugalomban is jelentkez-
het, illetve a lábon nem gyógyuló seb, fekély is kialakulhat. Az idôben megkez-
dett gyógykezeléssel megelôzhetô lehet a mozgást akadályozó, az életminôsé-
get rontó súlyos végtagi keringési zavar és az amputáció. A perifériás érbeteg-
ség megállapítása, a diagnózis alapja egyszerû, mûszeres vizsgálat. Az úgyne-
vezett boka/kar index mérése tünetmentes esetben is alkalmas az érszûkület
megállapítására. Amennyiben megállapítják az érszûkületet, egy országosan al-
kalmazott fizioterápiás eljárás, a Nashwan-Parasound eljárás segíthet. A kezelés
alapja a megfelelô életmód mellett alkalmazott infra-, ultra- és hallható hangot ki-
bocsátó készülékkel elvégzett kezelés. A kúra 20 alkalom, napi egy kezeléssel,
mely teljesen fájdalommentes, valamint a test megnyitása nélkül végezhetô el.
Az eljárás alkalmazása mellett alapvetô fontosságú a dohányzás felfüggesztése,
a rendszeres mozgás, a koleszterinszint csökkentése, az esetlegesen fennálló
magas vérnyomás és cukorbetegség megfelelô kezelése. 

Az eljárást az ország egész területén alkalmazzák. További felvilágosítás:
www.medhungary.com

vagy 06-30/694-4922, 06-20/224-4401, 06-70/290-3216, 06-72/551-714.

A húsz kezelés napon-
ta mindössze 30–40
percet vesz igénybe 



Vantara Gyulát, Békéscsa-
ba régi-új polgármesterét az
elôttünk álló négy év várható
fejlesztéseinek ismertetésére,
polgármesteri programjának
összegzésére kértük.

– Kiemelten fontos a gaz-
dasági, közigazgatási, szak-
képzô, kereskedelmi és szol-
gáltató központi szerepkör
további erôsítése városunk-
ban, valamint az info-kommu-
nikáció fejlesztésével a régiós
központtá válás. A fejlesztési
célokat az érvényben lévô vá-
rosfejlesztési koncepció és
az integrált városfejlesztési
stratégia tartalmazza. Terve-
ink megvalósításához to-
vábbra is csak az uniós támo-
gatásokból juthatunk pénzü-
gyi forrásokhoz, így megha-
tározó, hogy az új Széchenyi-
terv keretében milyen ösz-
szegû többletforráshoz ju-
tunk a központi operatív
programokból önkormányza-
ti pályázatok nyomán. A kö-
vetkezô négy év legfonto-
sabb fejlesztési feladatának a

folyamatban lévô, áthúzódó
nagyberuházások befejezé-
sét és a további fejlesztési
célkitûzések megvalósítását
tartom, a pénzügyi források
figyelembevételével. A gaz-
daság fejlesztését befektetés-
ösztönzéssel, vállalkozásba-
rát közigazgatással, kormány-
zati, regionális és közép-bé-
kési kistérségi együttmûkö-
déssel kívánjuk segíteni. A
fejlesztések törvényessége,
átláthatósága és hatékonysá-
ga mellett a helyi vállalkozá-
sok maximális közremûködé-
sét kívánjuk biztosítani. Az

NFGM és az ITD Hungary ál-
tal koordinált „Befektetôba-
rát településért” program”
keretében városunk kidol-
gozta saját „befektetés-ösz-
tönzési stratégiáját”, amely-
ben meghatározta a helyi
gazdaság élénkítése és a
versenyképesség javítása ér-
dekében szükséges célrend-
szert és a kapcsolódó fela-
datokat. Ha több ember dol-
gozik, sikeres az önkor-
mányzat, ha kevés, akkor si-
kertelen. A munkahelyterem-
tésben nélkülözhetetlen az
M44-es út, melynek kor-
szerûsítését az elôzô Fidesz-
kormány kezdte: így valósult
meg a Gyula és Békéscsaba
közötti szakasz négynyomú-
sítása. Elérhetôségünk javí-
tása, az M44-es, a 47-es, a
46-os fôutak, a vasút, a vízi
közlekedés, a repülôtér ér-
dekében az új parlamenti
képviselôk nyilatkozatot írtak
alá, bízva az új kormány tá-
mogatásában. 

Vándor Andrea

Civil szakmai fórum

2 Velünk történt CSA BAI MÉR LEG

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

A Békéscsabai Kistérségi
Egyesített Szociális Intézmény
(BKESZI) tartós bentlakást
nyújtó otthonai közül ezúttal az
1992 óta mûködô Bartók Béla
útit mutatjuk be sorozatunkban.

A Bartók Béla út 12. szám
alatt korábban gyermekkór-
ház mûködött, s ez némileg
meghatározza az emeletes
épület adottságait. Bár az in-
gatlan részben akadálymen-

tes – lépcsôjáró lift mûködik
–, a mindennapokban még-
is okoz gondokat az itt élô
44 idôs embernek, tudtuk
meg Mészáros Ágnestôl, a
BKESZI igazgatójától, aki
azt is hozzátette: mindent
megtesznek az ellátotta-
kért. Egy korábbi lakójuk
hozzátartozója hálából ala-
pította a „Békés Öregség”
elnevezésû alapítványt,
mely segíti az intézmény
mûködését, tárgyi feltételei-
nek javítását. Így tavaly az
irodahelyiségbôl sikerült
modern foglalkoztatót kia-
lakítaniuk, amelyben könyv-
tár is helyet kapott, vala-
mint az akadálymentesítés
jegyében rámpát szereltek
fel, így a közösségi helyi-

ségbe is könnyebb feljutni
kerekes székkel. Mivel az
idôs emberek egyre rosz-
szabb egészségügyi és
mentális állapotban kerül-
nek be az otthonokba, igen
nagy szükség van az orvos,
a mentálhigiénés szakem-
berek és az ápolási, szaká-
polási feladatokat ellátó
munkatársak áldozatos
munkájára. Tizennégy ápo-
ló, egy foglalkoztató szak-
ember látja el jelenleg a
szakmai munkát ebben az
intézményben, ahol tizen-
hat szoba található: nyolc
kétágyas, három háromá-
gyas, három ötágyas, egy
négyágyas és egy egyá-
gyas.

Vándor A.

Hôseinkre emlékeztünkA Bartók Béla Úti Idôsek Otthona
Eután Köles István önkor-

mányzati képviselô tartotta meg
ünnepi beszédét a II. világhábo-
rús emlékmûnél. A Széri Varga
Géza szobrászmûvész alkotá-
sánál koszorúzó megemléke-

zôk Kovács Zoltán alezredes és
Harmati Imre alhadnagy emlék-
táblájánál is fôhajtással tiszte-
legtek. Az ünnepségen köz-
remûködött Nagy Erika szín-
mûvész és Bakai László trombi-
tamûvész. K. K. P.

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

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

A Gyermekétkeztetési Ala-
pítvány és a Civilek a Palota-
negyedért Egyesület közös,
országos kezdeményezése
a Jótevô hét, melynek egyik
helyszíne Békéscsaba volt.
Az országos akció kereté-
ben, az élelmezési világnap
alkalmából az akcióhoz csat-
lakozó éttermek bevételük-
bôl az éhezô gyermekeket
támogatták.

Az így felajánlott adomá-
nyokból a Gyermekétkezte-
tési Alapítvány egy-egy csa-
lád egy hónapra elegendô
élelmiszer-vásárlását tudja
fedezni. Városunk különö-
sen fontos szerepet vállalt az
idei rendezvény során,
ugyanis a békéscsabaiak is
fogyaszthattak ételt-italt úgy,
hogy ezzel másoknak is se-
gítettek.

Az Andrássy úti Roy’s
Café Étterem is szerepelt az
akció támogatói között, és
aznapi bevételükbôl 25 ezer
forint támogatást nyújtottak. 

V. A.

Élelmezési
világnap

A békéscsabai szocialisták
két képviselôvel és két külsô
szakértôvel vesznek részt az új,
csökkentett létszámú testület-
ben, illetve a bizottságokban.

AZ MSZP az önkormányzat
minden bizottságában képvisel-
teti magát, így az ellenzéki fela-
datunkból adódó kontrollszere-
pünket megfelelôen el tudjuk
látni.

Nekünk, békéscsabai szo-
cialistáknak továbbra is Békés-
csaba a legfontosabb, városunk
fejlôdésére, gyarapítására, a tör-
vények megtartására és meg-
tartatására esküdtünk. Minden
ésszerû, a város javát szolgáló
elképzelés magvalósításában, a
döntések elôkészítésében és
meghozatalában együttmûkö-
dést kínálunk valamennyi de-
mokratikus párt vagy párton kí-
vüli békéscsabai számára. Nem
mondunk le ugyanakkor az ész-
szerûtlen elképzelések, a hibás
következtetések vagy elképze-
lések kritikájáról, a következetes
ellenôrzô szereprôl, hiszen ezzel
is tartozunk a képviselôinkre

szavazó több mint 3500 békés-
csabai választónak.

Reményeink szerint az új ve-
zetés szakít az elôzô logikájával,
és a képviselô-testület valódi
népképviseletként tud mûködni
– teret biztosítva a párbeszédre,
az összefogásra, az együttmûkö-
désre. Ma is valljuk: Békéscsa-
bának igazi összefogásra van
szüksége!

Közgyûlési munkánkat en-
nek szellemében kezdjük meg.

Az MSZP békéscsabai
szervezetének

önkormányzati képviselôi,
szakértôi és szellemi
mûhelyeinek tagjai

A szocialisták közleménye

Az ESZA Nonprofit Kft. Civil
profik címû rendezvénysoroza-
tának 4. állomása Békéscsa-
bán kínált szakmai fórumot a
nonprofit és forprofit szerveze-
tek találkozására nemrégiben a
Fenyves Hotelben.

Mint azt Horváth Esztertôl
megtudtuk, az ESZA Nonpro-
fit Kft. által kezdeményezett
rendezvényen 14 helyi szerve-
zet vett részt, melyek a foglal-
koztatásban, a társadalmi be-
illeszkedés elôsegítésében,
képzésben, szakképzésben
érdekeltek. Elsôként az ESZA
mutatkozott be, mely egyaránt
kezel hazai állami támogatás-

ból, valamint európai uniós
pénzbôl finanszírozott pályá-
zatokat. A csabai fórumon pél-
daértékû projekteket is bemu-
tattak: Szikszai Csaba, a Bé-
kés Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara képviselôje el-
mondta, hogy az általuk ösz-
szefogott 1200 cég a megyei
GDP 70 százalékát generálja.
A kamara keresi azokat a szer-
vezeteket, amelyekkel tagjaik
együttmûködhetnek. A továb-
biakban a Civil Szervezetek
Szövetségének ügyvezetôje,
Kisné Zsigovics Erzsébet mu-
tatta be az „Ismét dolgozom”
elnevezésû programjukat.

Az „Engedjétek Hozzám Jönni a Kis-
gyermekeket” Alapítvány tájékoztat-
ja támogatóit az szja felajánlott 1
százalékának felhasználásáról.
A 2008. január 1-jéig tartalékolt 
1 596 742 forintot a Déméter Alapít-
vány javára utaltuk át. 2009. nov-
ember 2-án 1 000 000 forintot,
2010. június 29-én 596 742 forintot,
ezzel az összes rendelkezésre álló
pénzt felhasználtuk.

Kiss-Rigó László püspök felavatta a felújított belvárosi ka-
tolikus templomot

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL*

Sok ember munkája a siker titka



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 20.
Grandmother’s jam-koncert – bontóbuli

November 22-én 10.00 és 14.00 órakor
Az ördög három aranyhajszála a Szegedi Miniszínház elôadásában

November 27.
Kiscsillag-koncert

November 29.–december 4.
MIKULÁS-FESZTIVÁL

December 1. – 10.00–12.00 ovisoknak, 14.00–16.00 iskolásoknak és felnôt-
teknek a Munkácsy-emlékházban: hangoló a Vár-Játék-kal – logikai játékok ki-
csiknek, nagyoknak, játékötletek karácsonyra
December 2. – 14.00–16.00: program a József Attila Általános Iskola és Alap-
fokú Mûvészetoktatási Intézményben
December 3. – 16.00–18.00: gyermekprogram a Mokry utcai idôsek klubjában
December 3. – 16.00–18.00: Dök-Mikulás-járás a belvárosban
December 4. – 14.00–18.00: Mikulás-nap az Andrássy út 38. szám alatti épü-
letben sok mókával, okos ötletekkel, játékkal és finomsággal. Rád vár a cse-
megézôsarok, az egészségkaszinó, a játszótér, a Mikulás-Vár-Játék-lak 
(logikai és ügyességi játékok, babajátszó, kézmûveskedés), a zöldcsütörtök
kuckó, a népihangszer-bemutató. Hegyen-völgyön – meseszövés fantáziából,
szeretetbôl, gyerekekkel, énekel és mókázik a Csabai Színistúdió.
Támogatóink: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nem-
zeti Kulturális Alap 

December 18-án 14.00 órától:
41. Országos Társastánc-bajnokság és Páros Kûr Magyar Bajnokság a
sportcsarnokban
(Mûsorvezetô: Pálinkó Lujza és Fábián Tamás)
Jegyárusítás: a helyszínen és a Tourinform-irodában

További információk a 66/527-920-as telefonszámon vagy interneten:
www.ifihaz.hu, tarsastanc@ifihaz.hu.
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

3CSA BAI MÉR LEG Közélet

november 18–24.

november  25.–december 1.

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 „Lengyel menekültek Magyarországon” címû kiállítás tekinthetô meg

a közösségi ház nagytermében november 23-áig,
hétköznapokon 8-tól 18 óráig.

Nagy Zoltánné békéscsabai ékszerkészítô munkáiból összeállított
kiállítás megtekinthetô a közösségi ház elôterében december 3-áig,

hétköznapokon 8-tól 18 óráig
November 26-án, pénteken 17 órakor Bagosi Imre Tibor nagyszalontai

fotómûvész alkotásaiból összeállított tárlat megnyitójára kerül sor
a közösségi ház nagytermében. Megtekinthetô december 17-éig,

hétköznapokon 8-tól 18 óráig.
V. Békéscsabai Digiporáma Fesztivál

November 20-án, szombaton 10-tôl 15 óráig. Az elektronikus
adathordozón beküldött maximum 5 perces pályamunkák nyilvános
vetítéssel egybekötött zsûrizése, értékelése és díjátadó ünnepsége. 

Ismeretterjesztô elôadás
November 23-án, kedden 18 órakor Palcsek István fotográfus vetítéssel
egybekötött elôadása „A természetfotózás szépségei és nehézségei”

címmel a Márvány Fotómûhely foglalkozásán.
Kirándulás

November 28-án, vasárnap a Természetjáró Kör látogatása
Hódmezôvásárhelyre, a város mûemlékeinek és múzeumainak

megtekintése. Indulás 9.45-kor a vasútállomásról.
Várható visszaérkezés 17.10 órakor.

Kisközösségek foglalkozásai, egyesületek összejövetelei
Nyugdíjasklub – hetente hétfôi napokon 14-tôl 17 óráig
Kertbarátkör – december 6-án, hétfôn 17-tôl 19 óráig
Ifjúsági horgászklub – minden kedden 16-tól 17 óráig
Lakótelepi Tömegsport Egyesület – fogadóórák keddi

napokon 17-tôl 20 óráig
Márvány Fotómûhely – minden kedden 17-tôl 20 óráig

Csipkeverôklub – november 24-én, szerdán 15-tôl 18 óráig
Polgárôrség Egyesület – november 24-én, szerdán 18-tól 20 óráig

Meditációs klub – minden csütörtökön 17-tôl 20 óráig
Reménysugár Önképzô Kör – november 26-án, pénteken 17-tôl 20 óráig.

Jógaklub – minden pénteken 18-tól 20 óráig

A legfinomabb pogácsát
Gálosi Lászlóné készítette. Az
ifjúsági kolbászkészítô ver-
seny gyôztese a Jankay isko-
la Pig-Ment csapata lett, a ta-
gok: Bohus Dóra, Nyemcsok
Ágnes, Vozár Gergely és Ma-
koviczky Csaba. A szombati

kolbászgyúró verseny leg-
jobbjai a következôk voltak:
Rezi Gáborné és csapata,
Laczó Csaba és csapata, va-
lamint a Harangozó László,
Domokos Balázs, Domokos
Zoltán, Juhász István és Me-
zei Gábor alkotta csapat.

Mikóczy Erika

Sikeres kolbászfesztivál

Jackass 3D (eredeti nyelven, amerikai vígj.) 18 év
Gru (szinkr. amerikai animációs) 12 év
Alfa és Omega 3D (szinkronizált, amerikai–indiai anim.) 12 év
Újabb parajelenségek (amerikai horror) 16 év
Terhes társaság (szinkr. amerikai vígjáték) 16 év
A közösségi háló (amerikai dráma) 12 év
Napozz Holddal – A Kispál-film (magyar koncertfilm) 12 év
Szemekbe zárt titkok (argentin–spanyol krimi) 16 év
A Föld szeretôje (magyar játékfilm) 12 év

Gru (szinkr. amerikai animációs) 12 év 
Jackass 3D (eredeti nyelven, amerikai vígj.) 18 év
Harry Potter és a Halál ereklyéi 1. rész

(szinkr. angol–amerikai kalandfilm ) BA
Újabb parajelenségek (amerikai horror) 16 év
A közösségi háló (amerikai dráma) 12 év
Tolvajok városa (amerikai filmdráma) 16 év
Örvény (magyar film)
Poézis – Mégis szép az élet (szinkr. dél-koreai filmdráma) 16 év

www.csabacenter.hu

A Kárpát-medence fele-
melkedése ugyanolyan mér-
tékben függ a hazai gazda-
ság állapotától, mint a hatá-
ron átnyúló gazdasági kap-
csolatok megerôsödésétôl.
Minél inkább hozzá kell járul-
nunk a gazdaság fejlôdésé-
hez, ennek pedig az egyik
legfontosabb eleme a képzés
– mondta a Békéscsabai Re-
gionális Képzô Központban
(BRKK) dr. Deutsch Tamás,
az Európai Parlament képvi-
selôje, a Héthatár Határon Át-
nyúló Önkormányzati Szövet-
ség a Kárpát-medencében
Egyesület elnöke. 

Dr. Deutsch Tamás – Mol-
nár György, a BRKK igazga-
tója, Beszédes Nimród Attilá-
né igazgatóhelyettes, vala-
mint Szigethy Géza osztály-
vezetô társaságában – be-
szélt arról a Békéscsabáról
indult, modell értékû kezde-
ményezésrôl, amely az ön-

kormányzatok, az üzleti szfé-
ra és a felnôttképzés össze-
hangolt mûködése révén a
fejlôdés motorja lehet. Egy
BRKK által kezdeményezett
folyamat eredményeként
2004 óta bôvül a felnôttkép-
zéssel foglalkozó kárpát-me-
dencei szervezetek együttmû-
ködése. Múlt év végén meg-
alakult a PannonForrás Elsô
Kárpát-medencei Fejlesztési
és Tudásklaszter, amelynek
célja a Kárpát-medence gaz-
dasági integrációját elôsegítô
ágazatok, új iparágak, vala-
mint a társadalmi esélyegyen-
lôséget szolgáló szakterüle-
tek emberi erôforrás igényé-
nek egységes biztosítása.

A fejlesztési eredmények
és a további képzési progra-
mok kárpát-medencei szintû
kiterjesztésében az üzleti
szféra mellett az önkormány-
zatok is érdekeltek. 

M. E.

Együtt a határokon át

Lapunk legközelebbi száma 
december 2-án jelenik meg.

Békéscsaba Megyei Jogú
Város Közgyûlésének a helyi
kitüntetésekrôl szóló 20/2005.
(VII. 14.) önkormányzati ren-
delete szabályozza a „Békés-
csabai Hûség-díj” kitünte-
tést, amely az egészségügy,
az oktatás, a közmûvelôdés,
a szociális ellátás területén
25 éve, 30 éve és a legalább

25 éve a városban tevékeny-
kedôk és munkájukat befe-
jezôk részére adományoz-
ható. A közgyûlés szeptem-
beri ülésén döntött a „Bé-
késcsabai Hûségdíj” idei ju-
talmazottairól. A díjakat Van-
tara Gyula polgármester
adta át a városháza díszter-
mében kis ünnepség kereté-

ben, amelyen a József Attila
Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény
tanulói adtak mûsort.

Az idén az alábbi har-
minchat személy részesült
hûségdíjban, valamennyien
az egészségügy területén
dolgoznak:

dr. Albert Erika, dr. Ágos-
ton Katalin, dr. Árus Tibor,
dr. Balázsné Bozsó Erzsé-
bet, Balog Mihályné, dr. Bar-
ta Kálmán, Békési Mária, dr.
Bodrogi Sarolta, Boriszovné
dr. Malkócs Piroska, Csep-
regi Andrásné, Dafkó István-
né, dr. Forján Mihályné, Gu-
bisné Ökrös Mária, dr. Gye-
nes Ágnes, dr. Hudák
György, Hursán Jánosné,
dr. Jantyik Márta, Jastyúr
Pálné, dr. Káli Gyöngyi, id.
dr. Kônig János, dr. Lippai
László, Pribojszki Ildikó, dr.
Putnoki Anna, Selmeczi Fe-
rencné, Simon Ervinné, dr.

Simon Zsuzsanna, dr. Son-
koly Iván, Szabó Andrásné,
Szilágyiné Császár Éva, dr.
Szombati Márta, dr. Sztan-
kóné dr. Buki Mária, Szuc-
harda Éva, Urda Andrásné,
dr. Vágréti Zsuzsanna, Vár-
konyi Jánosné, Zdolik Já-
nosné.

A kitüntetettek közül
nyolcan kétszeres, huszon-
hatan pedig háromszoros
hûségdíjasok. Vantara Gyu-
la polgármester vezetôi ju-
talmakat is átadott: Bogár
Évának, az Egészségügyi
Alapellátási Intézmény igaz-
gatójának és dr. Becsei
Lászlónak, a Réthy Pál kór-
ház-rendelôintézet fôigaz-
gató fôorvosának áldozat-
kész munkájukért. Pohárkö-
szöntôjét követôen dr. Fá-
bián Ágnes tanácsnok a ki-
tüntetettek egészségére
emelte poharát.

Vándor Andrea

Átadták a hûségdíjakat a díszteremben
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Sándor-Kerestély Ferenc
huszonöt éve dolgozik peda-
gógusként. Korábban a sze-
gedi református gimnázium-
ban tanított, 2000-ben került a
csabai evangélikus gimnázi-
umba. A fizika oktatása mel-
lett a kezdetektől a diákön-
kormányzat patronáló tanára,

aktív az iskola hagyományos
diákrendezvényeinek szerve-
zésében. Fontosnak tartja,
hogy a tanulók megismerjék
az erdélyi magyarság min-
dennapi életét, és ha kell, se-
gítséget nyújtsanak a rászo-
rulóknak. Az evangélikus gim-
názium testvérkapcsolatban
áll a segesvári iskolával, és
évente két kirándulást szervez
Erdélybe. Sándor-Kerestély
Ferenc jelentős szerepet vál-
lal ezeknek a programoknak
a lebonyolításában.

Feiglné Csukás Klára, a
Könyvkötők Országos Ipar-
testületének alapító tagja,
1977-ben lett könyvkötőmes-
ter. A hagyományos anyagok
mellett különleges, egyedi
megoldásokkal kísérletezik,
például gyöngy-, gobelin- és
selyemtechnikával. Munkáit
számos kiállításon mutatták

be, 1982-ben kézműves cí-
met, 1996-ban kiállítási díjat
nyert, 2000-ben pedig az
IPOSZ Magyar Millennium
ezüst plakettjével jutalmazták.

A Körös-parti Vasutas Fú-
vószenekar elődje 1948-ban
jött létre a MÁV Zene- és Dal-
egylet újjászervezésével.
2004-ben a Körös-parti Junior
Fúvószenekar és a Vasutas
Fúvószenekar egyesülésével
alakult meg a mai formáció,
amely számos nemzetközi
fesztiválon kapott díjat. A ze-
nekar élén Szűcs Csaba har-
sonaművész, zenetanár áll, a
fúvósok útját Maczkó István, a
VOKE Vasutas Művelődési
Ház vezetője egyengeti. Az
együttes több évtizede meg-
határozó szereplője a békés-
csabai ünnepi programok-
nak.

Mikóczy

Októberi kitüntetések
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL*A Szent István Egyetem

Gazdasági Kara – a korábbi
évek gyakorlatához hason-
lóan – idén is tudományos
konferenciát szervezett no-
vember 4-én a magyar tudo-
mány napja kapcsán. A nem-
zetközi szakmai konferencia
ezúttal a nemzetgazdaság
és multinacionális tôke té-
makörét járta körül magyar,
román és szlovák elôadók-
kal.

A tudomány ünnepe kere-
tében november 5-én ren-
dezték meg a tudományos
diákköri konferenciát is,
amelyen aktuális társadalmi-
gazdasági problémákat bon-
tottak ki a hallgatók.

e.

Tudományos
konferencia



Éppen fél éve indult a 18
milliárd forintos, európai uniós
támogatásból megvalósuló
szennyvízberuházás Békés-
csabán. A projekt befejezé-
séig összesen 250 kilométer
csatorna épül majd a város-
ban, ebbôl közel 50 kilométer
már elkészült. Cikkünkben
utánajártunk, mi történt eddig
a beruházás keretében az el-
múlt hat mozgalmas hónap
alatt.

A beruházás kivitelezési
munkáinak elindulása óta – a
sokszor mostoha idôjárási kö-
rülmények ellenére – gyors
ütemben épült Békéscsaba
megújuló csatornahálózata.
Két hónap alatt több mint dup-
lájára nôtt a városban a szenny-
vízberuházás keretében elké-
szült csatornaszakaszok hosz-
sza. Míg szeptember közepén
összesen 22, novemberben
már 46 kilométer új csatorna
készült el, amelybôl 27 kilo-
méter a gravitációs és 19 kilo-
méter a nyomóvezetékek ará-
nya. 

A szennyvízhálózat fejlesz-
tése nem csupán új csatorna-
szakaszok építésébôl áll, hi-
szen a szennyvizet a csator-
nahálózatból a megújuló te-
lepre kell továbbítani. A bôví-
tés során tehát szükség van új
szennyvízátemelôk építésére,
valamint már meglévô áteme-
lôk felújítására is. A meglévô
átemelôk közül 12 felújítása
befejezôdött, további 9 felújí-
tása folyamatban van, míg az
új átemelôk közül négy ké-
szült el, és hatnak zajlik jelen-
leg is az építése. Ezek a szá-
mok egyben azt is jelentik,
hogy 7 átemelôkörzetben már
teljes egészében befejezôdött
a munka, és még az idei év-
ben további 3 körzetben ér vé-
get a csatornaépítés. 

A kivitelezési munkák befe-
jezését követôen még nem
hárulnak el minden érintett te-
rületen a forgalmi akadályok.
A közlekedés zavartalansága
érdekében ideiglenesen meg-
történik az útburkolatok hely-
reállítása, ugyanakkor a vég-

leges helyreállításra csak a
munkálatok befejezését köve-
tô néhány hónap múlva kerül-
het sor, amikor az érintett sza-
kaszokon az összes szüksé-
ges ellenôrzési eljárás lezaj-
lott. Azoknak az útszakaszok-
nak a túlnyomó többségén,
ahol 2010-ben kivitelezési
munkálatok zajlottak, a végle-
ges helyreállítás 2011 tava-
szán kezdôdik majd.

A város közlekedése szem-
pontjából jelentôs útszaka-

szokat azonban még az idén
végleg visszaadják a forga-
lomnak. A Bartók Béla út és a
Békési út aszfaltozása befeje-
zôdött, így ezeken újra zavar-
talanul közlekedhetnek a csa-
baiak, és még ebben az év-
ben befejezik a munkát a Baj-
za utcában, a Berényi úton, a
Baross utcában, a Gyulai
úton, valamint a Corvin utcá-
ban, így a közlekedés ezeken
a területeken is visszatérhet a
megszokott kerékvágásba. 

Október 29-én nyolcadik
alkalommal találkoztak a kör-
nyezetvédelmi és hulladék-
gazdálkodási szakemberek a
Széchenyi ligeti látogatóköz-
pontban. A XIV. Csabai Kol-
bászfesztivál társrendezvé-
nyeként megtartott konferen-
cia kínálatát idén a megújuló
energiákról tartott elôadások
bôvítették – tudtuk meg Viczi-
án János környezetmérnök-
tôl, a rendezvény fôszervezô-
jétôl. A szakmai tanácskozás
megnyitóján Zelenyánszki
Péter önkormányzati képvi-
selô az ajkai vörösiszap-ka-
tasztrófa kapcsán utalt arra,
milyen súlyos következmé-
nyekkel járhat a hulladékok
nem megfelelô kezelése. A
hulladékgazdálkodási tör-
vény tervezett módosításáról
a gyulai környezetvédelmi fe-
lügyelôség szakembere tar-
tott részletes tájékoztatást. A
hallgatóság ezt követôen át-

fogó képet kapott Békéscsa-
ba városüzemeltetési helyze-
térôl és feladatairól, majd a
helyi hulladékgazdálkodási
tennivalókról és elképzelé-
sekrôl. Janiga Emese bemu-
tatta az ÖKO-PANNON Non-
profit Kft. szelektív gyûjtési
rendszerét és az általuk elért
eredményeket. A délutánt a
Körösök Völgye Natúrpark
Egyesület elôadása nyitotta
meg, majd a szélenergia ház-
tartási és kisgazdaságokban
való alkalmazási lehetôségeit
ismerhették meg a résztve-
vôk. A rendezvényt egy nap-
kollektor magánházakban
való gyakorlati alkalmazásá-
nak bemutatója zárta. A
szakemberek véleménye
szerint a konferencia kiváló
alkalmat biztosított az új in-
formációk megszerzésére,
valamint a tapasztalatcseré-
re. Jövôre ismét találkoznak.

K. K. P.
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Elvezetik a csapadékvizet Ötven kilométernyi csatorna épült

Ebbôl nyílt szelvényû bur-
kolt és földmedrû csatorna
2480 méter, 0,60 méter átmé-
rôjû zárt csatorna 566 méter,
0,80 méter átmérôjû zárt csa-
torna 747 méter. A projekt a
tervek szerint 2012. február
28-án fejezôdik be.

A projekt nyitórendezvé-
nyét szeptember 29-én tartot-
ták a polgármesteri hivatal
Mokos-termében. Hanó Mik-
lós alpolgármester megnyitó-
beszédében elmondta, hogy
kiemelt fontosságú ez a beru-
házás, mivel a csapadékvíz-
elöntés komoly problémákat
okozhat, fôleg a Lipták And-
rás utcán és környékén, hi-
szen ez egy mélyen fekvô te-
rülete a városnak. Bába Sán-
dor projektmenedzser be-
mutatta a projektet, és el-
mondta, hogy az elmúlt idô-
szakban a térségben egyre
több csapadék hullik le rövid
idô alatt. A terület beépített-
ségének jelentôs növekedé-
se miatt az elvezetendô csa-
padék mennyisége növek-

szik, és nagyobb terhelést ró
az elvezetô csatornákra,
amelyek nem tudnak megfe-
lelni ennek a feladatnak. Az
elvezetetlen csapadékból
származó elöntés az ingatla-
nokban, közterületen lévô
utakban, burkolatokban is
komoly károkat okozhat. 

Elmondta továbbá, hogy
a pályázat elôírásainak meg-
felelôen a kivitelezôt közbe-
szerzési eljárás keretében
választották ki. Az eljárás
nyertese a Bólem Kft lett. A
rendezvényen Mochnács
Pál, a kivitelezô cég ügyve-
zetôje elmondta, hogy az
építési területet átvették, s
hamarosan megkezdôdnek
a tényleges munkálatok. A
kivitelezés során lesznek
olyan idôszakok, amikor az
érintett területen élôk nehe-
zen tudják majd megközelí-
teni otthonaikat, de folyama-
tosan tájékoztatják ôket, s
egyeztetnek, hogy a fejlesz-
tés az érintettek számára mi-
nél kisebb kellemetlenség-
gel járjon.

A hulladék drága kincs

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL*

Min den faj ta ke le ti-nyu ga ti
sze mély gép ko csi és ha szon jár mû
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Bé kés csa ba, Mo gyo ró u. 7.
(Do bo zi út–Eiffel-toronytól jobb ra 50 m-re)

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

FIAT–VW
gépjármûvek javítása

Ravatalozóba mindig
meghatottan megyünk. Ami-
kor szeretteinket búcsúztat-
juk, az utolsó állomás ez a
hely. Ez a megyeri ravatalozó
az ötvenes évek végén épült,
ideje volt már rendbe tenni,
hogy a szertartásokhoz mél-
tó legyen – mondta dr. Fe-
renczi Attila tanácsnok, a
pénzügyi, gazdasági és vá-
rosfejlesztési bizottság elnö-
ke november 5-én, a felújított
épület átadásán.

Mezômegyernek két teme-
tôje van. A helyiek az egyiket
tót temetônek, a másikat ma-
gyar temetônek nevezik, az
utóbbi ravatalozóját újította
fel alig néhány hét alatt a Me-
gastruktúra Kft., amelynek
vezetôje Darida György. A
történet hónapokkal korább-
ra nyúlik vissza. Hricsovinyi
Tamást, a körzet elôzô egyé-
ni képviselôjét sokan keres-
ték meg azzal, hogy renovál-
ni kellene az épületet. A kép-
viselô a kommunális kereté-
bôl másfél millió forintot aján-
lott fel erre a célra, de ez nem
lett volna elég. A városfejlesz-
tési bizottság – Hanó Miklós
alpolgármester támogatásá-

val – kétmillió forinttal egészí-
tette ki az összeget, az Unya-
tyinszkiné Fazekas Borbála
vezette Békés Megyei Temet-
kezési Szolgáltató Kft. pedig
elkészíttette a terveket, be-
szerezte az engedélyeket és
bevezettette a vizet – össze-
sen mintegy háromszázöt-
venezer forint értékben.

A ravatalozó átadásán a
körzet régi és új képviselôje is
megjelent. Hanó Miklós meg-
nyugtatta a megyerieket, hogy
Hricsovinyi Tamással együtt
dolgoznak tovább az ott élô-
kért, ezt elôsegíti az is, hogy a
város a körzet korábbi képvi-
selôjét bízta meg a külterületek
menedzselésével.               M. E.

Felújították a megyeri ravatalozót

SZÓRAKOZTATÓELEKTRONIKAI TERMÉKEK
GARANCIÁLIS SZERVIZELÉSE

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

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

Panasonic

A Budapest Bank és a
SEED Kisvállalkozás-fejlesz-
tési Alapítvány „Dobbantó,
Budapest Bank – pénzügyek-
rôl nôknek” elnevezésû prog-
ramjának csabai indulását ál-
lófogadáson jelentették be
november 4-én a Phaedra
Közéleti Központban.

A bank tavasszal hívta élet-
re nôknek szóló, a pénzügyi
tudatosságot fejlesztô prog-
ramját, amelyben eddig mint-
egy százötvenen vettek részt.
Városunkban, a program elsô
vidéki helyszínén tizenhét
„hallgatóval” indul a képzés.
Itt a vállalkozás indításához,
annak sikeres mûködtetésé-
hez szükséges tudást sajátít-
hatják el a résztvevôk, és ta-
pasztalataikat is megoszthat-
ják egymással. A tizenkét na-
pig tartó, kompetenciafejlesz-
tô tréning tanúsítvány meg-
szerzésével zárul. A tanfo-
lyam piaci ára 300 ezer forint,
a résztvevôknek azonban
csak 15 ezer forintot kell fizet-
niük – tudtuk meg Horváth
Annától, az alapítvány pro-
jektigazgatójától, aki azt is el-
mondta: az állófogadás célja
volt, hogy párbeszédet nyis-
sanak a szervezôk, a tréning
résztvevôi, illetve a szakmai
szervezetek képviselôi között.
A megjelenteket Lasetzky Fri-
gyes, a Budapest Bank Bé-
késcsabai Bankmûveleti Köz-
pontjának vezetôje köszön-
tötte.

Vándor Andrea

Dobbantó
vállalkozó nôknek

Schmitt Pál, a Magyar
Köztársaság elnöke 1956-
os kitüntetésben részesítet-
te Simon Jánost, a városi
polgárôrség vezetôségi
tagját. A kitüntetéseket – a
miniszterelnök elôterjeszté-
sére – a parlament kupola-
termében adta át Magyar-
ország köztársasági elnöke
nemzeti ünnepünk, az
1956-os forradalom és sza-
badságharc 54. évforduló-
ja alkalmából. A kitüntetett-
nek Orbán Viktor miniszter-
elnök is gratulált.

A polgárôr
kitüntetése
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Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyû-
lésének a helyi kitüntetésekrôl
szóló 20/2005. (VII. 14.) önk.
rendelete értelmében a Bé-
késcsaba Díszpolgára kitün-
tetés átadására március 15-
én a városi ünnepségen kerül
sor.

A Békéscsaba Díszpolgára
kitüntetés a legmagasabb he-
lyi elismerési forma. Annak a
magyar vagy külföldi állam-
polgárnak adható, aki Békés-
csabáért maradandót alkotott,
illetve kiemelkedô tevékeny-
séget végzett. Évente egy ki-
tüntetés adományozható.

A kitüntetés adományozá-
sára javaslatot tehetnek:

– Békéscsaba város önkor-
mányzati képviselôi;

– a kisebbségi önkormány-
zatok;

– a közgyûlés bizottságai;
– a városban mûködô egyhá-

zak, pártok, társadalmi szer-
vezetek, önszervezôdések,
egyesületek, közösségek.

A javaslatnak tartalmaznia kell:
– az ajánlott személy vagy kö-

zösség pontos adatait;
– az adományozás alapjául

szolgáló tevékenység vagy
alkotás részletes ismerteté-
sét, méltatását.
Az elismerés odaítélésére a

közgyûlés jogosult, melyrôl mi-
nôsített többségû határozattal
dönt. A javaslatok értékelését a

külön e célra létrehozott mun-
kacsoport végzi.

A javaslatokat 2010. de-
cember 1-jéig kell megkülde-
ni Békéscsaba Megyei Jogú
Város polgármesterének cí-
mére (5600 Békéscsaba,
Szent István tér 7.) vagy sze-
mélyesen leadható Békéscsa-
ba Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala Titkársági
Osztálya Jogi, Önkormányzat
és Szervezési Csoportjánál
(5600 Békéscsaba, Szent Ist-
ván tér 7. I. emelet 117. iroda).

Bôvebb információ kérhetô
a laszloj@bekescsaba.hu e-
mail címen vagy a 452-252-es
telefonszámon (1181-es mel-
lék).

Felhívás a Békéscsaba Díszpolgára kitüntetés
adományozására vonatkozó javaslattételre

Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata 1999-
ben Békéscsaba Kultúrájáért
kitüntetést alapított. A kitünte-
tés odaítélésének módját és
feltételeit Békéscsaba Megyei
Jogú Város Önkormányzatá-
nak a helyi kitüntetésekrôl
szóló 20/2005. (VII. 14.) szá-
mú rendelete tartalmazza.

A kitüntetés adományozha-
tó a kimagasló teljesítményt
nyújtó alkotó- és elôadómûvé-
szeknek, alkotó- és elôadó-
mûvészeti közösségeknek,
mindazon személyeknek és
közösségeknek, akik Békés-
csaba kultúrájáért, hazai, illet-
ve nemzetközi elismertségé-
ért maradandót alkottak, illet-

ve tettek. Adományozható a
városban hosszabb idôn át ki-
emelkedô mûvészi tevékeny-
séget végzô személyeknek és
közösségeknek.

A kitüntetés adományozá-
sára javaslatot tehetnek:
– Békéscsaba város önkor-

mányzati képviselôi;
– a közgyûlés kulturális

ügyekkel foglalkozó bizott-
sága;

– a városban mûködô köz-
mûvelôdési, közgyûjtemé-
nyi és mûvészeti intézmé-
nyek;

– alkotó- és elôadó-mûvésze-
ti közösségek;

– a kisebbségi önkormány-
zatok.

A javaslatnak tartalmaznia
kell:

– az ajánlott személy vagy
közösség pontos adatait (név,
lakcím, elérhetôség, születési
adatok);

– az adományozás alapjául
szolgáló tevékenység vagy
alkotás részletes ismerteté-
sét, méltatását.

Kérjük, amennyiben a ki-
tüntetésre méltó személyre,
közösségre javaslata van, szí-
veskedjék azt 2010. decem-
ber 1-jéig eljuttatni Békéscsa-
ba Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala Oktatási,
Közmûvelôdési és Sport Osz-
tályára (Békéscsaba, Szent
István tér 7.).

Felhívás a Békéscsaba Kultúrájáért
kitüntetés adományozására

A kitüntetés azon aktív, il-
letve nyugállományú ma-
gánszemélynek vagy közös-
ségnek adományozható,
akik/amelyek Békéscsaba
városban a testneveléssel
és sporttal foglalkozó társa-
dalmi szervezetekben tevé-
kenykednek, a testnevelés
és a sport érdekében hosz-
szabb idôn át kiemelkedô
munkát végeztek.

A kitüntetés adományoz-
ható továbbá:
– kiemelkedô hazai vagy

nemzetközi sportteljesít-
mény vagy sportolói pá-
lyafutás elismeréseként;

– az ifjúság testedzésében
és a diáksport szervezé-

sében hosszú idôn ke-
resztül kifejtett eredmé-
nyes tevékenység értéke-
léseként;

– kiemelkedô edzôi, sport-
vezetôi tevékenység elis-
meréseként.
A kitüntetés adományo-

zására javaslatot tehetnek:
– Békéscsaba város önkor-

mányzati képviselôi;
– a kisebbségi önkormány-

zatok;
– a közgyûlés sportügyek-

kel foglalkozó bizottsága;
– a városban mûködô sport-

szervezetek, oktatási in-
tézmények.
A javaslatnak tartalmaz-

nia kell:

– az ajánlott személy vagy
közösség pontos adatait
(név, lakcím, születési ada-
tok, illetve a kollektíva
neve, elérhetôsége, tagjai);

– az adományozás alapjául
szolgáló tevékenység rész-
letes ismertetését, mélta-
tását.
A javaslatokat 2010. de-

cember 1-jéig kell megkülde-
ni Békéscsaba Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala
Oktatási, Közmûvelôdési és
Sport Osztályához (Békés-
csaba, Szent István tér 7.).

Bôvebb információ a szi-
geti@bekescsaba.hu e-mail
címen vagy az 523-832-es
telefonszámon kérhetô. 

Felhívás a Békéscsaba Sportjáért
kitüntetés adományozására

Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyû-
lésének a helyi kitüntetésekrôl
szóló 20/2005. (VII. 14.) önk.
rendelete értelmében a Bé-
késcsabáért kitüntetés átadá-
sára március 15-én a városi
ünnepségen kerül sor.

Évente legfeljebb egy ki-
tüntetés adományozható an-
nak a magánszemélynek
vagy közösségnek, aki Bé-
késcsabáért maradandót al-
kotott, illetve kiemelkedô te-
vékenységet végzett. A ki-
tüntetés a második legma-
gasabb helyi elismerési for-
ma.

A kitüntetés adományozá-
sára javaslatot tehetnek:

– Békéscsaba város önkor-
mányzati képviselôi;

– a kisebbségi önkormányza-
tok;

– a közgyûlés bizottságai;
– a városban mûködô egyhá-

zak, pártok, társadalmi szer-
vezetek, önszervezôdések,
egyesületek, közösségek.

A javaslatnak tartalmaznia kell:
– az ajánlott személy vagy kö-

zösség pontos adatait;
– az adományozás alapjául

szolgáló tevékenység vagy
alkotás részletes ismerteté-
sét, méltatását.
Az elismerés odaítélésére a

közgyûlés jogosult, amelyrôl
minôsített többségû határozat-
tal dönt. A javaslatok értékelé-

sét a külön e célra létrehozott
munkacsoport végzi.

A javaslatokat 2010. decem-
ber 1-jéig kell megküldeni Bé-
késcsaba Megyei Jogú Város
polgármesterének címére
(5600 Békéscsaba, Szent Ist-
ván tér 7.) vagy személyesen
leadható Békéscsaba Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatala Titkársági Osztálya Jogi,
Önkormányzat és Szervezési
Csoportjánál (5600 Békéscsa-
ba, Szent István tér 7. I. emelet
117. iroda).

Bôvebb információ kérhetô
a laszloj@bekescsaba.hu e-
mail címen vagy a 452-252-es
telefonszámon (1181-es mel-
lék).

Felhívás a Békéscsabáért kitüntetés
adományozására vonatkozó javaslattételre

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése
2010. november 19-én (pénteken) 14 órától közmeghallgatást
tart. Helyszín: a városháza díszterme (Szent István tér 7. I. emelet).

Befejezôdött a „Négy év-
szak egy nemesi kúriában” el-
nevezésû, családoknak szer-
vezett programsorozat a bé-
késcsabai Munkácsy Mihály
Emlékházban. Az esemény-
sor részét képezte annak a
projektnek, amelynek a meg-
valósítására Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város Önkormány-
zata a TÁMOP-3.2.8/B-2009-
0022 azonosító számú pályá-
zatával 5 773 640 forint támo-
gatást nyert. 

Ôsz lévén, a szüret, a bor-
készítés, a szôlôpréselés, a
mustfogyasztás kapott fô
hangsúlyt a családoknak szer-
vezett programsorozat negye-
dik állomásán, az emlékház-
ban, de emellett a szervezôk
bemutatták a szárazvirág-kö-
tési technikákat és a levélin-
tarzia-készítés módját is. A
nap zárásaként – mint a régi
idôkben – kanaszta játékkal
múlathatták az idôt a prog-
ramban részt vevô családok.

Ezzel a napsütéses, októberi
eseménnyel ért véget annak a
hét programsorozatnak az
egyike, amelyet a Munkácsy
Mihály Emlékház oktatási-
képzési szerepének erôsítése
Békéscsabán címû pályázat
keretében nyert támogatási
összegbôl szerveztek. 

A „Négy évszak egy neme-
si kúriában” címû négyrészes
sorozat 2009 decemberében
kezdôdött, amikor a télhez
kapcsolódóan a vadászatról
hallhattak elôadást a vendé-
gek, majd töltött káposztát,
mézeskalácsot, ajándéktasa-
kokat készíthettek klasszicista
muzsikaszó mellett. A tavaszi
családi nap a húsvét jegyében
telt tojásfestéssel és hidegtá-
lak készítésével, ötórai teával
és tarokk kártyajátékok meg-
ismerésével. Nyáron a ló ke-
rült a középpontba a lótartás-
ról és kocsitípusokról szóló
elôadással, ostorkészítéssel,
bôrfonással, nemezeléssel.

Az ôszi, elsôsorban a szüret-
hez és borhoz kötôdô foglal-
kozásokkal pedig véget ért a
program, amelyre az elôzetes
várakozáshoz képest lénye-
gesen többen, átlagosan több
mint negyvenen voltak kíván-
csiak.

Az 5 773 640 forint támoga-
tási összegû projekt során
nemcsak családoknak, de
óvodásoknak, valamint általá-
nos és középiskolásoknak,
sôt sérült gyermekeknek kü-
lön is szervez csoportos fog-
lalkozást a Munkácsy Mihály
Emlékház.

A pályázathoz kapcsolódó
program tematikája hét külön-
bözô rendezvénysorozatból
áll. Eszerint az óvodásoknak a
„Mûvészeti ágak a Munkácsy-
emlékházban” címmel ren-
deznek mûhelyfoglalkozáso-
kat, az általános iskolásoknak
szólnak a „Régi bálakra ké-
szülve”, az „Ünnepi apró tár-
gyak kézmûvessége” és az

„Épített örökségünk – megyei
mûvészettörténeti tábor” prog-
ramsorozatok. A középisko-
lásoknak a szervezôk „Neme-
seink világát” mutatták be,
míg a sérült gyermekeknek
„Nemesedjünk” címmel ren-
deznek játékos foglalkozáso-
kat.

A 2009. szeptember 1. és
2010. december 31. között
megvalósuló, a Munkácsy Mi-
hály Emlékház oktatási-kép-
zési szerepének erôsítése Bé-
késcsabán elnevezésû prog-
ram 5 773 640 forint támoga-
tásban részesült a TÁMOP-
3.2.8/B, Társadalmi Megúju-
lás Operatív Program „Múzeu-
mok Mindenkinek” program –
Múzeumok oktatási-képzési
szerepének erôsítése c. pá-
lyázaton. A sikeres pályázat
részeként elindított hét temati-
kus program egyes elemeit a
projekt befejezése után, a kö-
vetkezô öt évben is mûködteti
a Munkácsy Mihály Emlékház.

Ôsszel zárult a négy évszakos családi rendezvénysorozat
A csapadékos idôjárás

miatt sok helyen problémát
okoz a vízelvezetô árkok el-
hanyagolt állapota, ami jog-
gal zavarja azon ingatlanok
tulajdonosait, akik becsüle-
tesen kitakarítják maguk
elôtt az árkot, de mások mi-
att abból a víz nem folyik el.

Felhívjuk a lakosság fi-
gyelmét, hogy a köztiszta-
ság fenntartásáról szóló
31/1998. (XII. 17.) sz. önkor-
mányzati rendelet 3. § (5) e)
bekezdése rendelkezik ar-
ról, hogy az ingatlan tulaj-
donosa (használója) köte-
les gondoskodni az ingatla-
nok elôtti belvízelvezetô ár-
kok és ezek mûtárgyainak
(átereszek) tisztántartásá-
ról, rendszeres kaszálásá-
ról, a csapadékvíz zavarta-

lan lefolyását akadályozó
anyagok, hulladékok eltá-
volításáról és a kiszedett
idegen anyagok lerakóhely-
re történô szállításáról.

Kérjük az érintett lakos-
ságot, hogy a feliszapoló-
dott árkok, átereszek kitisz-
tításával biztosítsák a csa-
padékvíz zavartalan lefolyá-
sát.
Városüzemeltetési osztály

Felhívás az árkok tisztítására

Tisztelt polgármester úr, békéscsabai
képviselôk!

Koncepciónk szellemében újból
kérjük, hogy a közgyûlés tûzze napi-
rendjére a kommunista ideológia, szel-
lemi „környezetszennyezés” forrásá-
nak felszámolását, amely anakronisz-
tikus eszmeiséget hordoz. Ma, 2010-
ben a „hatalmas” jobboldali gyôzelem
ellenére is sok utca, tér dicsôíti a kom-
munista múlt emlékét. (Nem értjük, mi-
ért van ez így, mivel e tekintetben nincs
és nem is volt „lefogva az önkormány-
zat keze”.)

Segítségül felsoroljuk a megváltoz-
tatásra javasolt „környezetszennyezô”

terek, utcák neveit: 1919-esek tere,
Marx Károly tér, Asztalos János, Ágos-
ton Péter, Makszim Gorkij, Hámán
Kató, Lipták András, Nyisztor Nándor,
Padrach Lajos, Paróczay János, Peter
Jilemnicky, Rajk László, Somogyi Béla,
Ligeti Károly, Stromfeld Aurél, Sziklai
Sándor és Úttörô utca. A rendszervál-
tás után húsz évvel ez az állapot elfo-
gadhatatlan! Bízunk a jobboldali kép-
viselôkben – úgy, ahogy javaslatunkra
az elôzô közgyûlés megváltoztatta a
Rózsa Ferenc Gimnázium nevét,
ugyanezt az új közgyûlés is „megteszi”
a bolsevik utcanevekkel, terekkel is!
(Javasoljuk, hogy a felsorolt utcákat,

tereket békéscsabai kötôdésû szemé-
lyekrôl nevezzék el!) Mi, a Ferencváros
Békés Megyei és Békéscsabai Baráti
Körének békéscsabai vezetôi és tagjai,
valamint nagyszámú pártolói, újfent ki-
jelentjük, hogy sem most, sem a jövô-
ben nem óhajtunk azonosulni a sztáli-
nista ordasok falanszteri eszmeiségé-
vel és az azt megtestesítô szimbólu-
mokkal. Ezt várjuk el a békéscsabai
döntéshozóktól is! 

Az FTC Békés Megyei és Békés-
csabai Baráti Kör nevében: Botyánsz-
ki György FTC BMBK elnök, a Zöld
Sas Lovagrend nagymestere

Olvasónk felvetésére megkeres-
tük az önkormányzat oktatási, köz-
mûvelôdési és sportosztályát, és
megkérdeztük, mi a menete az utca-
nevek megváltoztatásának.

Békéscsabán rendelet szabá-
lyozza a közterületek elnevezését. A
tájékoztatás szerint a földrajzi név
megállapítását vagy megváltoztatá-
sát a közgyûlés bármely bizottsága,
a kisebbségi önkormányzatok, a
részönkormányzat, az önkormányza-
ti képviselôk vagy bármely természe-
tes személy (lakos), illetve jogi sze-
mély kezdeményezheti írásban, a ja-

vaslat indoklásával. A kérést vélemé-
nyezi a helytörténeti kollégium, majd
értékeli és a közgyûlés elé terjeszti a
– hivatal osztályainak szakemberei-
bôl és külsô helytörténészekbôl álló
– földrajzinév-munkacsoport. A név
megállapítása és megváltoztatása
során figyelembe kell venni a kiala-
kult élô névhasználatot, a történelmi
hagyományokat, a helytörténeti ku-
tatások eredményeit, a nemzetiségi,
etnikai viszonyokat és a nyelvi, nyelv-
helyességi követelményeket. A név-
változtatás elôtt – tekintet nélkül a
kezdeményezô személyére – az ön-

kormányzati képviselôk útján vagy
más alkalmas módon meg kell is-
merni az érintett terület lakosságának
véleményét. 

A lakosság álláspontjának isme-
retében az önkormányzat illetékes bi-
zottságai készítik elô a névváltozta-
tást, amelyrôl a közgyûlés dönt. Az
érintett területen élôket a döntésrôl és
a teendôkrôl az okmányiroda értesíti.
Az utcanevek megváltoztatása az ott
élôk személyi okmányainak cseréjét
vonja maga után, amely – bár ingye-
nesen történik – némi utánajárást igé-
nyel.

A Szabó Pál Téri Általános Iskola Ala-
pítványa köszönetét fejezi ki támoga-
tóinak, akik a szja. 1 %-ával, 825 774
Ft-tal hozzájárultak céljaink megvaló-
sításához.
A kuratórium a befolyt összeget kie-
melkedô eredményeket elért tanulóink
jutalmazására, valamint oktatást segí-
tô eszközök fejlesztésére fordította.
Tisztelettel kérjük, hogy felajánlásaik-
kal a jövôben is segítsék munkánkat!
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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. 

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

Békéscsaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala

Városüzemeltetési Osztálya

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
és a Széchenyi István Két Tanítási Nyelvû

Közgazdasági Szakközépiskola meghívja önt
a 2010. november 20-án tartandó

Szent-Györgyi Albert Emlékkonferenciára
A konferencia fôvédnöke: Vantara Gyula polgármester,

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
A tanácskozás helye: Phaedra Közéleti Központ,

Békéscsaba, Irányi u. 10.
Levezetô elnökök: dr. Szemenyei Sándor ny. középiskolai igazgató,
Laduver Ferenc középiskolai igazgató
10.00–10.15 Köszöntô
Laduver Ferenc igazgató, Széchenyi István Két Tanítási Nyelvû Köz-
gazdasági Szakközépiskola
Megnyitó
Kiss Tibor alpolgármester, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata
10.15–10.55 A rendhagyó tudós géniusz 

Prof. dr. Czeizel Endre orvos genetikus
10.55–11.15 Az egészségtudatos magatartás

Dr. Kovács József fôigazgató fôorvos, Pándy Kálmán
Megyei Kórház (Gyula)

11.15–11.35 Szünet
11.35–11.55 Ortopédia és sport

Prof. dr. Mészáros Tamás professzor emeritus,
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert
Klinikai Központ

11.55–12.15 „Ép testben ép lélek”
Mozaik Szent-Györgyi Albert lelki alkatához
Dr. Marton János ny. könyvtárigazgató (Szeged)

12.15–12.35 A magyar fiatalok egészsége és életmódja
Dr. Aszmann Anna fôorvos, Országos
Gyermek-egészségügyi Intézet (Budapest)

12.35–12.45 VitaMan
Szent-Györgyi inspirációk – kiállítás a Szent-Györgyi
Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
mûvészeti képzésben részt vevô diákjai és mûvész
tanárai alkotásaiból
A kiállítást megnyitja: Tálas Csaba igazgató

12.45–13.45 Ebéd
13.45–14.00 Családi emlékképek Szent-Györgyi Albertrôl

Dr. Szemenyei Sándor ny. középiskolai igazgató
(Békéscsaba)

14.00–14.50 „Egy világfi Szegeden” – filmvetítés
14.50–15.05 Hogyan készült a Szent-Györgyi Albert

szegedi éveit bemutató film?
Sári Zsuzsa, az MTV Szegedi Stúdiójának vezetô
szerkesztôje, az „Egy világfi Szegeden” címû film
rendezôje (Szeged)

15.05–15.25 Szünet
15.25–15.45 Kitüntetéseim…

Lukács József testnevelô tanár, mesteredzô,
volt szövetségi kapitány (Békéscsaba)

15.45–16.05 A mindennapi testnevelés hétköznapi gyakorlata 
Ónodi Szabolcs igazgató, Petôfi Sándor Evangélikus
Gimnázium, a MTTOE alelnöke, a MOB tagja
(Bonyhád) 

16.05–16.35 Iskolai testnevelésünk az európai uniós
törekvések tükrében 
Prof. dr. Istvánfi Csaba professzor emeritus, testnevelô
tanár, a Magyar Testnevelô Tanárok Országos
Egyesületének elnöke, a MOB tagja (Budapest) 

16.35 A konferencia zárása
A konferencia támogatói:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 
A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 
A Magyar Sporttudományi Társaság 
A Magyar Testnevelô Tanárok Országos Egyesülete 
A Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 
A Széchenyi István Két Tanítási Nyelvû Közgazdasági Szakközépis-
kola 
Lukács József testnevelô tanár, mesteredzô, volt szövetségi kapitány 
Dr. Szemenyei Sándor ny. középiskolai igazgató 
Kmetykó András matematikatanár

Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata a Dél-
alföldi Operatív Program kere-
tén belül DAOP-2.1.1/C-2008-
0009 azonosítójú, „Kulturális
és gasztronómiai turisztikai
célú rendezvények infrastruk-
turális fejlesztése” tárgyú pá-
lyázatán elnyert összegbôl egy
fesztiválszínpadot szerzett be. 

A Békéscsabai Kulturális
Központ üzemeltetésébe áta-
dott színpad 60 db 1 x 2 méte-
res, tetszôlegesen összeállít-
ható, állítható magasságú ele-
mekbôl áll, igény szerint tetô-
szerkezettel kiegészítve. 

A fesztiválszínpadot kizáró-
lag Békéscsaba közigazgatási

területén megtartandó tu-
risztikai, kulturális, sport- és
egyéb szabadidôs rendez-
vények szervezéséhez, Bé-
késcsaba Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata Közgyû-
lésének Közmûvelôdési, If-
júsági, Oktatási és Sport Bi-
zottsága döntése alapján,
félévente összesen legfel-
jebb 20 rendezvénynapon,
bérletidíj-mentesen lehet
igénybe venni.

A pályázóknak a naptári
év elsô felére vonatkozó,
2011. január 1-je és június
30-a közötti igényeket 2010.
november 22-éig beérkezô-
en kell Békéscsaba Megyei

Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Oktatási, Közmûve-
lôdési és Sport Osztályára
írásban eljuttatni. A döntés
várható ideje: 2010. decem-
ber 1.

A kérelemben meg kell je-
lölni:
– a rendezvény nevét;
– szervezôjét;
– a rendezvény célját;
– rövid leírását;
– a résztvevôk tervezett szá-
mát; 
– a rendezvény látogatásának
feltételeit (ingyenes vagy belé-
pôdíj ellenében látogatható).

A közmûvelôdési, ifjúsági,
oktatási és sportbizottság

kedvezô elbírálása esetén a
használatba vétel során az
igénylô a bérleti díj alól
mentesül; a szállítás, felállí-
tás, bontás költsége az
igénybe vevôt terheli.

Bôvebb információ kér-
hetô Békéscsaba Megyei
Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Oktatási, Közmûve-
lôdési és Sport Osztályán
Varga Tamás közmûvelô-
dési csoportvezetôtôl. Tel.:
66/523-819, e-mail: var-
gat@bekescsaba.hu. A
fesztiválszínpad használati
szabályzata letölthetô a
www.bekescsaba.hu honla-
pon.

Pályázati felhívás fesztiválszínpad igénybevételére

Október utolsó napjaiban
Békéscsabára látogatott Jari
Vilén, a Finn Köztársaság
nagykövete. A nagykövet tisz-
teletbeli zsûritag volt a XIV.
Csabai Kolbászfesztiválon, el-
látogatott a Veszprémi Ma-
gyar–Finn Egyesület tagjait
vendégül látó Békéscsabai
Magyar–Finn Baráti Kör prog-
ramjára, és az Ibsen-házban
megnyitotta yrjö Liipola szob-
rászmûvész és Johanna Oras
festômûvész Kiterjedések
címû kiállítását.

Jari Vilén és Vantara Gyula
polgármester a kolbászgyúró
verseny után a BéKSZI-ben
tartott rövid megbeszélést. –
Csodálom a magyarokat,
csodálom önöket azért, aho-
gyan a hagyományos ételei-
ket bemutatják egy ilyen
rendkívül jó hangulatú ren-
dezvényen, mint a kolbász-
fesztivál. A következô év elsô
fél évében Magyarország lesz
az Európai Unió soros elnöke,

fontos lenne, hogy a csabai
kolbász és az itt megtalálható
hagyományos termékek meg-
jelenjenek az asztalon –
hangsúlyozta Jari Vilén. A pol-
gármester elmondta: a gödöl-
lôi Grassalkovich-kastélyból
megkeresés érkezett, felkér-
ték az önkormányzatot, hogy
az uniós elnökség idején mu-
tatkozzon be Békéscsaba is.
Városunkhoz pedig szerve-
sen hozzátartozik a kolbász,
tehát elképzelhetô, hogy vala-
mikor a jövô év elején finom
csabai kolbászt kóstolgatnak
majd az Európai Unió Gödöl-
lôre érkezô vendégei.

Mikóczy Erika

Jari Vilénnek ízlett a kolbász

Békéscsabán az ôszi szü-
netben programok egész so-
rából válogathattak a kicsik és
a nagyok a kerékpáros-be-
mutatótól az éjszakai focin, a
floorballon és a csocsón át a
kiállításig, Zacher Gábor vagy
Klobusitzky György elôadá-
sáig.

Az Ôszi éjjel elnevezésû
programsorozat ötlete Túriné
Kovács Márta osztályvezetô
fejébôl pattant ki, a gondola-
tot – hogy ne csak a tévé vagy
a számítógép elôtt üljenek az
ôszi szünetben a diákok – tá-
mogatta a közmûvelôdési, if-
júsági, oktatási és sportbizott-
ság, a megvalósításban pe-

dig tizennyolc együttmûködô
partner és rengeteg önkéntes
vett részt. Ennek eredménye-
ként október 29. és november
10. között valóban felpezsdült
az élet. A Kemény Gábor
Szakközépiskola Gitárklubja
rekordot döntött, hatalmas lá-
togatottság mellett egy nap
alatt huszonöt órát gitároztak
a Csaba Centerben, persze
ebbe besegített az óraátállítás
is. Gerlán kápolnalátogatás
és játéknap, a Lencsési
könyvtárban játékdélután, a
KIE-házban és a Diáktanyán
filmvetítés várta a fiatalokat. A
Diáktanyán rendkívüli érdek-
lôdést váltott ki a békéscsabai

fényfestôk kiállítása és maga
a fényfestés. Zacher Gábor
toxikológus Jagger és társai
címû elôadása telt ház mellett
ment az Elefánt Sörözôben,
ahol „ráadásként” a young
Bluesers játszott. A Békés-
csabára visszajáró Klobu-
sitzky György egyedi hangu-
latú drogprevenciós elôadá-
sára szintén sokan, mintegy
hétszázan voltak kíváncsiak.

Az Ôszi éjjel programsoro-
zat elérte a célját, az egyes
helyszíneken többen fogal-
mazták meg, hogy jó lenne,
ha a tavaszi szünetben is len-
ne valami hasonló.

M. E.

Ôszi zsongás a szünetben

A Féling 25 programsoro-
zat keretében – amelynek
szervezôje a Féling Színház és
a Csaba Honvéd Kulturális
Egyesület – két elôadást is
megnézhettek az érdeklôdôk
a közelmúltban. Október 23-
án mutatkozott be Mezôme-
gyeren a péterrévei Karinthy
Frigyes Színkör. A jó hangula-
tú est keretében Marth P. Ildikó

Kukás guru címû bohózatát
adták elô a vendégek Kulcsár
Bosnyák Mária rendezésében.
Október 30-án a gyôri MA-
SzEK Egyetemi Színpad ven-
dégjátékának örülhettek a
csabaiak. A társulat – rende-
zôje Hegedôs Ildikó – emléke-
zetes, színvonalas, a drámai
és a groteszk szituációkat egy-
aránt felidézô elôadása (Finitó

– Magyar zombi) joggal vívta ki
a közönség hosszú tapsban
megnyilvánuló elismerését.
Köszönet illeti a programokat
önzetlenül támogatókat: Szü-
lôföld Alap, Mûvészeti és Sza-
badmûvelôdési Alapítvány,
Dunapack Magyarország,
AEGON Befektetési Alapkeze-
lô, Körös Print Pack Kft., Sze-
rencsejáték Zrt.

Kukás guru és magyar zombi 

Hajdani szôttesek a Meseházban
A Békéscsabai Kulturális Köz-
pont Békési Úti Közösségi Há-
zak és a Békés Megyei Múzeu-
mok Igazgatósága Munkácsy
Mihály Múzeuma szervezésében
hagyományos szôttesekbôl és
textíliákból nyílt kiállítás a Mese-
házban. A „Hajdani szôttesek a
csabai ember életében” címû
tárlatot Ando György néprajzos

muzeológus nyitotta meg. A mú-
zeum anyagából válogatott kiál-
lítás megnyitóünnepségét meg-
tisztelte jelenlétével Štefan
Daňo, a Szlovák Köztársaság fô-
konzulja is. Ando György felele-
venítette a gyászhoz, a halotti
torhoz kötôdô kézmosás szertar-
tását, és szólt a csabai temetke-
zési szokásokról. Ezt követôen a
Meseház másik épületében a

Szlovák Klub tagjainak jóvoltá-
ból megtekinthetôk és megta-
pinthatók voltak a féltve ôrzött, a
családi komódból külön erre az
alkalomra elôkerült régi textíliák
is. A klubtagok sajtot és bort kí-
náltak a vendégeknek. Nagya-
nyáink hajdani szôttesei decem-
ber 10-éig tekinthetôk meg a Me-
seházban. 

Vándor Andrea

A Magyar Tudományos
Akadémia Regionális Kutatá-
sok Központja Alföldi Tudo-
mányos Intézetének Békés-
csabai Osztálya és a Magyar
Körös-vidéki Társaság Föld-
rajzi Osztálya a tudomány ün-
nepe kapcsán mutatta be Bé-
késcsabán, az MTA elôadó-
termében A globális gazda-
ság földrajzi dimenziói címû
könyvet. 

Mint azt a szerzôk – Mé-
száros Rezsô, Boros Lajos,
Pál Viktor, Nagy Erika és
Nagy Gábor – elmondták, a
kötetet a regionális szak-
könyvtár sorozat részeként
tankönyvnek és szakkönyv-
nek szánják. A mû a globális
gazdaságot a társadalom-
földrajz eszköztárával mutatja
be olvasmányos formában,
naprakész adatokkal, szakiro-
dalmi háttérrel, elemzésekkel,
valamint az információs és
kommunikációs technológiák
révén erôteljesen átalakult
globális gazdaság térszerke-
zetének megismertetésével.

A globális
gazdaságról

A Közös Pont Teaház november
22-én, hétfôn 18 órától a Szü-Net in-
ternetkávézóba várja az érdeklôdô-
ket „A tantrikus szeretkezés gyógyí-
tó hatásai” címû elôadásra. Elôadó:
Boda József Ferenc, az Atman
Jóga Egyesület jógaoktatója.

Az Erzsébethelyi Általános
Iskola Rózsa utcai közössége

köszönetet mond mindazoknak,
akik szja-juk egy százalékát,
201 252 Ft-ot az Alapítvány

a korszerûbb oktatásért részére
ajánlották fel.

A befizetett összeget az alapító
okiratnak megfelelôen használtuk fel.
Kérjük Önöket, támogassák továbbra

is az alapítványt!
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A Szíven szúrt ország a Fe-
deration Internationale Cine-
ma Television Sportifs sereg-
szemléjérôl a dokumentum-
film kategória elsô díját hozta
el. A FICTS a Nemzetközi
Olimpiai Bizottsággal együtt-
mûködve a sport tisztaságá-
nak eszményét és a sport
népszerûsítését tûzte zászla-
jára a televízió és a mozi se-
gítségével. A fesztiválon olyan
világsztárok is részt vettek,
mint Rafael Nadal, Alberto
Tomba és Clint Eastwood. La-
punk megpróbált utánajárni,
hogyan lehetett ekkora elté-
rés a mû külföldi és hazai
szakmai megítélésében. Meg-
kerestük Papp Bojánát, aki az
elôzsûri tagja volt. A  rendezô
elfoglaltságára hivatkozva
nem kívánt lapunknak nyilat-
kozni a témában. Annyit
fûzött hozzá: nem érzi magát

illetékesnek a kérdésben. A
filmszemle zsûrijének tagja
volt Szalay Péter rendezô is,
aki elmondta: szerinte azért
nyert Kálomista Gábor pro-
dukciója Milánóban, mert na-
gyon jó. – Nem voltam tagja

az elôzsûrinek, ezért csak
szakemberként ítélhetem
meg a produkciót – nyilatkoz-
ta a rendezô. – A  film nagyon
gyorsan és jól reagált egy ak-
tuális eseményre. Ez manap-
ság még ritka idehaza a do-
kumentumfilmek körében, ezt
értékelték a FICTS szakem-
berei is – fejtette ki vélemé-
nyét Szalay Péter. 

BODNÁR

A legrangosabb filmfesztiválon nyert a Szíven szúrt ország

Nem kellett Cozma története

A jogszabály egyes részei
elbizonytalanítják a szakmát is.
A  törvény 20. paragrafusának
6. pontja értelmében „Nem
szabad közzétenni dohány-
árut, fegyvert, lôszert, robba-
nóanyagot, kizárólag orvosi
rendelvényre igénybe vehetô
gyógyszert, továbbá gyógyá-
szati eljárást népszerûsítô, is-
mertetô reklámot.” Nádas Béla
médiajogász lapunknak el-
mondta: ez a rendelkezés a te-
levíziók esetében már koráb-
ban is érvényben volt. – A kis-
korúak testi, lelki védelme mi-
att mindenképpen érthetô,
hogy ezeknek a termékeknek
korlátozni igyekeznek a reklá-
mozását – mondja a jogász. –

Azonban a média olyan terület,
amelyet nem lehet generálisan
szabályozni. Különbséget kell
tenni a különféle típusú médiu-
mok között. – A szólásszabad-
ságot erôsen korlátozná a ren-
delkezés, ha a szakmai folyói-
ratokban sem lehetne ilyen
reklámokat közzétenni. A rek-
lámtörvény egyébként úgy fo-
galmaz, hogy a szakmához
szóló kiadványokban az ilyen
hirdetések megjelentetése
nem tilalmazott. Ezért úgy gon-
dolom, hogy nem kell aggód-
nia a mi lapunknak sem, illetve
a fegyverekkel foglalkozó
szaklapoknak – mondja Vass
Gábor, a Kaliber Magazin fô-
szerkesztôje. Ifjabb Lomnici

Zoltán alkotmányjogász állás-
pontja szerint meg kell külön-
böztetnünk generális és spe-
ciális jogszabályokat. A gene-
rális rendelkezéseket beszûkí-
tik a speciális rendelkezések.
Lomnici Zoltán jogértelmezése
szerint a reklámtörvényt kell
generális szabálynak tekinteni,
míg az új médiatörvényt spe-
ciális szabálynak. – Minden új
kezdeményezéssel egyetértek
és támogatom, ami a média vi-
lágában történik – mondta el
Riskó Géza, az Élményva-
dász magazin fôszerkesztôje.
– Nagy érdeklôdéssel figyelem
a médiatanács munkáját is.
Minden olyan intézkedést he-
lyesnek tartok, amellyel védik a
családokat, az egészséget, a
nemzetet. A törvény adott
pontjáról szólva úgy gondo-
lom, nehéz elképzelni olyan te-
matikus vadász-csatornát,
ahol nem mutatnak be fegy-
vert. A törvény jövôre lép ha-
tályba: a puding próbája, hogy
megeszik.      G. B.

Kritikák kereszttüzében a médiaalkotmány

A vadászlapok szerint
a puding próbája az evés
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Milánóban megnyerte a világ legrangosabb sportfilmfesz-
tiválját az a Marian Cozma haláláról szóló film, amely feb-
ruárban nem jutott be a 41. Magyar Filmszemlére. A Szíven
szúrt országot itthon már az elôzsûri kirostálta.

Emlékjelet avattak a
veszprémi Szikla bejáratá-
nál azoknak a koronaôrök-
nek a tiszteletére, akiknek
az volt a feladata, hogy a
történelem viharai során, a
háborúk alatt megmentsék
nemzetünk legszentebb jel-
képét. A korona menekíté-
sének, bújtatásának egyik
állomása ugyanis az or-
szág ma is legbiztonságo-
sabb katonai bázisa, a Szik-
la volt. A Szent Korona Em-
lékhelyet, Lugossy László
bronz dombormûvét Hen-
de Csaba honvédelmi mi-
niszter, dr. Horváth Zsolt or-
szággyûlési képviselô, az
emlékjel létesítésének kez-
deményezôje és Porga
Gyula polgármester leplez-
te le. 

A Szikla falán elhelyezett
dombormû azon egy hó-
nap emlékére született,
amely idô alatt ez a katonai
erôdítmény biztosított vé-
delmet a koronának. Az al-
kotásra rávésték a korona-
ôrök neveit is. Tizenöten
voltak. Élükön Pajtás Ernô
ezredes. 

Emlékjel a koronaôröknek

Cozmát 2009. február 8-án gyilkolták meg Veszprémben

A reklámtörvény a szaklapoknak megengedi a fegyverek reklámozását

Kálomista Gábort arról
kérdeztük, számított-e ekko-
ra elismerésre. – Természe-
tesen titkon számítottunk rá,
hogy a film elismerésben ré-
szesül, de látva a mezônyt, a
fesztivál rangját, a fôdíj külö-
nösen nagy megtiszteltetés
– nyilatkozta lapunknak Ká-
lomista Gábor. – Úgy látszik,
hogy a külföldi szakemberek
empátiája nagyobb volt a

tragédia iránt, mint annak
idején a Magyar Filmszemlé-
re válogató, önmagukat
szakembernek tartó valakik-
nek – mondta a producer.
– A filmszakma egyes sze-
replôi és köztem évek óta
komoly viták zajlanak. Saj-
nos az utóbbi másfél évtized
megmutatta, hogy a magyar
film rossz úton halad, de né-
hány embernek sikerült az

agóniát elodázni. Többször
elég hangosan és éles kriti-
kákban felhívtam a figyel-
met, amit azonban nem vi-
ták és megoldások követ-
tek, hanem kicsinyes bosz-
szúállások, mint például a
Szíven szúrt ország kizárása
a filmszemlérôl. A saját ha-
zájában a filmesek között
sok próféta van, Magyaror-
szág jelenleg még nem tart
ott, hogy elismerje saját ér-
tékeit.

Kicsinyes bosszú?
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Társadalmi szervezetek, az ellenzék és a szakma is kriti-
kusan fogadta az úgynevezett médiaalkotmányt, amelyet a
parlament a közelmúltban szavazott meg. A két héttel ez-
elôtti ülésen kétharmados többséggel fogadták el a tör-
vényjavaslatot, amely az 1986-os sajtótörvényt hivatott fel-
váltani. A hivatalos néven A sajtószabadságról és a mé-
diatartalmak alapvetô szabályairól szóló törvény 2011. ja-
nuár elsején léphet életbe.

– Egy prostituáltról szól a
darab, a történet kemény és
univerzális – mondta Mészáros
Márta. Az új darab szereposz-
tását Mészáros Márta egyedül
állította össze. A producer Árpa
Attila, és a modellbôl lett szí-
nésznô, Kapócs Zsóka is sze-
repel a darabban. – Szeretek
provokálni! Ôk nagyon érde-
kes egyéniségek, küzdô, har-
cos jellemek. Indulat és erô is
van bennük, a jó fajtából. Szor-
galmasan dolgoztak, nagyon
szeretem ôket és a velük való
munkát – mesélte Mészáros
Márta a rendhagyó feladatról. A
rendezô éppen egy új filmen
gondolkodik, amelyet ismét
koprodukcióban szeretne
megvalósítani. – Itthon a film-
gyártásra olyan kevés pénz jut,
hogy kénytelen vagyok külföld-
re menni. De szerencsére van
olyan nevem a szakmában,
hogy egy kis pénzt azért min-
dig adnak! BODNÁR ERIKA

Mészáros Márta: Provokálni akartam
Cabiria éjszakái címmel rendezett darabot a Karinthy Szín-
házban Mészáros Márta Fellini azonos címû mûvébôl. A
rendezô különleges szereplôgárdát állított össze. A téma
viszont a régi, nehéz sorsú, de jobbra vágyó nô.
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Miközben a csomagolt,
szeletelt kenyereken az elô-
írásoknak megfelelôen feltün-
tetik annak összetételét, bele-
értve az E számokkal jelzett
adalékanyagok listáját is, ez
nincs így a veknis kiszerelésû
kenyerek esetében. Annak el-
lenére, hogy ma már abból is
rengetegféle készül – a bur-
gonyástól kezdve a sokmag-
vas cipókig. Egy internetcím
bôven ráférne a kenyérre ra-
gasztott veknikre, ahová elna-
vigálva a kíváncsi vásárló,
akár meg is nézhetné, hogy
mit tartalmaz a leghétközna-
pibb magyar étel. – A pékeket
nem kötelezi semmi, hogy fel-
tüntessék a veknis kenyere-
ken azok összetevôit, techni-
kailag erre nincs is lehetôség
– mondta el Varga László, a
Magyar Pékszövetség veze-
tôje. – A szövetség azt szokta
javasolni, hogy az elárusító-
helyeken szórólap formájá-
ban adjanak megfelelô tájé-
koztatást az összetevôkrôl.
Varga László elmondása sze-
rint a Magyar Pékszövetség
az egészséges technológiák
pártján áll: ennek köszönhe-

tô, hogy a kovászos kenyér
készítésének technológiáját
tanfolyam keretében is meg-
tanítják a szakmabelieknek.
– Húsz évvel ezelôtt kezdô-
dött az a folyamat, hogy a
boltoknak volt egy olyan igé-
nyük, hogy mindig legyen
friss kenyér a polcokon. A
megfelelô adalékanyagok
hozzáadásával a kenyér
gyorsan megkelt, ezáltal
gyorsan eleget lehetett tenni

ezeknek az igényeknek. A
kovászos kenyér készítése
elsôsorban idôigényes fela-
dat. A jó kenyérhez a ko-
vásznak akár 10–18 óráig is
érnie kell, ügyelni kell még a
megfelelô hômérsékletre is.
Az ilyen hagyományos tech-
nológiával készült termékek
azonban három napig is
megtartják frissességüket,
egészségesek.

HT

Nem szükséges vagyono-
kat költeni az egészséges fo-
gak megôrzése érdekében.
Egy kis odafigyeléssel egy
családi nyaralás összege
spórolható meg az éves fogá-
szati ellátáson. – Érdemes
odafigyelni a szélsôséges hô-
mérséklet-változásokra, mert
például egy jégkocka elszo-

pogatása is mikroszkopikus
repedéseket okozhat a fogzo-
mánc felszínén, ami egyre sú-
lyosabb fogászati problémák-
hoz vezet – magyarázza dr.
Csillag Zsolt fogászati szakér-
tô. A fogak másik nagy ellen-
sége a fogszuvasodás. Kiala-
kulásának leggyakoribb oka
a savas és cukros ételek, ita-

lok fogyasztása. A szájban ta-
lálható baktériumok lebontják
a cukrot. A lebontás során a
baktériumok savat termelnek,
ami károsítja a fogfelszínt. A
legbiztosabb módszer az
egészséges fogak megôrzé-
sére a naponta legalább két-
szeri alapos fogmosás. Egy-
egy alkalommal legalább 3
percig, ideális esetben 5 per-
cig kell sikálni a fogakat.

HT
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A vízmû múlt heti sajtótájé-
koztatóján Winkler Tamás ve-
zérigazgató és dr. Szabó
Iván, a DRV jogi képviselôje
számolt be a feltárt visszaélé-
sekrôl. 

– Megtettük a feljelentést
hûtlen kezelés és más bûn-
cselekmények alapos gyanú-
ja miatt – jelentette be dr. Sza-
bó Iván. – Írásos bizonyítéka-
ink vannak arra, hogy a társa-
ság vezetôsége tudomással
bírt a törvénytelenségekrôl –
tudtuk meg a jogásztól. Az át-
világítás elrendelésére akkor
került sor, miután Léhmann
György siófoki ügyvéd révén
kitudódott, hogy a cég nyug-
díjba vonuló mûszaki vezér-
igazgató-helyettese 40 milliós
jutalomban részesült. A veze-
tôség mindezt a „békés meg-
egyezéssel” indokolta. Remé-
nyi Tamás akkori vezérigaz-
gató kétszer hárommillió fo-
rintnyi végkielégítést kapott,
miközben hivatalban maradt.
Szociális alapon egymillió fo-
rint vissza nem térítendô tá-
mogatást is felvett lakásprob-
lémái megoldására. Az átvilá-
gítás során kiderült: a DRV
Zrt. közel háromszázmilliós
értékben kötött szerzôdése-
ket szükségtelen szolgáltatá-
sokra. A vizsgálat még folyik,
de már tudható, hogy volt
olyan cég, amely százhúsz-

ezer forint plusz áfa napidíjjal
végzett rendszerkarbantartá-
si feladatokat.

Különös kötelék fûzte a volt
vezérigazgatót Barcshoz is,
hiszen az elmúlt két év során
több mint tízmillió forinttal tá-
mogatta a helyi futballcsapa-
tot, amiért a klub négy darab
molinót biztosított a cégnek a
barcsi futballpályán. Ezenkí-
vül rendszeresen kapták in-
gyen a település fürdôi a tisz-
tításhoz szükséges vegysze-
reket. Ez körülbelül 35 millió-
ba került a DRV-nek, plusz
abba a nyolcmillió forintba,
amit szennyvízdíjként enge-
dett el a cégvezetés a barcsi
fürdôknek. Reményi Tamás
leváltott vezérigazgató tény-

kedése alatt egy 1976-os
szerzôdés alapján kedvezmé-
nyes áron szolgáltatta a vizet
a MAL Zrt.-nek. A szerzôdés
díjszabásra vonatkozó részét
senki sem módosította, ezzel
közel 329 millió forintos kárt
okozva a cégnek. Winkler Ta-
más, a jelenlegi vezérigazga-
tó elmondta: a Magyar Nem-
zeti Vagyonkezelôvel közö-
sen járnak el. – Eddig hét-
százmillió forintot meghaladó
a kár összege, de folynak a
vizsgálatok. Országos szinten
is itt az egyik legdrágább a
víz, és a mûtárgyak, valamint
a hálózatfejlesztés is égetôvé
vált. Vizsgáljuk, hogy polgári
peres úton behajthatók-e
azok a pénzek, amik többek
között a MAL Zrt.-hez vándo-
roltak. Vizsgáljuk, hogy kinek
a felelôssége, hogy nem lett a
MAL és a DRV Zrt. közötti
szerzôdés felülvizsgálva – nyi-
latkozta lapunknak Winkler
Tamás.                BODNÁR ERIKA

Bár még nem zárultak le a belsô vizsgálatok, kétséget ki-
záróan kiderült: a Duna Menti Regionális Vízmûvek (DRV)
Zrt. vezetôsége háromszázmillió forinttal támogatta a vö-
rösiszap-katasztrófában érintett MAL Zrt.-t. Ez kevesebb,
mint a fele annak az összegnek, amellyel a DRV leváltott
vezetôi nem tudnak elszámolni.
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Winkler Tamás: Eddig 700 milliós kárösszegrôl tudunk

Spóroljon a fogain!

Tízmillió forintot kapott a barcsi focicsapat négy molinóért

Háromszázmillió
felesleges szolgáltatásokra?

A sok csapadék elvileg jót
tett a hazai vizekben élô ha-
laknak, de ugyanakkor nagy
károkat is okozott. Folyók, ta-
vak ömlöttek ki, magukkal so-
dorva az élôvilágot is. – Ko-
moly mértékû volt a halpusztu-
lás, de ez nem minôségi kér-
dés, a megmaradt halak húsát
ez nem befolyásolta – tájékoz-
tatott Csachné Rubint Etelka,
a Mezôgazdasági Szakigazga-
tási Hivatal (MGSZH) Földmû-
velésügyi Igazgatóság Vadá-
szati és Halászati Osztály osz-
tályvezetôje. – A vörösiszap-
katasztrófa egy másik kérdés,
de mind a Marcal folyón, mind
a Torna patakon halászati tila-
lom van érvényben.

Ugyanakkor hírek szerint, a
tragédia után a Szigetközben
házalók a szennyezés miatt
partra vetett halakat árulták.
Ezek azonban nem tudnak
bekerülni a nagykereskedel-
mi forgalomba. 

– Monitoring rendszer ke-
retében a halak élelmiszer-
biztonsági paramétereit is
vizsgáljuk, ezekkel kapcsolat-
ban kifogás nem merült fel. A
halhúsok minôségével kap-
csolatban sem érkeztek pa-
naszok, így erre vonatkozó
külön ellenôrzési program
nem készült hatóságunk ré-
szérôl. Amennyiben a saját
vizsgálataink, illetve esetleges
panaszbejelentések szüksé-
gessé teszik, ezen élelmisze-
rek kiemelt vizsgálatát is el

fogjuk végezni – nyilatkozta
lapunk megkeresésére az
Élelmiszer- és Takarmánybiz-
tonsági Igazgatóság.

Egy, neve elhallgatását ké-
rô horgászegyesületi vezetô
azt mondta, a boltokba kerü-

lô több mázsa hal minôsége
és származása ellenôrizhe-
tetlen. Ezt a szakhivatal dol-
gozója is elismerte. – Minden
állomány vizsgálat alá kerül,
de valóban nem mindegyik
példány. Ám valószínûtlen,
hogy egy nem fertôzött állo-
mányban legyen akár egy
olyan hal is, ami fertôzött –
mondta Csachné Rubint
Etelka.

SZABÓ DÓRA

A szennyezés nem rontott a hús minôségén 

Karácsonyra lesz magyar hal
Az idei év szokatlanul nagy mennyiségû csapadékkárt oko-
zott a természetes vizek élôvilágában, a vörösiszapról nem
is beszélve. A halak húsának minôsége azonban nem rom-
lott, így karácsonykor mindenki nyugodtan fogyaszthat ha-
zai halat.

A vörösiszap-mérgezett halak nem kerülhetnek kereske-
delmi forgalomba

Mi van a veknis kenyérben?
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Sokan érzik ízetlennek a re-
pülôn felszolgált nassolnivalót.
Ilyenkor nem a rossz konyha a
hibás, hanem a magasban fele-
rôsödô háttérzajok, amelyek el-
terelik az utasok figyelmét – kö-
zölték a Food Quality and Prefe-
rence címû szaklapban azok a
kutatók, akik önkéntesek bevo-
násával vizsgálták az íz- és „zaj-
érzékelés” közötti összefüggé-
seket. A résztvevôknek nem-
csak a sütemények ízérôl kellett
tanúbizonyságot tenniük, ha-
nem arról is, mennyire marad
friss a légi elemózsia. Kiderült:
magasabb zajszint mellett
ugyan kevésbé ízletesek az
élelmiszerek, azonban annál ro-
pogósabbak. Ez azért problé-
ma, mert aki kevésbé érzi az
ízeket, hajlamosabb többet
enni.

– Nem véletlenül népbeteg-
ség az elhízás – fogalmaz Antal
Emese dietetikus. – A súlyprob-
lémákkal küszködôk általában
jóval több táplálékot juttatnak
szervezetükbe, mint normál
testalkatú társaik. Ehhez jön
még a nassolnivaló, ami a ma-
gyaroknál magas energiatartal-
mú sütemény. Alapvetôen tehát
nem a nassolás a legfôbb prob-
léma, hanem az, hogy mit vá-
lasztunk az éhség elûzésére.

LADÁNYI ÁGNES

Úgy tûnik, nagyobb esély-
lyel van meg azokban az em-
berekben az a bizonyos X-
faktor, akiknek a vérében van
a zene. A mûsorban ugyanis
sokan büszkélkedhetnek ne-

ves felmenôkkel. Wolf Péter
lánya, Kati is elindult a verse-
nyen. A szôke lány azonban
nem teljesen amatôr, ha még
emlékszünk rá, ô énekelte
kislányként Vuk dalát. Kati-

nak már lemeze is jelent meg
Wolf-áramlat címmel, ezen
édesapja szerzeményeit
énekli. Nyári Károly zongo-
rista két lánya, Aliz és Edit
egymás ellen is küzdött
ugyanezen a versenyen. Ja-
nicsák István lánya, Veca
szintén nyerésre játszott. A
fiatal lány nemcsak apja mi-
att lehet ismerôs, már szere-
pelt korábban a Csillag szü-
letik címû mûsorban is, csak
ott még Veronika néven. Ak-
kor az egyik középdöntôben
esett ki. A büszke apák ter-
mészetesen teljes mellszé-
lességgel kiállnak lányaik
mellett. De nem minden
sztárcsemete ilyen szeren-
csés. Bodnár Attila például
hangot adott annak, hogy te-
hetségtelennek tartja fiát, aki
szintén az X színpadán pró-
bált szerencsét. A Mega-
sztárban sem maradnak el a
családi viszonyok. Fekete
Dávid, aki a Megasztár 4.
szériájának második helye-
zettje lett, feleségét, Csere-
pes Laurát kísérte el a
mûsorba, a szôke lány azon-
ban hamar elvérzett. A Me-
gasztár történetében koráb-
ban is elôfordultak családi
kapcsolatok. Tóth Gabi a
Mega 2-ben kezdetben
„csak” Vera húgaként futott,
de hamar sikerült kilépnie
ebbôl a szerepbôl. Amit ke-
vesen tudnak: még Joshi
Bharat lánya, Szávitri is in-
dult a 2003-as válogatáson,
de az elôdöntôbôl nem sike-
rült továbbjutnia.

U. J.
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Ki kivel van a tehetségkutatókban?

Az almák és a fájuk

Hajas: Jól fésült a magyar Parlament
Hajas László más szem-
mel nézi a híradót, mint az
átlagemberek. A sztárfod-
rász nemcsak a híreket fi-
gyeli, de elôszeretettel
vizsgálja politikusok frizu-
ráját is. 

– Rengeteg politikus kö-
szönheti nekem a frizuráját.
Deutsch Tamásnak egy nap-
pal azelôtt vágtam le a haját,
hogy a Fidesz elôször meg-
nyerte a választásokat. Dá-
vid Ibolya annak idején csak
összefogott copffal volt lát-
ható, én tettem a frizuráját
európaivá – mesélte Hajas
László lapunknak, a Néw-
showR felvételének szüne-
tében. – A magyar Parla-
ment európai színvonalú fri-
zura terén.  A politikus társa-
dalom külsô átalakuláson
megy keresztül. Más ing,
más nyakkendô a divat,
mint eddig. Berlusconi olasz
miniszterelnök például min-
dig olyan, mintha skatulyá-
ból húzták volna ki, minden
hajszála a helyén van. De a
köztársasági elnökünk,
Schmitt Pál megjelenése is
mindig makulátlan.

U. J.

Az utóbbi napokban, hetekben egyre újabb sztárokkal gaz-
dagodik az ország. Sok tehetségkutatóban frissen feltûnô
énekes neve ismerôsen csenghet már a közönségnek. A
versenyzôk közül ugyanis sokan büszkélkedhetnek híres
felmenôkkel, a szakmában elismert rokonokkal. A Helyi
Téma körbenézett, ki kivel van az X-faktorban és a Mega-
sztárban.

Tóth Gabi hamar kilépett a „híres ember húga” szerepébôl

Baróti Laura nemcsak,
mint nô, hanem mint anya is
bizonyítani akar a plasztiká-
zottak szépségversenyén.
– Fontosnak tartom, hogy
édesanyaként is nônek kell
maradni. Sajnos, ez nem min-
denki számára egyértelmû. A
szülôi értekezleteken kitûnök
a többi anyuka közül, és csú-
nyán néznek rám, mert nem
tudják elképzelni, hogy há-

rom gyerek mellett hogyan
van idôm magamra. Pedig
ehhez csak akaraterô kell,
meg persze genetika – ma-
gyarázta a csinos nô, aki min-
den reggel fél 6-kor kel, hogy
mindenre jusson ideje. – Pén-
tekre már mindig fáradt va-
gyok, nehéz felkelni, de akkor
is megteszem, hogy legyen
idôm a hajamra és a smin-
kemre is. 

Laura nyolcéves kislánya
szintén modellkedik, néha
együtt is fotózzák ôket. – Az öt-
éves fiam is nagyon büszke
rám, az óvodai ünnepségek
után mindig megjegyzi: Az én
anyukám a legszebb! A legki-
sebb fiam véleményét még
nem ismerem, mert még nem
beszél, csak kétéves – neve-
tett Baróti Laura, aki elégedett
külsejével, csak mellmûtéte
volt. – Összesen 38 hónapig
szoptattam, megereszkedtek
a melleim, ezért csináltattam
meg. Vannak kisebb hibáim,
de azokkal együtt tudok élni.

SZD

Fél hatkor kel, hogy minden rendben legyen

Többgyermekes édesanya
a Miss Plastic-jelölt

Le a nassolással!

November végén rendezik a plasztikázott hölgyek szép-
ségversenyét. Az indulók között keményen dolgozó, több-
gyermekes édesanyák is vannak. Baróti Laura például há-
rom kicsit nevel és hajnalban kel, hogy a haja és a sminkje
is rendben legyen oviba menet.

Azt már eddig is tudtuk, hogy a nassolás hizlal. Egy új ku-
tatás szerint viszont egyes háttérzajok – mint például a re-
pülôgép zúgása – befolyásolják az ízérzékelést. Aki pedig
nem érzi az ízeket, az hajlamosabb többet enni.
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Baróti Laura: Együtt élek a hibáimmal

Hajas László: Én tettem európaivá Dávid Ibolya hajko-
ronáját
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Ízetlen lehet a repülôn felszolgált étel



– Futni utálok, mert na-
gyon unalmasnak találom.
Pár hete kezdtem újra kan-
goo jumpozni, amit egy spe-
ciális ugrálós cipôben kell
végezni. Squash-solni is szí-
vesen járok, de most Freire
Szilvi barátnômmel a fejünk-
be vettük, hogy falat fogunk
mászni – nyilatkozta lapunk-
nak a törökszentmiklósi mo-
dell. Kriszta elárulta, hogy
szüksége is van a rendsze-
res mozgásra, mivel imád
sokat és sokfélét enni, rend-
szertelenül. – Azt eszem,
amit megkívánok, és annyit,
amennyi jólesik, inkább le-
mozgom, de nem vonom
meg magamtól ezt az élve-
zetet!  A legjobban a ma-
gyaros ételeket kedvelem,
csirkepörkölt és húsleves
bármikor jöhet! Szoktam is
mondani, hogy engem ol-
csón meg lehet etetni, mert
sem a különös halakat, kavi-
árt, sem az egyéb drága,
exkluzív ételeket nem ked-
velem. Brassói, az az igazi!
– mondta Kriszta, akinek lé-
tezik még egy szenvedélye,
az pedig a majonéz. Korlát-
lan mennyiséget képes be-
lôle megenni, bármihez. –
Egy nagy flakon majonéz el-
fogy nálam néhány nap
alatt, a pizzámon általában
nem látszik alatta a feltét. A
zöldségeket csak nyersen
szeretem, de gyümölcsöt
bármikor, bármilyen formá-
ban képes vagyok enni. Per-
sze ebben sem vagyok egy-
szerû, mert sosem az idény-
gyümölcsöket kívánom
meg. Télen rendszerint cse-
resznyére és eperre vá-
gyom!

BE

– Emlékszik az elsô találko-
zásra Kapás Dezsôvel?

– Nem az elsô találkozás a
leglényegesebb, hiszen egy
gyerek, aki vidékrôl jön, nem
tudja, ki az a Kapás Dezsô. Az

elmúlt harminc év mutatja,
hogy ki õ. A mesterem, aki-
nek rajtam kívül rengeteg is-
mert tanítványa volt, mint He-
gedûs D. Géza, Alföldi Róbert
vagy Gáspár Sándor. Ô egy

különleges ember volt, a mi
színházi apukánk. Feljöttünk
Budapestre, és nem volt hol
laknunk. Akkoriban nem lehe-
tett letelepedni, csak ha már
öt éve volt állandó, bejelentett
lakcíme valakinek. Õ, és a
neje, Káplár Éva festômûvész
bejelentettek minket Kaszás
Attilával, így kaptuk meg az
engedélyt.

– A Sylvia címû darabban
egy kutyát alakít. Hogyan le-
het felkészülni egy ilyen sze-
repre?

– Annak idején Böhm
György kollégám kutyájáról,
Almáról mintáztam ezt a figu-
rát. Alma azóta sajnos már
nincs közöttünk.

– Önnek volt valaha kutyája?
– Igen. Kiskoromban egy

Fifi nevezetû ebbel tanultam
meg járni. Az õ bundájába ka-
paszkodtam, úgy álltam fel.
Nagyon szeretem a kutyákat
meg az elefántokat, meg min-
den állatot.

– Van olyan, amit egy sze-
rep kedvéért sem tenne meg?

– Ez csak a konkrét hely-
zetben dôlhet el, csak akkor
lehet valamire azt mondani,
hogy nem. De eddig még
nem volt ilyen. 

BE

– A tébolyhoz hasonlíta-
nám azt az idôszakot, ame-
lyen túl vagyok – vallotta be
Tímár Péter rendezô. –  Reg-
geltôl estig folyamatosan dol-
goztam a nyersanyagon, ám
most már el kell engednem a
filmet – árulta el a rendezô, és
elmondta: sohasem nézi meg
elkészült filmjeit, hiszen akkor
is csak az járna a fejében, mit
hogyan kellett volna máskép-
pen vágni. 

A Zimmer Feri 2 csupán
annyiban tekinthetô az 1998-
as film folytatásának, hogy
ugyanarról a családról szól,
amely annak idején a balato-
ni vendéglátásból szeretett
volna meggazdagodni, ám
most igyekeznek haladni a
korral és a kastélyszállók vilá-

gában próbálnak szerencsét.
–  Mind a két film az én gyer-
mekem, ám ahogyan egy

édesanya sem tud különbsé-
get tenni a gyermekei között,
úgy én sem szeretnék –
mondta Tímár. – Két különál-
ló alkotásról van szó, ame-
lyekben csak a fôszereplô
család a közös. 

HT
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Eszenyi Enikô egy kutya segítségével tanult meg járni

Semmire sem mond nemet
a Vígszínház igazgatója

Egykori tanítványai, színésztársai emléktáblát avattak a hí-
res színésztanár, Kapás Dezsô és neje, Káplár Éva fes-
tômûvész tiszteletére. Az esemény utáni uzsonnán Eszenyi
Enikôvel, a Vígszínház igazgatójával beszélgettünk emlé-
kekrôl és az ô „színházi apukájáról”. A Sylvia címû elô-
adásban játszott szerepe kapcsán a négylábúak is szóba
kerültek.

Minden évszakban másra vágyik

Polgár Kriszta: Majonézt
majonézzel!
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Fikászék haladnak a korral

Bébiszitter segíti az életüket

– Nagyon sokat dolgoz-
nak. Azért jut idô egymás-
ra is?

– Kell, hogy jusson. Persze
tény, hogy mostanában jóval
kevesebb. Zoli a színház és a

duetténeklés mellett popkar-
rierbe is kezdett, ez az új le-
mez és a közelgô koncert
emberileg és szakmailag tel-
jesen befogta. Én pedig a
Koldusopera premierjére ké-
szülök az Operettszínházban.
De a január a miénk lesz.

– Hogyan kapcsolódnak
ki?

– Mivel nagyon „menôs”
az életünk és zaklatott, ha
van egy kis idônk, akkor sze-
retünk otthon lenni, társasjá-
tékozni, kártyázni. De szíve-
sen megyünk Visegrádra
nyári bobozni vagy a János-
hegyre libegôzni. 

– Ki vigyáz a gyerekekre,
Marcira és Zorára, ha ki sem
látszanak a munkából?

– Van több segítségünk,
édesanyám, anyósom és egy
nagyon jó bébiszitterünk,
„Rita Poppins”, ahogy mi hív-
juk Mary Poppins után. Na-
gyon sokat segít, de más-
hogy nem is menne, mert
mindkét nagymama dolgo-
zik. Rita több mint két éve van
velünk, és leginkább a kislá-
nyunk legjobb barátnôjeként
emlegetjük. 

– Az édesanyja, Hámori Il-
dikó tüneményes jelenség.

– Abszolút. 64 lesz janu-
árban, de igazi nô, a szó jó
értelmében. Nem az idióta
külsôségek tekintetében,
hanem a benne lévô tartás
miatt.

U. J.

Polgár Kriszta, a filigrán modell gyermekkorában tíz évig
kézilabdázott, ez alapozta meg izomzatát. A heti hat edzés
jót tett az amúgy is kiváló genetikai adottságokkal rendel-
kezô szépségkirálynônek. Manapság már azonban az ôrül-
tebb sportokra esküszik.

A végéhez közelítenek a Zimmer Feri 2 utómunkálatai, már
csak az utolsó simítások vannak hátra. A kultuszfilm má-
sodik részét két hét múlva, december 2-án mutatják be a
magyar mozikban.

Szarvas József, Kovács Vanda, Reviczky Gábor, Pogány
Judit, Csukás Marci és Kálomista Anna

Eszenyi: Szeretem az elefántokat is
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Gyermeki szív dobog a Szinetár–Bereczki házaspárban.
Szinetár Dóra lapunknak elárulta: szabad idejüket legszí-
vesebben játékkal töltik. Kártyáznak, társasoznak és sze-
retnek bobozni is. Amikor anya és apa dolgozik, Marcira és
Zorára a csoda segítség, ahogyan ôk hívják, „Rita Poppins”
vigyáz.

Szinetár: Rita két éve van velünk

Kriszta tíz évig kézilabdázott
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Ernô vagyok, 3-4 éves, ivar-
talanított foxi keverék kan ku-
tyus. „Találtam a repülôtér kör-
nyékén...” – mondta az az em-
ber, aki kivitt a menhelyre, és
otthagyott – 2009 májusában.
Csak én tudom, hogy ez igaz-e
vagy sem, de sajnos elmonda-
ni nem tudom. Megtartom a tit-
kot magamnak. Bekerülésem
után úgy tûnt, a szerencsésebb
menhelylakók közé tartozom,
mert alig telt el egy hónap, és
máris „örökbe” fogadtak. De
mint sok menhelyi társam, elsô-
re én sem az igazi gazdit találtam
meg – egy év múlva visszakerül-
tem. Nem tettem semmi rosszat,
csak már terhükre voltam idôs
gazdáimnak. Csak azt tudnám,
hogy egy éve minek kellettem
nekik! Nagyon jó természetem
van. Valaha réges-régen sokat
szeretgettek, családi kedvenc
voltam. Most is nagyon szeret-
ném, ha foglalkoznának velem,

szívesen venném, ha dédelget-
nének. Ragaszkodom mindenki-
hez, aki egy jó szót szól hozzám.
Ismerem a hívószavakat, póráz
nélkül is szépen sétálok, szófo-
gadó kutyus vagyok.

Türelemmel várom az igazi
gazdit, aki végre végleges ott-
hont nyújt számomra.

A békéscsabai állatmenhely
a Kétegyházi út 30. sz. alatt talál-
ható, tel.: 06-30/322-2776, hon-
lap: www.csabaiallatvedok.hu, e-
mail: csabaiallatvedok@free-
mail.hu.

GAZDIKERESÔ

Po niekoľkoročnej prestáv-
ke Organizácia slovenskej
mládeže v Maďarsku, ktorá
sídli v Békešskej Čabe túto je-
seň opäť usporiadala futbalo-
vý turnaj s názvom Dolno-
zemský pohár. Stretnutie
prvýkrát zorganizovali začiat-
kom deväťdesiatich rokov ak-
tivisti z radov čabianskej slo-
venskej mládeže, ich mužstvo
s názvom Čabianski orli aj toh-
to roku úspešne hralo medzi
mladšími mužstvami.

Na turnaji v mene organizá-
torov športovcov a fanúšikov
pozdravil predseda organizá-
cie Ondriš Kiszely, uviedol, že
tohto roku sa prihlásilo osem
mužstiev. Okrem spomína-
ných Čabianskych orlov bolo

zastúpené aj čabianske Slo-
venské gymnázium, Kondo-
roš, Slovenský Komlóš a Veľ-
ký Bánhedeš, ako aj Slováci z
Bakoňu, z Černe. Na Čabu za-
vítali aj predstavitelia Armén-

cov v Maďarsku, ako aj Nemci
z dediny Ófalu pri Pécsi.  Tur-
naj prebiehal v príjemnej at-
mosfére, ktorej aj počasie žiči-
lo, zápasy viedli čabianski roz-
hodcovia Michal Sztrunga a

Zsolt Tulkán. Tohto roku sa pu-
tovný pohár dostal na Kondo-
roš, strieborným medailám sa
tešili Čabianski orli, kým bron-
zová cena patrí Komlóšu. 

V záujme obnovenia popu-
lárnej aktivity mladým pomoh-
lo viacero orgánov a inštitúcií.
Popri pomoci Celoštátnej slo-
venskej samosprávy, čabians-
kej slovenskej školy, ako aj
Čabianskej organizácie Slo-
vákov o perkelte v kotlíkoch
sa postaral tím slovenskej sa-
mosprávy a Regionálneho
kultúrneho strediska v Slo-
venskom Komlóši, kým meda-
ily pre prvé tri mužstvá zabez-
pečila slovenská samospráva
v Černi.

cs. l.

Dolnozemský pohár 2010

Néhány éves szünet után a
békéscsabai székhelyû Ma-
gyarországi Szlovák Fiatalok
Szervezete idén ôsszel újra
megrendezte az Alföldi Kupa
nevû futballbajnokságát. A ta-
lálkozót a kilencvenes évek
elején csabai szlovák fiatalok
szervezték meg elôször, csa-
patuk Csabai Sasok néven
idén is sikeresen szerepelt.

A tornán a szervezôk nevé-
ben a szervezet elnöke, Ki-
szely András köszöntötte a

sportolókat és szurkolókat, s
elmondta, hogy az idén ösz-
szesen nyolc csapat nevezett
a tornára. A Csabai Sasokon
kívül a csabai szlovák gimná-
zium, valamint Kondoros,
Tótkomlós, Nagybánhegyes
és a bakonycsernyei szlová-
kok is képviselve voltak. Ma-
gyarországi örmény és a
Pécs melletti, ófalui német fo-
cisták is eljöttek Békéscsabá-
ra. A jó hangulatú bajnoksá-
gon, melynek az idôjárás is

kedvezett, a mérkôzéseket
Sztrunga Mihály és Tulkán
Zsolt csabai bírók vezették.
Idén a vándorkupa Kondo-
rosra került, az ezüstérmek-
nek a Csabai Sasok örültek, a
bronz pedig Tótkomlósé lett.

A népszerû torna újraindí-
tása érdekében több szerv,
intézmény, illetve szervezet is
a fiatalok segítségére sietett.
Az Országos Szlovák Önkor-
mányzat, a békéscsabai Szlo-
vák Gimnázium, Általános Is-

kola, Óvoda és Kollégium,
valamint a Csabai Szlovákok
Szervezete – Szlovák Kultúra
Háza segítsége mellett a kat-
lanokban fôzött pörköltrôl a
tótkomlósi szlovák önkor-
mányzat és Szlovák Regio-
nális Kulturális Központ csa-
pata gondoskodott, míg a
három elsô helyezett csapat
érmeit a bakonycsernyei
szlovák önkormányzat bizto-
sította.

l. cs.

Alföldi Kupa 2010

Békéscsaba Megyei Jogú
Város Lengyel Nemzetiségi
Önkormányzata és a Ma-
gyar–Lengyel Baráti Kulturá-
lis Egyesület november 6-án
immár tizedik alkalommal
rendezte meg a Békés me-
gyei lengyel lakosok anya-
nyelvi, kulturális rendezvé-
nyét, a lengyel napot a Len-
csési Közösségi Házban. Ta-
kács Péter házigazdaként üd-

vözölte a megjelenteket,
majd Leszkó Malgorzata
nemzetiségi önkormányzati
elnök köszöntötte a Lengyel
Köztársaság budapesti nagy-
követsége munkatársát, Mo-
nika Przyborowska titkár asz-
szonyt. Az ünnepélyes meg-
nyitót követôen mintegy két
órát csúszott a budapesti
„Polonez” Néptáncegyüttes
mûsora, mivel a közlekedés

ördöge közbeszólt. Emiatt
némi csere történt a mûsor
sorrendjében: elsôként a
„Lengyel menekültek Magyar-
országon” címû kiállítást nyi-
totta meg Kocsor János, a
Munkácsy Mihály Múzeum
történésze. Beszédét a közis-
mert versikével kezdte: „Len-
gyel, magyar két jó barát /
együtt harcol, issza borát. ”
Elmondta, hogy a lengyel–

magyar barátság alighanem
a két világháború alatt kapta
története során a legmélyebb
értelmet. Pedig a két ország
az európai nagyhatalmak
játszmájában az ellentétes ol-
dalon állt… A csabai Chopin
kórus koncertjét követôen
megérkezett a Polonez
együttes, s mûsorával kárpó-
tolta a közönséget. 

Vándor Andrea

A lengyel–magyar barátság legmélyebb értelme
Az embert sokfelé viszi a

sorsa, de aki valaha mérnök
volt, az sosem felejt el józan
mérnöki ésszel gondolkodni –
mondta Vantara Gyula pol-
gármester, közlekedésépítô
szakmérnök a Békés Megyei
Mérnöki Kamara és a MTESZ
Békés megyei szervezete tu-
domány napja alkalmából
rendezett mérnöknapi ünnep-
ségén, a Halászcsárdában.

A rendezvényt Gólya Pál, a
megyei MTESZ ügyvezetô
igazgatója nyitotta meg, majd
H. Kovács Judit, a me-
gyegyûlés alelnöke beszélt

többek közt arról, hogy a tu-
dományos kutatások nélkül
elképzelhetetlen lenne a fejlô-
dés. Vantara Gyula tájékoztat-
ta a jelenlevôket a Békéscsa-
bán zajló fejlesztésekrôl.
Hangsúlyozta, hogy a csabai
mérnökök és vállalkozók
szakmai felkészültségben fel-
veszik a versenyt az ország-
gal, a továbblépéshez, a na-
gyobb munkák megvalósítá-
sához legtöbbször csak egy-
valami hiányzik, ez pedig a
tôke. A polgármester remé-
nyét fejezte ki, hogy a szabá-
lyozók egyszerûsítésével, a
közbeszerzési törvény válto-
zásával a jövôben a helyiek is
több lehetôséghez juthatnak.

A résztvevôk ezután elô-
adást hallgattak meg a kama-
ra, valamint a felsôoktatás
mai helyzetérôl és feladatai-
ról, és a találkozó végeztével
hazavihették A mûszaki hala-
dás szolgálatában címû
MTESZ-kiadványt, amelyet
Malatyinszki József írt és szer-
kesztett.

M. E.

Józan mérnöki ésszel

Orsós Zsolt, a vak sporto-
ló, a „szolidaritás nagyköve-
te” országos programja kere-
tében a belvárosi iskolában
tartott sportbemutatót a gye-
rekeknek a közelmúltban, s
mesélt elért sikereirôl is. A
diákok megismerhették a fo-
gyatékossággal élôk minden-
napi nehézségeit, a segítség-
nyújtás lehetôségeit, annak
technikai segédeszközeit: a
Braille-írógépet, a beszélô te-
lefont és számítógépet. Kö-
zös sportolásra is lehetôség
volt: a vendég csörgôlabdá-
zásra várta a fiatalokat. Ez a
vakok és gyengén látók szá-
mára kialakított labdajáték fej-

leszti a mozgáskoordinációt
és a tájékozódást. Orsós
Zsolt, aki az egyik legsikere-
sebb roma sportoló Magyar-
országon, sportegyetemet
végzett, sportmenedzseri dip-
lomát szerzett. A vak fiú 2001-
ben Európa-bajnokságot
nyert a magyar csörgôlabda-
válogatottal, az idén pedig az
újjáalakult csapattal a 11. he-
lyen végeztek a világbajnok-
ságon. Soltész Miklós
(KDNP), a Nemzeti Erôforrás
Minisztérium államtitkára ka-
rolta fel az országos progra-
mot, amely november végéig
tart a minisztérium támogatá-
sával. V. A.

A szolidaritás nagykövete

Különleges festmények Kanalas
Éva 1987-tôl gyûjt népdalokat a
Kárpát-medencében, emellett éne-
kesként számos hazai és nemzet-
közi fesztiválon mutatta és mutatja
be a magyar népzene legtöbb kele-
ti párhuzamot hordozó népdalkin-
csét. 1999-ben megalapította az
Ojanna Hangszínházat, amelyben

az emberi hang mint hangszer jele-
nik meg, az ének pedig „a pillanat-
ban születik”. November elején
azonban egy másik oldaláról mu-
tatkozott be Kanalas Éva: különle-
ges festményeit tekinthették meg
az érdeklôdôk a Békéscsabai Kul-
turális Központ Lencsési Közössé-
gi Házában.
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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 rendezvé-
nyekre (Interticket, Ticket Express, Ticket Pro, Ticketportal és Jegymester jegyek); ingyenes
prospektusok magyarországi szálláshelyekrôl, látnivalókról, rendezvényekrôl. • Megvásárol-
hatók: békéscsabai ajándéktárgyak (pólók, bögrék, hátizsákok, tollak, tollkészletek, kitûzôk,
kulcstartók, sapkák, noteszek), Munkácsy-könyvek, könyvjelzôk, képeslapok, telefonkártyák,
Magyar Turizmus Kártya, térképek, képeslapok, útikönyvek.

PROGRAMAJÁNLÓ
November 2-ától
Schéner Mihály Kossuth- és Munká-
csy-díjas képzômûvész ma-
gángyûjteménybôl válogatott kama-
ra-kiállítása az ART-tér Képkeretezés
és Galériában (Bartók B. út 14/1.).
November 20.–december 3.
A Körösök Völgye Natúrpark Egyesü-
let programja a Széchenyi ligetben
November 20-án 15.00 órától
Mesevilág-sorozat az Ibsen-palotá-
ban – vendég: Aracs Eszter
bábmûvész
November 20-án 
Grandmother’s Jam-koncert – bontó-
buli az ifiházban November 20-án
10.00-tôl 16.00 óráig
V. Békéscsabai Digiporáma-fesztivál
a Lencsési Közösségi Házban 
November 20–21.  
XI. Civil Kulturális Börze 

November 22-én 10.00 és 14.00 órá-
tól. Az ördög három aranyhajszála –
gyermekszínház az ifiházban a Sze-
gedi Miniszínház elôadásában
November 27-én
Kiscsillag-koncert az ifiházban
November 27-én
András-napi kolbászparádé a Len-
csési Közösségi Házban
November 27-én 19.00 órakor
Neoton-koncert a sportcsarnokban 
November 28-án 14.30-tól
Adventi játszóház és kézmûves-fog-
lalkozások a Diáktanyán
November 29.–december 3.
Ajándékkészítô hét a Meseházban
December 8-áig
Bereznai Péter kiállítása a Jankayban
2011. január 30-áig
Üvegikonok – kiállítás a Munkácsy
Mihály Múzeumban

AJÁNLATUNKBÓL:
BÉKÉSCSABA:
A belvárosban egy szoba +
étkezôs, erkélyes, egyedi
fûtésû, 49 m2-es lakás eladó.
Ár: 6,9 M Ft. 

A Lencsésin, liftes házban két
és fél szobás, belsô hôszigete-
lésû, erkélyes lakás eladó.
Ár: 7,3 M Ft. 

A Vécsey utcában 2. emeleti,
kétszobás, erkélyes, egyedi fû-
téses lakás eladó. Ár: 7,4 M Ft. 

A Vécsey utcában 37 m2-es, 4.
emeleti, egyszobás, kis rezsijû
lakás eladó. Ár: 7,5 M Ft. 

Új építésû, háromszobás, 100
m2-es, hôszigetelt családi ház
eladó. Ár: 14,4 M Ft.

A Lorántffy utcában két és fél
szobás családi ház 108 m2-es
üzlethelyiséggel eladó. Ár: 15,8
M Ft.

A Zsigmond utcában kétszin-
tes, négyszobás, amerikai
konyhás családi ház eladó. Ár:
23,9 M Ft.

A Mester utcában öt éve épült,
három és fél szobás, padláste-
res családi ház eladó. Ár: 24,9
M Ft. 

A Fényesi úton három szoba +
nappalis, tetôtér-beépítéses
családi ház eladó.   Ár: 25 M Ft.

A Rakéta utcában tetôtér-beé-
pítéses, négy szoba + nappalis
családi ház eladó. Ár: 28,5 M Ft. 

A Szent László utcában négy-
szobás, amerikai konyhás, két-
garázsos családi ház eladó.
Ár: 29,9 M Ft.

GARÁZS ELADÓ/KIADÓ:
A Tulipán utcában garázs kia-
dó. Ár: 10 000 Ft.

A Gyóni Géza utcában 18 m2-es
garázs kiadó. Díja: 14 000 Ft.

A belvárosban 16 m2-es, tégla-
építésû, palatetôs garázs tár-
sasházi udvarban eladó. Ár:
1,8 M Ft. 

A Bartók Béla úton, garázsud-
varban álló garázs villannyal
eladó, esetleg bérlôvel együtt
is! Ár: 1,99 M Ft. 

GYULA:
A Széchenyi utcában felújítan-
dó, kétszobás parasztház
köz-mûves telekkel eladó.
Ár: 6,2 M Ft.

Üdülôövezetben 80 m2-es,
amerikai konyha + két szo-
bás üdülô lakóház eladó. Ár:
7,5 M Ft.

A Szélsô utcában egy + fél szo-
bás, étkezôs társasházi ház el-
adó. Ár: 8,5 M Ft. 

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

Az Erzsébet utcában, 1200 m2-
es telken három szoba +
konyhás családi ház eladó. Ár:
11 M Ft.

A Nagy Sándor utcában 3.
emeleti, háromszobás, erké-
lyes, felújított lakás eladó. Ár:
10,8 M Ft. 

A Nagyváradi úton 78 m2-es,
két szoba + nappalis, étkezôs
családi ház eladó. Ár: 13 M Ft.

A Varsándi utcában, 1200 m2-es
telken két lakóház eladó. Az
egyik 67, a másik 56 m2-es. Ár:
16,9M Ft.

KÉTEGYHÁZA:
A Csabai utcában 1035 m2-es
építési telek eladó. Ár:
540 000 Ft.

A Medgyesi soron, 1400 m2-es
telken két szoba + nappalis
családi ház garázzsal eladó.
Ár: 5,5 M Ft.

A Rákóczi utcában két szoba +
nappalis családi ház garázzsal
eladó. Ár: 5,6 M Ft.

A Széchenyi utcában 85 m2-es,
két szoba + nappalis családi
ház eladó. Ár: 6,5 M Ft.

A Nagy Sándor utcában két
szoba + nappalis, étkezôs csa-
ládi ház eladó. Ár: 2,1 M Ft +
hitelátvállalás.

A Gyulai úton négy szoba +
étkezôs családi ház eladó. Ár:
7,1 M Ft.

A Damjanich utcában kétszin-
tes, négy szoba + nappalis
családi ház eladó. Ár: 6,4 M Ft
+ hitelátvállalás.

A Bocskai utcában négy szoba
+ nappalis, szinteltolásos csa-
ládi ház eladó. Ár: 11,5 M Ft.

A Damjanich utcában 240 m2-
es üzlethelyiség eladó. Ár: 12
M Ft.

A Toldi utcában két szoba +
nappalis családi ház eladó. Ár:
12 M Ft.

A Batthyány utcában hatszo-
bás, tetôtér-beépítéses családi
ház eladó. Ár: 15 M Ft. 

Irodánk szarvasi, kecskemé-
ti, szegedi és gyulai ingatla-
nokkal is rendelkezik!
Irodánk mobil üzletkötôket
keres. Tel.: 30/391-9051

Két angyalka repdes az Ib-
sen-ház színpadának légteré-
ben, jelezve, hogy amit látunk,
nagy igazság az, és nagy ta-
nulság is egyben. Három tör-
ténet érkezik egy bábelôadás-
ban arról, hogy a legendák
csodatévô Szent Miklósa ho-
gyan is lett csodatévô és
szent. Hogy miért is tanulsá-
gos a legendahôs élete, hogy
a gyermeki lélek is megérez-
ze, miért lehet példa Mirjam és
Ábrahám védelmezôje, a viha-
ros tengeren fuldokló matró-
zok kimentôje és a szegény
halász három leányának meg-
szabadítója a rabszolgaság
rémétôl – ma is, és minden
korokban, amikor éppen fe-
ledhetô idôszakát éli a szere-
tet, ami ha nem is múlhat el
soha, hiánya olykor-olykor be-
következik.

Könnyed, közvetlen, de
néha túlságosan is visszafo-
gott játék jellemezte a modern
irányzatú (paraván nélküli)
elôadást a Napsugár Bábszín-
ház évadnyitó premierjén, az
öt bábszínész (Balázs Cson-
gor, Berta János, Csortán
Zsóka, Czipott Gábor és
Szôts Orsi) azonban birtoká-
ban van minden szükséges
felkészültségnek, tehetség-
nek és eszköznek, ami a játék
varázslatához nélkülözhetet-
len. Persze a már említett,
igencsak visszafogott játékstí-
lus a történetek alakulását is

lelassítja, a rendezés nyugod-
tan felpörgethetné, a gyere-
kek jobban és gyorsabban
azonosulhatnának a legendás
eseményekkel, és a kellô áhí-
tat sem csorbulna tôle.

A szegény halász és három
leányának története a legbáb-
színházibb feldolgozás, a sze-
replô színészek nélküli abla-
kos jelenetek kitûnôen jelez-

ték: errefelé van a hatásos
bábjáték igazi birodalma. Mi-
közben el kell döntenünk,
hogy a festett sík-bábukat
nézzük-e, vagy a beöltözött
bábszínészeket; jó lenne az is,
ha a fôszereplô jótéteményei,
mi több: csodái némi küzdel-
mek árán lennének valósá-
gossá, bizonyítva, hogy Szent
Miklós is megküzdött azért,
hogy hitbéli szívjóságát az
emberek javára fordítsa.

A két angyalka a hármas ol-
tár (esetleg ikonosztáz, netán

forgatható játéktér) felett rep-
desve végül is azt hirdeti,
hogy szeretet nélkül önpusztí-
tó lesz a világ, hogy a szeretet
a csodák csodája, és szeretet
nélkül Szent Miklós sem lehe-
tett volna „csodatévô”. De hát
az volt, tapsolunk örömöt a
bábszínház nézôterén, gratu-
lálva a Berbécs-zenekar kísé-
rôzenéjéhez is, mely magya-

ros motívumokkal szôtte át a
játék hangulatát. Amikor egy
idôben távoli történet lehet
mai, tiszta, szép példa arra,
hogy a gyûlöletnél van erô-
sebb is: a legyôzhetetlen sze-
retet. Többet tudni errôl, átél-
ni, mit is jelent, nem lehet elég
korán kezdeni. Bábszínhá-
zunk gondoskodik róla, hogy
átéljük, és elgondolkozzunk
(már gyermeki korban) arról,
mi a dolgunk, hogy aztán min-
den jobb legyen.

Sass Ervin

Szent Miklós meséi

Közel harminc cég részvéte-
lével egészségfesztivált rende-
zett november 6-án a Csaba
Centerben – a Rádió 1 és az
ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális
Intézetének támogatásával – a
Ribár és Társai Bt.

– A fesztiválon minden elô-
adás, bemutató és kiállító az
egészséges életmódhoz nyúj-

tott alternatívákat. Felsorakoz-
tattuk azokat a szolgáltatáso-
kat, eszközöket, ételeket, ame-
lyek segítenek az egészség út-
jára lépni. A program keretében
felhívtuk a figyelmet a táplálko-
zás, a szûrôvizsgálatok és a
sport fontosságára is – mondta
Ribár György. Mucsi Gyula tisz-
ti fôorvos hangsúlyozta: közös

cél, hogy mindenki tudja, érez-
ze, a saját helyén és területén
felelôs az egészségért.

A fesztivál az egészség ötlet-
tára volt. Aki ott járt, talán nem
felejti el, milyen elônyökkel jár
például a hajdina, a köles, a
zab, a bulgur, a kuszkusz vagy
a barna rizs fogyasztása. 

M. E.

Egészségfesztivál a Csaba Centerben

A hetvenes években Kiskô-
rösön szolgáltam, ott foglal-
koztam Isten-keresô fiatalok-
kal. Vallásos tartalmú anyagok
nyomtatásával vádoltak, aztán
azt mondták, hogy vagy bör-
tönbe megyek, vagy a Viharsa-
rokba, ahol nem foglalkozha-
tok az ifjúsággal. Az utóbbit vá-
lasztottam. Jöttömet megelôz-
te egy levél arról, hogy jazz-ze-
nével tarkított istentiszteleteket
tartottam, ezt Csabán ne en-
gedjék – emlékezett vissza a
több mint harminc éve történ-
tekre a KIE rendhagyó irodalmi
kávéházában Gyôri János Sá-
muel evangélikus lelkész.

A közönség soraiban ott ül-
tek az egykori ökumenikus ifi
tagjai, mert persze a lelkész a
családokon keresztül mégis el-
jutott az ifjúsághoz. A kávéház-
ban a hetvenes években ké-
szült fotók segítségével és kö-
zös énekléssel idézték fel azo-
kat az idôket, amikor még fel-
jelentgették a hittanra járókat,
tiltólistán voltak a vallásos tar-
talmú filmek.  

Ahogy Gyôri János Sámuel
elmondta, annak idején a pe-
dagógusok még mûvészettör-
téneti célzattal sem vihettek
diákokat a templomba, éppen
ezért élete egyik legszebb él-
ménye volt, amikor elôször lát-
hatta, hogy az evangélikus
gimnázium tanulói töltik meg a
templom padsorait.

Mikóczy Erika

Isten-keresô
fiatalok

Farsang Katalin koloratúrszoprán (képünkön) és Balczó
Péter tenor a kolbászfesztivál programjának részeként a
Munkácsy-emlékházban adott hangversenyt.

Ritka az, hogy az ember
elsô kézbôl tájékozódhat
olyan szörnyûségekrôl, ame-
lyekkel eddig csak címsza-
vakban olvashatott az iskolai
történelemkönyv valamelyik
apró betûs bekezdésében. A
BéKSZI tanácskozótermének
fôleg diákokból álló hallgató-
sága számára megadatott ez
a ritka pillanat, amikor a csa-
bai származású Avri R. Sac-
ham rendhagyó élménybe-
számolójának lehettek tanúi.
Az egykori pesti fiatal átélte
azokat az esztelen kegyetlen-
kedéseket, amelyekkel a fô-
városi zsidóságnak kellett
szembesülnie a német meg-
szállás és a nyilas uralom évei
alatt. A barátait, távolabbi ro-
konait és társait rendre el-
vesztô túlélô elôadásából ki-
derült, hogy mit is jelenthetett
akkoriban egy zsidó család

számára három svájci
Schutzpass, egy tömb só
vagy egy vadidegen testének
melege a zsúfolt és fagyos téli
éjszakában. Viszonylag kevés
történelemkönyvben írnak ar-
ról, milyen érzés volt, amikor
a nyilas suhancok szemreb-
benés nélkül tépték darabok-
ra a már említett svájci menle-
velet, vagy amikor egyik pilla-
natról a másikra választanak
el mindenkitôl, aki fontos ne-
künk. Az iskolapadban ülve
nehéz elképzelni a kényszerû
éhezés, a fájdalom és a folya-
matos fenyegetettség lélek-

marcangoló érzését, senki
nem mesél a gettó szenespin-
céinek bûzérôl, amelyek zsú-
folásig megteltek a felszaba-
dító bombázások idején.
Ezért fontosak az ehhez ha-
sonló rendhagyó történelem-
órák, nem árt, ha néhány tör-
ténetet lélegzetünket vissza-
fogva hallgatunk végig egy
egyszerû ember, esetünkben
egy pesti zsidó fiú szemszö-
gébôl. Az október 13-ai, lebi-
lincselô és sokkoló elôadás
házigazdája Kissné Lajos Ka-
talin tanárnô volt.

Kárász-Kiss Péter

Sohasem akart megvirradni

Az Uralon túl
„A kontrasztok uralta Uralon
túl” (Szibéria) címmel számolt
be legutóbbi utazásáról Kalmár
Zsolt képi gondolkodó, Mazán
György és Uhrin Zoltán kol-
bászfüggôk, valamint Prekop
János kulturgerilla nemrégiben
a Jankay-galériában. A megje-
lentek ízelítôt kaphattak a tradi-
cionális orosz zene remekeibôl,
megkóstolhatták a szamovárral
készült teát és az ételek közül a
borscs-ot. A skype segítségé-
vel telefonos kapcsolatot te-
remtettek a Szibériában élô Uh-
rin Sándorral, így ô is bekap-
csolódhatott az interaktív él-
ménybeszámolóba.

V. A.
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A P R Ó H I R D E T É S
IN GAT LAN

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

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

SZOLGÁLTATÁS
Matematikából korrepetálás középiskolá-

soknak, fôiskolásoknak. Tel.: 06-70/392-
0459.

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

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

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

Szobafestést, mázolást, ta pé tá zást, sza-
lagparkettázást, homlokzatfestést, hõ-
szigetelést, 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.: 30/273-
3191.

Redôny-, reluxa-, szalagfüggöny-készí-
tés, -javítás részletfizetéssel is. Nyílászá-
rók javítása. Tel.: 454-171, 70/212-6776.

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

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

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

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

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

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

OKTATÁS
Angol-, németnyelv-oktatás. Tel.: 20/933-

6828.
Olasznyelv-oktatás. Tel.: 20/259-5126.
Üzleti angol, német. Tel.: 20/933-6828.
Angolnyelv-oktatás minden szinten. Tel.:

06-70/392-0459.
Jaminában általános iskolásoknak korre-

petálás és fejlesztés. Tel.: 06-20/975-
4487, 66/637-297.

MUNKA
Ingatlanirodánk üzletkötôket keres kötetlen

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

EGYÉB
Elégedetlen Ön a biztosító kárrendezé-
sével?Mi segítünk! CREDIT LIFE Bt., Bé-
késcsaba, Andrássy út 6., tel.: 30/940-
6578.

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

Beltéri hôszigetelés az INHEMIWA hôszi-
getelô panellel. Akár 70 %-os energia-
megtakarítás! Bôvebb információ:
www.inhemiwa.hu vagy a kivitelezôtôl:
Morár János, tel.: 06-20/490-0702.

Kukoricát, napraforgót nagy tételben vásá-
rolok. Tel.: 06-20/657-6224.

November 10-éig volt meg-
tekinthetô Fajó János fes-
tômûvész Feketén-fehéren
címû tárlata a Jankay-galériá-
ban, melyet Mészáros Zsu-
zsanna, a Munkácsy-emlék-
ház igazgatója nyitott meg.

V. A.

Csabai-Wágner József fes-
tômûvész *Mezôberény, 1888.
máj. 27., Mezôtúr, 1967. jún. 6.
Középiskoláit Békéscsabán és
Kolozsvárott végezte, késôbb
Budapesten, a mûegyetemen
tanult. Áchim Gusztáv fômér-
nökkel együtt részt vett a bé-
késcsabai Munkácsy Mihály
Múzeum épületének tervezé-
sében. Késôbb a munkálatok
építésvezetôje volt. 1921–’22-
ben kezdte tanulmányait a
képzômûvészeti fôiskolán,
ahol Balló Ede tanítványa volt.
1929-tôl minden évben bemu-
tatkozott helyi gyûjteményes
tárlatokon. 1930-ban kiállított a
Nemzeti Szalonban, 1932-ben
az Ernst Múzeumban és
ugyanebben az évben szere-
pelt a velencei biennálén is.
Elsô önálló tárlatát 1935-ben

rendezte, a másodikat 1938-
ban. Ez idô tájt Budapesten
élt. Az 1940-es évek végén
Mezôtúrra költözött. 1965-ben
önálló kiállítása volt Békéscsa-
bán, a Munkácsy Mihály Mú-
zeumban, majd halála után
egy évvel szintén itt volt em-
lékkiállítás képeibôl. Mûvésze-
tének szinte egyetlen témája a
természet szépsége. Mûveit –
melyek többségükben pasz-
tellek, rajzok – derûs hangvé-
tel, élénk színvilág, harmoni-
kus kompozíció jellemzi. Szü-
letésének centenáriumán ké-
peibôl emlékkiállítást rendez-
tek a Munkácsy Mihály Múze-
umban.

Irodalom: Békéscsaba:
Történelmi és kulturális mo-
nográfia. Fôszerk.: Korniss
Géza. Békéscsaba, Kôrösvi-

dék Nyomda. 380–381. p.
Kép: uo. 381. p.; Békés várme-
gye. Szerk.: Márkus György.
Bp., 1936.; Csabai-Wágner Jó-
zsef 1888–1967: Emlékkiállí-
tás: Katalógus. Elôszó: B. Tu-
rok Margit. Kiad. a Munkácsy
Mihály Múzeum. Békéscsaba,
1988. 14 p. Kép: uo. a címla-
pon.; Mûvészeti lexikon 1. köt.
Fôszerk.: Zádor Anna, Genthon
István. Bp., 1965. Akadémiai Ki-
adó 454. p.; Seregélyi György:
Magyar festôk és grafikusok
adattára: Életrajzi lexikon az
1800–1988 között alkotó festô-
és grafikusmûvészekrôl Sze-
ged, 1988. Seregélyi. 108. p.;
Magyar életrajzi lexikon 4. köt.
Fôszerk.: Kenyeres Ágnes. Bp.,
1994. Akadémiai Kiadó. 144–
145. p.

Csobai László

A természet mûvészének életrajzaFajó János
a Jankayban

A Békéscsabai Egyesített
Szociális Intézmény lakóinak
alkotásaiból, kézimunkáiból
nyílt kiállítás október közepén a
Bartók Béla Úti Idôsek Ottho-
nának foglalkoztató helyiségei-
ben. A tárlatot – amelyre húsz-
ezer forint támogatást nyertek
az önkormányzat kisebbségi,
érdekegyeztetô és külkapcso-
lati bizottságának pályázatán –
Mészáros Ágnes intézményve-

zetô nyitotta meg, és a Hétpró-
bás táncosai tették igazi ünne-
pi alkalommá. A szépkorúak
keze nyomán készült gobeli-
nek, mandalák, hímzések, kö-
tések, horgolások kézzel fog-
ható bizonyítékát adták az
örömszerzés és az alkotókedv
idôtlenségének. A kiállított
munkákban október végéig
gyönyörködhettek az otthon la-
kói és a látogatók.                m. e.

Szépkorúak kiállítása

A Békési Galériában, az
egykori kis bálteremben ki-
állítást nyitott a FAMME
(Független Alkotók Mûvé-
szeti és Mûvelôdési Egye-
sülete), a magáról ritkán
hallató képzômûvész-társa-
ság, tagjai között zömmel
rajztanárok és békéscsa-
baiak. Szabó Julianna fes-
tômû-vész, az egyesület el-
nöke írja önmagukról, a
húsz- éves, jubileumi kiállí-
tási kalauzban 2007-ben:
„Egyre kevésbé érezzük a
háttérbe szorítottságot, he-
lyette a régóta vállalt sors-
közösség szívmelengetô ér-
zését kaptuk ajándékba”.

Tizenhat kiállító negyven-
egy mûtárgya látható a falai-
ban régi báli zenéket ôrzô,
elegáns kisteremben, legin-
kább arról, hogy ki merre
tart, mi foglalkoztatja, miért
érdemes figyelni rájuk, és
miért jó szeretni ôket. Ha
egyetlen szóval jellemezzük
a látvány-gondolatokat, ami
megragad, akkor ezek a kö-
vetkezôk: emlékek, példák,

derû, álom, csend, szomo-
rúság, remény, barátság, és
nem is egy képen: szeretet.
Szeverényi Mihály Földtörté-
net címmel állít ki két óriás
képet az ôsrobbanástól a
vörösiszap-tragédiáig, Kraj-
csovszki Tamás finom tája-
kat, Petrovszki Pál az emlé-
kek hagyomány-világából
hozza a Lófürösztést, a Nya-
rat és a Guberáló varjúhadat
téli fák alatt, a remény szim-
bólumaként. Berki Zita szen-
vedélyes színvilágú Virág
címû kompozíciója a szép-
ség üzenete, Romvári Etelka
textilképe, az Ôsz a szerete-
té, Hevesi Ferenc akrilos
Ôszi tája lehet álomvilág, de
lehet a csend varázslata is.

Valamennyi kiállított kép
a humánum jegyében szüle-
tett, ragaszkodás a világ-
hoz, mely akkor szép, élet-
dús, ha emberarca van. Ért-
hetô világ, a harmadik évez-
red elsô évtizede. A békési
kis bálteremben ez most a
FAMME.

Sass Ervin

Tárlat a bálteremben
Sporttörténeti kiállítás nyílt

a kolbászfesztivál idején a vá-
rosi sportcsarnok korábbi III-
as büféjében Békéscsabaiak
az olimpiákon címmel. A
megnyitót mégsem ott, ha-
nem a vívócsarnokban tartot-
ták, mert annyi sportoló és
sportbarát jött el, hogy be
sem fértek volna a kiállítás
helyszínére.

A hatalmas érdeklôdés is
mutatja, hogy sokan és régó-
ta várták a gyûjteményt,

amelynek helyszíne egyelôre
ideiglenes.

A kutatások szerint har-
mincnyolc csabai kötôdésû
sportoló vett részt az olimpiá-
kon. Öt olimpiai bajnokot tar-
tunk számon, közülük Palotai
Károly és Gedó György sze-
mélyesen is részt vett az ün-
nepségen. Az öt bajnok közül
csak Ónodi Henrietta az, aki
csabai sportolóként nyert
olimpiai aranyat. Henrietta
nemrégiben adott életet har-

madik gyermekének, ezért le-
vélben üdvözölte a csabaia-
kat, a kiállítást és a megnyitó
résztvevôit.

– Amikor sportoltunk, a né-
zôk, a szurkolók szerettek
bennünket, késôbb viszont
feledésbe merültünk. A gyûj-
tôk, a kiállítók, a sportgyûjte-
mények azok, amelyek élet-
ben tartják sikereinket –
mondta dr. Magyar Zoltán
olimpiai bajnok, a Magyar
Olimpiai Akadémia alelnöke.
Dr. Szabó Lajos, a Magyar
Testnevelési és Sportmú-
zeum igazgatója hozzátette:
az emlékek ôrzése, a régiek
megbecsülése mellett fontos
az is, hogy a kiállítás példaké-
peket állít a ma sportolói elé.

Vantara Gyula polgármes-
ter köszönetet mondott a fela-
jánlott sportrelikviákért, majd
emléklapot nyújtott át a bé-
késcsabai olimpikonoknak
(vagy jelen lévô családtagja-
iknak), az olimpiákon részt
vett edzôknek, szövetségi ka-
pitányoknak és a MOB békés-
csabai tagjainak.               M. E.

Békéscsabaiak az olimpiákon
„A lehetôségek országa –

polgárosodás a 19. századi
Magyarországon” címmel nyílt
vándorkiállítás a Munkácsy Mi-
hály Múzeumban, kapcsolódó
rendezvényként pedig Erkel
születésének 200. évfordulója
tiszteletére rendeztek kamara-
tárlatot.

A legújabb korig meghatá-
rozó polgári családok, a Tevan,
a Kner és a Ladics famíliákon
keresztül mutatja be a kiállítás
a magyar polgárosodás idô-
szakát. A megnyitón Bartus
Gyula színmûvész és a Bartók
Vegyeskar mûködött közre. Dr.
Szatmári Imre múzeumigazga-
tó, dr. Vígh Annamária, a NEF-
MI közgyûjteményi fôosztály-
vezetôje, dr. Vándor László, a
Megyei Múzeumok Igazgató-
ságai Szövetségének elnöke,
dr. Fónagy Zoltán, az MTA fô-
munkatársa, dr. Basics Beatrix
projektvezetô, valamint Mar-
tyin Emília, a gyulai Erkel Fe-
renc Múzeum igazgatója
mondtak beszédet a nyitóren-
dezvényen. A kiállítást az év
végéig lehet megtekinteni.

Polgárosodás
Magyarországon

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

Nyereményjáték
Az ifiház negyven darab, két fôre szóló (egyenként 100 Ft ér-

tékû, kedvezményes) vendégjegyet sorsol ki a 41. Országos
Társastánc-bajnokság és Páros Kûr Magyar Bajnokság decem-
ber 18-ai rendezvényére azon megfejtôk között, akik az alábbi
kérdések helyes válaszait levelezôlapon eljuttatják a Békéscsa-
bai Kulturális Központ címére. 

A nyertesek névsorát a Csabai Mérleg december 16-ai szá-
mában olvashatják, de a szerencséseket levélben is kiértesítjük.

Beküldési cím: Békéscsabai Kulturális Központ, 5601 Bé-
késcsaba, Pf. 60. A levelezôlapra írják rá „Társastáncbajnok-
ság”, s a pontos értesítési címüket.
Beérkezési határidô: 2010. december 4.

Kérdések:
1. Kirôl kapta a nevét

a Békéscsabai Táncsport Egyesület,
mely az országos társastánc-bajnokság
társrendezôje? 

2. Milyen két nagy csoportba soroljuk
a versenytáncokat? 

3. Milyen eredetû tánc a csacsacsa? 
4. Milyen eredetû tánc a tangó? 
5. Melyik országból indult el
a versenytáncmozgalom?
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A közelmúltban írták alá a
támogatói szerzôdést, amely-
nek értelmében továbbra is a
Budapest Bank a Békéscsabai
Röplabda Sportegyesület fôtá-
mogatója.

Baran Ádám, a BRSE nem-
rég megválasztott elnöke örö-
mét fejezte ki, hogy az elmúlt
hónapok kemény munkájának
következményeképp stabilizá-
lódott a klub anyagi helyzete.
Ennek fontos állomása a Bu-
dapest Bankkal megkötött
szerzôdés. A pénzintézet az el-
múlt években is az egyesület
fôtámogatója volt, és a kölcsö-
nös elégedettség jó alap a

szerzôdés meghosszabbításá-
ra. Az eddigi támogatókon kí-
vül sikerült újabb forrásokat is
bevonni, így minden körül-
mény adott a nyugodt munká-
hoz. Az Extra Ligában végbe-
menô játékosmozgások során
jó néhány együttes megerôsö-
dött, így embert próbáló fela-
dat lesz a célul kitûzött 4–6.
hely elérése.

Lasetzky Frigyes a Buda-
pest Bank Békéscsabai Bank-
mûveleti Központjának vezetô-
je elmondta: a bank vállalati fi-
lozófiájának alapja, hogy – a
régió gazdasági életében be-
töltött szerepéhez méltóan –

társadalmi szerepvállalás ré-
vén hozzájáruljon a helyi kö-
zösség fejlôdéséhez is, ezért
folyamatosan támogatják a bé-
késcsabai oktatási, kulturális
és sportkezdeményezéseket.
Ennek fontos része a Békés-
csabai Röplabda Sportegye-
sület szponzorálása.

Mint ismert, a békéscsabai
csapat jelentôs fiatalításon
ment keresztül, a klub új veze-
tôi egységes, szerethetô, elsô-
sorban saját utánpótlásra tá-
maszkodó csapat alapjait tet-
ték le a nyáron. A gárda eddig
beváltotta a hozzá fûzött remé-
nyeket. 

Támogatják a röplabdát

Név:

Cím:

Telefon:

Dátum: Aláírás:

+ 3 6

Ezúton szeretném előjegyezni az „Olvasóink receptjei mesterfokon” c.

szakácskönyvet  példányban 1190 Ft/db áron.

A megrendelõszelvényt küldje be címünkre (NÉPÚJSÁG KFT., 5600 Békéscsaba,

Kiss E. u. 3.) A könyv megjelenését követõen (2010. november 25.)

megvásárolhatják ügyfélszolgálati irodáinkban: Békéscsaba, Petõfi u. 2., vagy

Munkácsy u. 9., Gyula, Megyeház u. 10., vagy Szarvas, Szabadság u. 32. szám alatt.

MEGRENDELÕLAP

Hamarosan megjelenik a                                       legújabb szakácskönyve!

ÚJ!

Bõvebb információ ingyenes zöldszámunkon 06 80/922-012,

vagy a 06 66/527-215-ös telefonszámon.

Jegyezze elõ most!

BékéscsABA Anno…

Százados korú épületek: Nádor Szálló

A múlt századelôn készült
a fenti képeslapfotó, amely
eleven életképet örökített
meg városunk fôutcájáról.
Balról a látványos külsejû,
emeletes Nádor Szálló épüle-
te, melyet egy jómódú aradi
polgár, Murányi Mihály építte-
tett 1886-ban Szlavicsek és
Kondorosi aradi építészek ter-
ve alapján. Az akkori kor
nagyvárosi szállodájának
minden kényelmével, látvá-
nyos eleganciával berende-
zett épület földszintjén étte-

rem, kávéház, emeletén egy-
szerû és igényes berende-
zésû, központi fûtéses szo-
bák álltak a vendégek rendel-
kezésére. Az étterem belsô-
építészeti kivitele minden dí-
szítô elemével harmonikus
összhatást sugárzott, méltán
volt Csaba leglátogatottabb
étterme. A kávéházban sokfé-
le cukrászsüteményt, saját
pörkölésû feketekávét szol-
gáltak fel. Az itt elhelyezett két
biliárdasztal is vonzotta a
népszerû játék hódolóit.

1945 után a Nádor épülete
más funkciót szolgált. Emele-
ti részén bentlakásos pártis-
kola mûködött, földszintjén –
a boltíves ablakok megszün-
tetésével – üzlethelyiségeket
alakítottak ki. Az épület el-
vesztette harmonikus egysé-
gét. A fennállása 125. évébe
lépô ház homlokzata pusztu-
lóban. Emeleti utcafrontját a
málló vakolat veszélye miatt
egy éve fólia csúfítja. Állapota
méltatlan a sétálóutcához.

Gécs Béla 

Kick-box full-contact Euró-
pa-bajnoki címmérkôzést ren-
deztek nemrégiben Rómá-
ban, 78 kg-os súlycsoport-
ban. A tíz menetre kiírt össze-
csapáson színvonalas gála
keretében Szabó László, a
Békéscsabai Lakótelepi SE
világ- és Európa-bajnok ver-
senyzôje csapott össze az
olasz Corrado Luchettivel.

Szabó fölényének jegyében
zajlott a mérkôzés, a tíz me-
netbôl legalább hét az övé
volt, így a végén megérde-
melten emelték fel kezét és
csatolták fel rá az Európa-baj-
noki övet. Nagyon régen örül-
hettek a magyar sportbarátok
ilyen jellegû ringes sikernek.
Szabó László edzôje Hricso-
vinyi Károly.

Szabó László Európa-bajnok!

Meghívó. A békéscsabai
evangélikus egyházközség,
Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata, Bé-
késcsaba Megyei Jogú Vá-
ros Szlovák Önkormányzata,
a Csabai Szlovákok Szerve-
zete, a Békéscsabai Város-

védô és Városszépítô Egye-
sület tisztelettel meghívja önt
2010. november 20–21-én
Tessedik Sámuel (1710–
1749) evangélikus lelkész
születésének 300. évforduló-
ja alkalmából rendezendô
ünnepségsorozatra.

A rendezvény fôvédnöke:
D. dr. Harmati Béla evangéli-
kus püspök.

Helyszínek: a békéscsa-
bai polgármesteri hivatal
díszterme és árkádsora, va-
lamint az evangélikus kis-
templom.

Pozvánka. Békeščabians-
ka evanjelická cirkevná pos-
politosť, Samospráva župné-
ho mesta Békešská Čaba,
Slovenská samospráva žup-
ného mesta Békešská Čaba,
Čabianska organizácia Slo-
vákov a Združenie na ochra-

nu a skrášľovanie mesta Bé-
kešská Čaba Vás srdečne
pozývajú na slávnosť organi-
zovanej 20 – 21. novembra
pri príležitosti 300. jubilea na-
rodenia evanjelického farára
Samuela Tešedíka (1710–
1749).

Slávnosť sa uskutoční pod
záštitou evanjelického bisku-
pa D. dr. Bélu Harmatiho.

Dejiská: Slávnostná sieň
a arkáda Mestského úradu
župného mesta Békešská
Čaba, a Čabiansky malý
evanjelický kostol.


