
Mikulás, Mikulás
mindene de csudás:
Legszebb a puttonya,
ajándékból
minden jóból
ki nem fogy soha!
Mikulás, Mikulás,
mindene de csudás:
legjobb a jó szíve,
ajándéknál
dúsgazdagabb
jósággal van tele!

Az egészség korona az
ember fején, de csak a be-
teg láthatja meg azt – mond-
ta a városi egészségnapok
megnyitóján egy egyiptomi
közmondásra hivatkozva dr.
Fábián Ágnes tanácsnok az-
zal a jókívánsággal, hogy le-
hetôleg minél késôbb, vagy
soha ne kelljen meglátnunk
azt a bizonyos koronát.

November 15–20-áig zaj-
lottak Békéscsabán az idei
egészségnapok programjai.
A Csaba Centerben hétfôn

és kedden több olyan egye-
sületet és civil szervezetet is-
merhettünk meg, amelyek
komoly szerepet játszanak
egészségünk megôrzésé-
ben, visszaszerzésében. Rá-
irányították a figyelmet arra,
hogy felelôsen, egészségtu-
datosan kell élnünk, gon-
doskodnunk magunkról.

A Csaba Centerben volt
vetélkedô, egészségkaszi-
nó, kóstolhattunk egészsé-
ges ételeket, és láthattunk
többek közt elsôsegély-, ön-

védelmi- és táncbemutató-
kat. Az egészségnapokhoz
kapcsolódóan sportpará-
dét, középiskolai asztalite-
nisz-, röplabda- és kosárlab-
da-bajnokságot rendeztek
több intézmény tornatermé-
ben. A hét második felében
a Civil Börze programjai
vonzottak számos érdeklô-
dôt az Ibsen-házba kikap-
csolódni és tudatosítani a
közösségi összefogás fon-
tosságát.
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Dr. Johannes Michael Wa-
reka tulajdonos, a Marzek Eti-
ketten GmbH fôrészvényese
és Kása István Zoltán, a Kner
Nyomda Kft. ügyvezetô igaz-
gatója Vantara Gyula polgár-
mesterrel találkoztak nemré-
giben abból az apropóból,
hogy a honi csomagoló-
anya-g-ipar meghatározó, nem-
zetközi szereplôje, a csabai
Kner öt éve csatlakozott az
ausztriai székhelyû Marzek-
csoporthoz. Akkor 120 dolgo-
zóval és régi gépparkkal ke-
rült az új tulajdonoshoz a
nyomda. Dr. Wareka és Kása
István 2005 októberében
szándéknyilatkozatot írt alá
egy kétmilliárd forintot meg-
haladó projekt indításáról. El-
sôként a dobozgyártó gépso-
rok fejlesztése vált szüksé-
gessé, s párhuzamosan a
címkegyártást is megerôsítet-
ték. Jelenleg a fejlesztések ér-
téke meghaladja az 1,7 milli-
árd forintot, s 2011-ben to-
vábbi 800 millió forint értékû
gépet állítanak csatasorba. A

helyi Szent-Györgyi iskolával
is együttmûködnek, így bizto-
sítva az utánpótlást. A Marzek
Kner Packaging Kft. 2005 óta
64 munkavállalót vett fel, s
2007 és 2009 között jelentôs
uniós támogatásokat nyert
technológiai fejlesztésekre.
Az export közel 20 százalék,
fôleg a román, az osztrák és a
cseh piacokra szállítanak. Új
irányt jelent a tekercses cím-
kék gyártása a boripar szá-
mára, és a „mikroírás”, mely a
terméken elrejtve a hamisítás
elleni védelmet szolgálja. A
Tevan család által Békéscsa-
bán meghonosított nyomda-

ipar 1928 óta gyárt csomago-
lóanyagokat a gyógyszeripar-
nak – ez jelenleg a megren-
delések 30 százalékát adja –,
ahol elengedhetetlen a Braille-
pontok felvitelének technoló-
giája. A januárban érkezô gép
ennek is eleget tesz majd. 

A Csabai Mérleg kérdésé-
re Wareka úr elmondta:
2000-ben elkerült innen a
kartonnyomtatás, ám 2004
óta újra ez a Kner legdinami-
kusabb ágazata. A „Made in
Békéscsaba” logót szeret-
nék a marketing szolgálatá-
ba állítani.

Vándor Andrea

„Made in Békéscsaba”
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Az egészség korona a fejen

Donkó László:
Mikulás, de csudás!

Az európai uniós támoga-
tással megvalósuló, csak-
nem 513 millió forintos össz-
költségû beruházás közbe-
szerzési eljárásainak lezárá-
sát követôen megkezdôd-
nek a kivitelezési munkála-
tok és mûszerbeszerzések.

A fejlesztés a Réthy Pál
kórház-rendelôintézet sür-
gôsségi osztályának ellátási
területén – ide értve Békés-
csaba 65 000 fôs lakossá-
gát, valamint a megye to-

vábbi 25 települését – ösz-
szesen mintegy 175 000
embernek az életesélyeit ja-
vítja. Békéscsaba önkor-
mányzata 2008 májusában
adott be pályázatot a kórház
sürgôsségi osztályának fej-
lesztésére, amelynek ered-
ményeként 456 millió forint
vissza nem térítendô támo-
gatást nyert. A fejlesztés kö-
zel 90 százalékban ebbôl a
forrásból valósul meg.

Hanó Miklós a parlament
mezôgazdasági bizottságá-
ban, az élelmiszer-biztonsági
albizottságban, valamint az el-
múlt nyolc év kormányzati visz-
szaéléseit vizsgáló albizottsá-
gában tevékenykedik, emellett
ismét Békéscsaba gazdasági
alpolgármestere, a polgármes-
ter általános helyettese, és je-
lentôs többséggel választották
újra Mezômegyerrel kibôvült
egyéni körzetében. Ahogy
mondja, a munka az élete, ezt
szokta meg ôstermelôként,

gazdálkodóként, és más for-
mában ez tölti ki a napjait or-
szággyûlési képviselôként és
alpolgármesterként is.

– Voltak, aki felvetették – fo-
galmaz Hanó Miklós –, hogy
vajon el tudok-e látni ennyi fel-
adatot egyszerre. Úgy gondo-
lom, hogy kettôs minôségben
még többet tehetek a városért,
hiszen a parlamenti és az ön-
kormányzati munka kiegészíti,
segíti egymást. Amikor Vanta-
ra Gyula polgármester úrral a
parlamentben vagyunk, meg

tudjuk ismertetni a kormány-
nyal Békéscsaba problémáit.
Hatékonyabban tudunk dol-
gozni azon, hogy a vidéki em-
berek élete javuljon, például
hogy végre ne csak ígéret le-
gyen, hanem meg is épüljön
az M44-es. Eddig önerôbôl újí-
tottuk fel Békéscsaba járdáit,
szeretnénk elérni, hogy támo-
gatott járda- és útprogramok
legyenek, hiszen a csatorná-
zás után rendbe kell tennünk
az utakat. 
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Fotó: Szegedi Sándor

Megújul a sürgôsségi

Kettôs szerepben a képviselô

A hazai tervezôgrafikai
mûvészet legrangosabb ese-
ményének számít a Magyar
Képzômûvészek és Iparmû-
vészek Szövetsége Tervezô-
grafikai Szakosztálya és a
Munkácsy múzeum által
meghirdetett Országos Terve-
zôgrafikai Biennálé, melynek
zsûrizett alkotásait 1978 óta
kétévente mutatják be Békés-
csabán.

Az idei, 17. biennálé a
Nemzeti Erôforrás Miniszté-

rium, a megyei és a városi ön-
kormányzat védnökségével
valósult meg. A megnyitót
megtisztelte jelenlétével Si-
mon István, a megyei
közgyûlés térségi tanácsno-
ka, Túriné Kovács Márta, a
csabai polgármesteri hivatal
oktatási, közmûvelôdési és
sportosztályának vezetôje és
dr. Szepes Hédi mûvészettör-
ténész, minisztériumi vezetô
fôtanácsos. A kiállítást dr. Be-
reczky Loránd mûvészettörté-
nész, a Magyar Nemzeti Galé-
ria címzetes fôigazgatója nyi-
totta meg. A biennálén három
hagyományos fôdíj, valamint
a rendezô és védnök szervek
által felajánlott különdíjak
mellett a Nemzeti Erôforrás
Minisztérium és a Magyar
Képzômûvészek és Iparmûvé-
szek Szövetségének Konecs-
ni-díja is gazdára talált: Mol-
nár Gyula grafikusmûvész

kapta életmûve elismerése-
ként. A tárlat december 5-éig
a múzeumban, valamint a tu-
dásház és könyvtárban tekint-
hetô meg. 

Díjazottak: A Nemzeti Erô-
forrás Minisztérium 500 ezer
forintos fôdíját Szugyeczki Ist-
ván és Bakó Tamás grafi-
kusmûvészek megosztva, Bé-
késcsaba Megyei Jogú Város

Önkormányzata 200 ezer fo-
rintos fôdíját Simon József
grafikusmûvész, a megyei ön-
kormányzat 200 ezer forintos
fôdíját Labancz István grafi-
kusmûvész, a Magyar Alko-
tómûvészek Országos Egye-
sülete 300 ezer forintos díját
Koncz Fruzsina és Keresztes
Dóra megosztva kapta. 

V. A.

XVII. Országos Tervezôgrafikai Biennále

„A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósul meg.”
Projektazonosító:
TIOP 2.2.2-08/2-2009-0015
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A rekordgyorsasággal lezaj-
lott közgyûlést egy szintén rö-
vid, mindössze harmincöt per-
ces közmeghallgatás követte
november 19-én a városháza
dísztermében. 

A közönség soraiból Stiebl
Lôrinc arra keresett választ, mi
az akadálya annak, hogy dr.
Lakatos Ferenc, a köztisztelet-
ben álló kardiológus fôorvos is-
mét a békéscsabai kórházban
dolgozzhasson. Ahogy fogal-
mazott: a fôorvosnak az elôzô
városvezetés idején kellett tá-
voznia annak ellenére, hogy
közel ötezer aláírást gyûjtöttek
össze az eltávolítása ellen. Dr.
Lakatos Ferenc ma az oroshá-
zi kórház osztályvezetô fôorvo-
sa, a csabai betegek átjárnak
hozzá, vagy a magánrendelé-
sén keresik fel, ahol hosszú
órákat kell várniuk. Vantara
Gyula elmondta: a kórház
munkáltatói jogkörét a fôigaz-
gató fôorvos gyakorolja, tôle
kérnek majd tájékoztatást errôl.

Puskás Istvánné a Bartók
Béla út 95–97. számú házban
élôk nevében kérdezte, hogy
az Orosházi út négysávúsítása
kapcsán van-e mód a társas-
házak kisajátítására. A polgár-
mester jelezte, hogy az említett
bôvítés MÁV-beruházás, a vas-
úti rekonstrukció része. Látták

a Nemzeti Infrastruktúra Zrt.
terveit, de azok még nem a
végleges állapotokat tükrözték,
vagyis a késôbbiekben derül
ki, szükség lesz-e kisajátításra.

Huszár Endre nehezmé-
nyezte, hogy a Jankay iskola
falán még ma is ott van a Kállai
Éva úttörôcsapat neve egy ötá-
gú csillaggal, az Andrássy út 7.
számú ház falán pedig ott virít a
„Tanácsköztársaság út” felirat.
Örömmel nyugtázta, hogy a
városháza díszpolgárokat
megörökítô tábláján szerepel
Ónodi Henrietta. Megjegyezte,
hogy jövôre lenne százéves
Rácz Lukács, a békéscsabai
nôi tornasport megteremtôje,
illendô volna egy emléktáblát
állítani neki. Beszélt arról is,
hogy ideje megoldani a sze-
méttelep rekultivációját, és par-
kosítani a területet. Kiss Tibor
egyetértett a „Kállai-mementó”
eltüntetésével és Rácz Lukács
emléktáblájának ötletével,
amely, szerinte, a tornacsar-
nokban lenne a legjobb he-
lyen. Javasolta, hogy kezde-
ményezzék az emléktábla-állí-
tást a közmûvelôdési, ifjúsági,
oktatási és sportbizottságnál.
Vantara Gyula elmondta, hogy
a Kétegyházi úti szeméttelep
rekultivációjára hatszázmilliós
nagyságrendû pályázatot adott

be a város, a telepre megfelelô
növényzet is kerül.

A közmeghallgatáson két
kerekes székes fiatalember is

felvetette kérdéseit. Faluhelyi
Balázs hangsúlyozta: jó, hogy
elkezdôdött a szennyvízberu-
házás, ám a feltúrt utcák ren-
geteg kellemetlenséget okoz-
nak neki és sorstársainak. Az
utak roncsolódtak, az átmeneti
idôre betemetett gödrökbôl zú-
zalék, hegyes kövek állnak ki,
az elektromos kocsik kerekei
kilyukadnak. Kérdése arra vo-
natkozott, be lehetne-e temetni
a hézagokat úgy, hogy közle-
kedni tudjanak rajtuk. Sztankó
Ilona, a szennyvízprojekt veze-
tôje szerint a kérés jogos. Mint
mondta, a burkolatot a csator-
na megépítése után kilencven
nappal lehet véglegesen hely-
reállítani, de azon lesznek,

hogy amíg ez nem történhet
meg, készüljön olyan ideigle-
nes betonburkolat, amelyen
kerekes székkel is lehet közle-
kedni. Sztankó Ilona az érintett
és sorstársai türelmét kérte, va-
lamint azt, hogy az utak helyre-
állítása érdekében a kerekes
székkel közlekedôk jelezzék
azokat a kritikus pontokat, ahol
sûrûbben megfordulnak és
problémát tapasztalnak. Far-
kas József arról érdeklôdött,
hogy a Lencsési lakótelepen, a
Fövenyes utcán készülhet-e
olyan zárható kukatároló, ami-
lyeneket a város más pontjain
lehet látni. Dr. Ferenczi Attila ta-
nácsnok, a pénzügyi, gazdasá-
gi és városfejlesztési bizottság
elnöke elmondta, hogy az
uniós elôírásoknak megfelelô,
zárható kukatárolók építése
kezdetben nagy ellenállásba
ütközött, de a város háromlép-
csôs támogatáspolitikája ha-
tással volt a lakástulajdonosok-
ra, és meghozta a várt ered-
ményt. Ahol zárt térben vannak
a hulladékgyûjtôk, ott ma sok-
kal tisztább, rendezettebb a kör-
nyezet. Ahonnan a jelzés érke-
zett, az egy önkormányzati tu-
lajdonban lévô ingatlan, ott a tá-
roló megépíttetésének feladata
is az önkormányzatra hárul.

Mikóczy Erika

Közmeghallgatás a városházán

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

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

December 10-én,
pénteken

a déli órákban
a Korzó téren

ingyenes ételosztást
tart a Tóth Produkció.

Mindenkit
szeretettel várunk!

Lapunk legközelebbi száma 
december 16-án jelenik meg.

HIRDESSEN 
LAPUNKBAN!

Dr. Kovács Zoltán, a Part-
nerség Egészséges Társadal-
munkért Közéleti Társaság el-
nöke hangsúlyozta, hogy a ci-
vilizációs fejlôdés olyan meg-
változott életfeltételek közé
juttatott bennünket, ahol
vegyszerezett ételeket – rá-
adásul sokat – és számos él-
vezeti szert fogyasztunk, túl-
hajszoltak vagyunk, káros
környezeti hatások érnek
bennünket, és a tévé vagy a
számítógép elôtt ülve éljük az
életünket. Az egészségnapo-

kon bemutatták, hogy mér-
sékletességgel, kellô odafi-
gyeléssel, tudatossággal, a
mozgás beépítésével új lehetô-
ségek, új örömforrások nyílhat-
nak meg az ember elôtt, akár-
hány éves is legyen. Az elnök
kiemelte: könnyebb megelôzni
a betegségeket, mint gyógyíta-
ni. Reményét fejezte ki, hogy a
„felelôsség magamért és kör-
nyezetemért, a politika felelôs-
sége az egészséges életfelté-
telek megteremtéséért” szlo-
gen nem csupán üres kijelen-
tés marad.          Mikóczy

Az egészség korona ...
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Az iskolai testnevelés, a
mozgás, a sport fontossága
állt annak a konferenciának a
középpontjában, amelyet
Szent-Györgyi Albert emléké-
re rendezett meg a város a
Széchenyi István Két Tanítási
Nyelvû Közgazdasági Szak-
középiskolával közösen a
Phaedra Közéleti Központban
november 20-án.

– Gondolkodj bátran! Ne
félj attól, hogy hibákat követsz
el! Tartsd nyitva a szemed, az
apró részleteket is vedd ész-
re, és legyél mindenben mér-
téktartó, céljaidat kivéve –
idézte Szent-Györgyi Albert
szavait megnyitóbeszédében
Kiss Tibor. Az alpolgármester
a huszadik század géniuszá-
nak, bölcs és rendkívül érdek-
lôdô embernek nevezte
egyetlen olyan Nobel-díjasun-
kat, aki magyar állampolgár-

ként vette át a díjat. A konfe-
rencia keretében Laduver Fe-
renc, a Széchenyi igazgatója
a testnevelés jelentôségérôl
beszélt, prof. dr. Czeizel End-
re és dr. Szemenyei Sándor
Szent-Györgyi Albert életérôl
és a tudós családjáról villan-
tott fel képeket. A Szent-Györ-
gyi középiskola diákjai kiállí-
tással tisztelegtek névadójuk
elôtt, neves szakemberek pe-
dig azt járták körül, milyen ma
a fiatalok egészségi állapota,
és hogyan hat a sport a tes-
tünkre, a személyiségünkre.

A konferenciáról tájékozta-
tót készítettek az illetékes mi-
nisztérium számára, és meg-
fogalmaztak egy állásfogla-
lást, amely a mindennapos
testnevelés fontosságára hív-
ja fel a figyelmet.

M. E.

A század géniusza

Augusztus 26-ai számunk-
ban még azzal a címmel je-
lent meg cikk a vajdasági
Csontos László kálváriájáról:
Hazaért a magyar ember?
Most már el lehet hagyni a
kérdôjelet, mivel a 48 éves
férfi végre megkapta a ma-
gyar állampolgárságot – dr.
Schmitt Pál köztársasági el-
nök aláírta a belügyminiszter
elôterjesztését.

Megható, szívszorító ün-
nepség zajlott le november
11-én a polgármesteri hivatal-
ban, ahol Kiss Tibor fideszes
alpolgármester adta át Vaver-
ka Rudolfné anyakönyvveze-
tô közremûködésével öt
szomszédos országbeli sze-
mélynek a magyar állampol-
gárságukat tanúsító hivatalos
dokumentumokat. Horváth
Katalin, a 37 éves Sándor Má-
tyás, a 14 éves Dodony Jó-
zsef, a 32 éves Zimbran Ró-
bert és Csontos László egy-
aránt életének fontos állomá-
sához érkezett el.

– Bízom abban, hogy itt-
hon, Békéscsabán otthon ér-
zik magukat – mondta az es-
kütétel elôtt az alpolgármes-
ter. – Kívánom önöknek,
hogy ez a nap legyen ünnep
az életükben.

Számomra is különös je-
lentôséggel bír ez az ünne-
pélyes esemény, mert politi-
kai pályafutásom során elô-
ször kaptam lehetôséget

arra, hogy köszönthessem a
nemzet új állampolgárait. 

– A délszláv polgárháború
után jöttem át az anyaor-
szágba, és nagyon sajná-
lom, hogy nem szántam rá
magam hamarabb a lépésre
– jegyezte meg Csontos
László. – Megnôsültem Bé-
késcsabán – jó itthon lenni!

D. L.
Fotó: Dányi László

Hazaért a magyar ember

Kiss Tibor alpolgármester gratulál Csontos Lászlónak

Kétezertíz szeletes tortával,
bemutatókkal, gyerekprogra-
mokkal, ajándékokkal, Varga
Viktorral, Hevesi Imrével, az
Adam’s Comedy, a Despera-
do és a Hooligans koncertjé-
vel ünnepelte születésnapját
Magyarország legnagyobb
alapterületû vidéki plázája, a
Csaba Center.

A bevásárló- és szórakozta-
tóközpont november 23-án lett
kilencéves, az évforduló kedd-
re esett, ezért pár nappal elô-
rehozták, és szombaton tartot-
ták meg a születésnapi prog-
ramokat. Mint azt Hrabovszki
György igazgató elmondta,
most csaknem négyszer annyi
üzlet mûködik a Csaba Cen-
terben, mint az induláskor. A
központban ma már havonta
közel négyszázötvenezer láto-
gató és vásárló fordul meg, a
születésnapon ôket is köszön-
tötték a részben csabai kötô-
désû elôadókkal, valamint a
három és fél mázsás, csokolá-
dékrémes tortával.              m. e.

Kilencéves
a Csaba Center



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

Mikulás-fesztivál
December 3-ig

Ajándékkészítô hét a Meseházban
(bejelentett gyermekcsoportok számára: 66/326-370)

Hangoló a Vár-Játékkal – logikai játékok kicsiknek, nagyoknak,
játékötletek karácsonyra

December 2. – 14.00–16.00: a József Attila Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményben

December 3. – 16.00–18.00: a Mokry Utcai Idôsek Klubjában
(játékos helytörténeti feladványok, ismerkedés a téli madárvilággal,

arcfestés, MikulásVár-JátékLak, logikai és ügyességi játékok,
kézmûveskedés, Hegyen-völgyön – meseszövés fantáziából,

szeretetbôl gyerekekkel, téli csemegék kóstolása) 
December 3. – 16.00–18.00: Dök-Mikulás a belvárosban

December 4-én
14.00–18.00: Mikulás-nap az Andrássy út 38. szám alatti épületben
(csörgô dió, mogyoró – csemegézôsarok, téli eleségek kóstolója,
verselgetés, mondókázás, egészségkaszinó – az egészséges élet-
móddal kapcsolatos játékok, Játszótér – hempergôzô és „irka-firka”

krampuszokkal, rejtvényfejtés, arcfestés, MikulásVár-JátékLak
– logikai és ügyességi játékok, babajátszó, kézmûveskedés, zöld-

csütörtök, kuckó – madárvilág télen, madáretetô-készítés,
madárhang-felismerés. Citerától a dorombig

– a népi hangszereket megszólaltatja Paulik László).
15.00-tôl és 16.30-tól: Hegyen-völgyön – meseszövés gyerekekkel

fantáziából, szeretetbôl 
17.30-tól: énekel és mókázik a Csabai Színistúdió

Támogatóink: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
és a Nemzeti Kulturális Alap 

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

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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december 2–8.

december 9–15.

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 Bagosi Imre Tibor nagyszalontai fotómûvész alkotásaiból
összeállított tárlat december 17-éig hétköznapokon 8-tól 18

óráig tekinthetô meg a közösségi ház nagytermében.
Mikulásváró játszóház

December 4-én, szombaton 9-tôl 11.30-ig mikulás-figurák
és -virágok készítése természetes anyagokból.

Képesség- és készségfejlesztô játékok bemutatója.
Ismeretterjesztô elôadás

December 6-án, hétfôn 17 órától a Kertbarát Kör vendége
Nagy Péter borász. Az elôadás és a foglalkozás témája

a bor kezelése és minôsítése. 
Kirándulás

December 12-én, vasárnap: a Természetjáró Kör látogatása
Mezôkovácsházára. A programban a Babó-majori kúria

megtekintése szerepel. Indulás 8.15-kor a vasútállomásról.
Várható visszaérkezés 14.40-kor.

Advent a Lencsésin
December 15-én, szerdán 17 órától a részönkormányzat és

a közösségi ház szervezésében. Köszöntôt mond dr. Ferenczi
Attila, a részönkormányzat vezetôje. Közremûködnek:

a Napsugár Integrált Óvoda csoportjai, Áhítat címmel zenés iro-
dalmi összeállítást mutat be Nagy Erika, Mészáros Mihály

és Tomanek Gábor színmûvész.
Karácsonyi koncert

December 20-án, hétfôn 14 órától ünnepi mûsor a nyugdíjasklub
összejövetelén. Fellép a Trefort Ágoston Fiúkórus

Tóthné Surinás Olga tanárnô vezetésével. 
Áldott karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új
évet kívánunk a Lencsési lakótelepieknek és városunk valam-

ennyi kedves polgárának: a közösségi ház munkatársai.

Aranyhaj és a nagy gubanc 3D (szinkr. amerikai animációs) KN
Ilyen az élet (szinkr. amerikai vígjáték) 12 év
Harry Potter és a Halál ereklyéi 1. rész

(szinkr. angol–amerikai kalandfilm) 12 év
Zimmer Feri 2. (magyar vígjáték) 12 év

Narnia krónikái 3. A Hajnalvándor útja 3D
(szinkr. angol családi kalandfilm) BA

Aranyhaj és a nagy gubanc 3D (szinkr. amerikai animációs) KN
Harry Potter és a Halál ereklyéi 1. rész

(szinkr. angol–amerikai kalandfilm) 12 év
Ilyen az élet (szinkr. amerikai vígjáték) 12 év
Zimmer Feri 2. (magyar vígjáték) 12 év
Soul Kitchen (német vígjáték) 16 év

www.csabacenter.hu

Négy ajánlat érkezett az
újabb, összevont pályázati kií-
rásra, amelynek keretében a
régi épület bontására és az új
Agora építési munkálatainak ki-
vitelezésére tehettek ajánlatot a
jelöltek. Összesen négy pályá-
zó szállt ringbe, melyek közül a
Start 2010 ajánlata bizonyult a
legelônyösebbnek. A Strabag
MML Kft.-t és a Hartmann Kft.-t
tömörítô cégcsoport bruttó

1,785 milliárd forintért vállalta el
a teljes körû kivitelezést. A pro-
jekt kapcsán összesen 1,703
milliárd forintot nyert városunk
egy kulturális és rendezvény-
központ kialakítására. A csak-
nem kétmilliárdos összkölt-
ségû fejlesztés keretében a je-
lenlegi ifiház helyén egy új, mo-
dern, csaknem minden korosz-
tály igényeit kielégítô közössé-
gi központ jön létre. A látvá-

nyos beruházás egyik eleme az
Élôvíz-csatornán kialakítandó,
egészen a felújított épület elôte-
réig nyúló öböl lesz, a nagyte-
rem pedig többfunkciós (szín-
ház-, hangverseny- és konfe-
renciaterem) rendezvénytérré
alakul. A munkálatok befejezté-
vel az épület mostani 2520
négyzetméteres alapterülete
6000 négyzetméterre bôvül.

Kárász-Kiss

Kiválasztották az Agóra kivitelezôjét
A békéscsabai ivóvízellátás

és a szennyvíz-elvezetési szol-
gáltatás jövô évi díjának válto-
zása mellett a helyi autóbusz-
közlekedési tarifák januártól
életbe lépô növekedése is a
november 19-ei közgyûlés na-
pirendjén szerepelt. Átlagosan
4–5 százalékos áremelkedésre
számíthatunk mindhárom szol-
gáltatási körben, egyedül a ta-
nuló- és nyugdíjasbérletek árá-
ban várható ennél kisebb mér-
tékû díjnövekedés. Szarvas Pé-
ter, a Körös Volán Zrt. vezéri-
gazgatója indoklásában kie-
melte, hogy az áremelés java-
solt 4 százalékos mértéke így is
a szükséges érték alatt marad.
Ahogy fogalmazott, az idei for-
galom visszaesése és a gaz-
dálkodási adatok alapján 6,1
százalékos átlagos tarifaeme-
lés lenne indokolt. Dr. Ferenczi
Attila, a tarifákat szintén véle-
ményezô pénzügyi, gazdasági
és városfejlesztési bizottság el-
nöke ennek ellenére javasolta
a tanuló- és nyugdíjasbérletek
árának kisebb mértékû növelé-
sét. A képviselô javaslatát fi-
gyelembe véve a közgyûlés vé-

gül elfogadta a szolgáltató át-
lagosan 4 százalékos áreme-
lésre vonatkozó javaslatát, de
a diák- és nyugdíjasbérletek
díjnövekedésének mértékére
vonatkozóan 2,3 százalékos
emelésrôl döntöttek. Így 2011
januárjától 220 helyett 230 fo-
rintot kell majd fizetnünk egy
vonaljegyért, ha pedig a busz-
sofôrnél váltjuk meg jegyün-
ket, az eddigi 270 mellé plusz
húsz forintot kell elôkészíte-
nünk felszálláskor. Az említett
tanuló- és nyugdíjasbérletek
ára 1475 forintról 1510 forintra
emelkedik. 

K. K. P.

Áremelés érték alatt

Szinte kizárólag a város
intézményeinek megújuló
felügyelôbizottságai kap-
csán alakult ki mérsékelt vita
a közgyûlés legutóbbi, no-
vember 19-ei ülésén.

Az önkormányzat tulajdo-
nában lévô gazdasági társa-
ságokat felügyelô grémiu-
mok összetételét kifogásolta
Miklós Attila képviselô
(MSZP), aki szerint a bizott-
ságok összetétele nem a
pártokra leadott szavazatok
arányát tükrözi. Vantara

Gyula polgármester erre
reagálva elmondta, hogy az
arányok kialakításánál nem
a választási eredményeket,
hanem a közgyûlés összeté-
telét vették alapul. A testület
döntött igazgatótanácsi
posztokról is, valamint
újabb egy évre adott megbí-
zást Kozma Jánosnak, a Va-
gyonkezelô Zrt. jelenlegi ve-
zetôjének, aki 2011. decem-
ber 31-éig továbbra is irá-
nyíthatja az intézményt. A
gyors iramban zajló tanács-

kozás záróakkordjaként a
Jobbik egyik képviselôje
egy Árpád-sávos zászlót
nyújtott át a polgármester-
nek.

Strifler Attila még a lobo-
gó átadása elôtt elmondta,
hogy ezzel pártja még 2007-
ben indított küldetését sze-
retné itt helyben is érvénye-
síteni, melynek értelmében
ezt a zászlót minden polgár-
mester megkapja a Jobbik
helyi képviselôitôl.

Kárász-Kiss Péter

A közgyûlés összetételét vették alapul

Földrajzi tagozat
December 13., hétfô

17.00 órától: Görög szigetek
északon és délen – Kos és
Thassos

Elôadó: Kertész Éva mu-
zeológus

Történelmi tagozat
December 14., kedd

17.00 órától: Bonaparték – a
császár és családja

Elôadó: dr. Hudák György-
né ny. gimn. tanár
Egészségvédelmi tagozat

December 15., szerda
17.00 órától: Stressz- és
konfliktuskezelés

Elôadó: dr. Kállai Klára
klinikai szakpszichológus
(Dr. Baly Hermina Alapít-
vány)

A TIT programja

A Kiváló Szociális Munká-
ért elismerést 2000-ben alapí-
totta Békéscsaba Megyei Jo-

gú Város Képviselô-testülete.
A közgyûlés még szeptem-
berben úgy döntött: idén a
Békéscsabai Kistérségi Egye-
sített Szociális Intézmény Sar-
kantyú Utcai Idôsek Klubja
kollektívája kapja az elisme-
rést, név szerint Rácz Ágnes
klubvezetô, Adamik Andrea,
Barra Éva és Budainé Fehér
Erika gondozók.

Az ünnepségen Soltész
Miklós, a Nemzeti Erôforrás
Minisztérium szociális, család-
és ifjúságügyért felelôs állam-
titkára ünnepi beszédében el-
mondta: kevés olyan életpá-
lya, hivatás van, mint amilyen
a szociális munkásoké, hisz
öröm és fájdalom együtt van

jelen az életükben. A díjat
Vantara Gyula polgármester
adta át. Beszédében kiemelte,
hogy ez a nap a segítô szak-
mák megbecsülésérôl szól,
amikor a társadalom megem-
lékezik és fejet hajt a szociális
ellátásban dolgozó szakem-
berek áldozatos munkája
elôtt, akik egész évben fele-
lôsségteljesen, kellô alázattal
végzik feladatukat és szolgál-
ják az elesetteket, a rászoruló-
kat. A szociális munka napján,
november 10-én elismerés-
ben részesült Szente Béla is,
aki a csabai tanyavilágban
élôk helyzetének javításáért
végzett áldozatos munkát. A
Sarkantyú utcai idôsek klubja

mûsora után pohárköszöntô-
jében Herczeg Tamás tanács-
nok az ünnepeltek egészsé-
gére emelte poharát. Az ün-

nepséget Kabai Gábor
(Egyensúly AE Egyesület) gi-
tárjátéka színesítette. V. A.

Foto: Szegedi Sándor

Szeretetorvosokat, lélekgyógyítókat köszöntöttek

Soltész Miklós államtitkár
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ALU MÍ NI UM ÉS MÛ ANYAG
NYÍ LÁS ZÁ RÓK

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

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

(a Ví dia-ud var ban)

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

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

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

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

MSZ EN ISO 9001:2001

KIPUFOGÓ GyORSSZERVIZ

Az önrészt az önkormány-
zat és a kórház a közgyûlési
döntés szerint együttesen
biztosítja.

A fejlesztésnek köszönhe-
tôen:

– megújul a sürgôsségi
betegellátó osztály mûtô-
blokkja;

– egyszerûbbé válik a heli-
kopterleszálló megközelíthe-
tôsége, így sürgôs esetekben
gyorsabb ellátás lesz biztosít-
ható;

– új várótermet alakítanak
ki a sürgôsségi betegellátó
osztály röntgenállomásánál;

– a traumatológiai kezelôk
új burkolatot és nyílászárókat
kapnak;

– akadálymentessé válik a
fôbejárat, így a mozgáskorlá-
tozottak is gond nélkül igény-
be tudják venni azt;

– új parkolóhelyek épülnek
mozgáskorlátozott-parkoló
helyekkel;

– megújul az osztály klíma-
és tûzjelzô rendszere;

– új készülékek beszerzése
valósul meg (CT, digitális rönt-
gen, ultrahang);

– új eszközök beszerzése
valósul meg (szakmai mûsze-
rek, mûtôasztalok, mûtôko-
csik, ágyak);

– fejlôdik az informatikai há-
lózat is.

A kivitelezési munkálatok
ideje alatt az új épület fôbejára-
ta november 10-étôl várhatóan
2011. január végéig zárva lesz.
A lezárások ütemezésérôl, az
aktuális közlekedési rendrôl a
kórház portáján személyesen,
illetve szórólapokon, a helyi
médián keresztül, valamint a
sürgôsségi osztály fejlesztésé-
nek honlapján (www.so2kor-
haz.hu) lehet tájékozódni.

A Réthy Pál kórház-rende-
lôintézet vezetése, a kivitele-
zô, valamint Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város Önkormány-
zata a munkálatok befejezé-
séig a kórházi szolgáltatást
igénybe vevôk, a lakosság és
a közlekedôk türelmét és
megértését kéri.

Megújul a sürgôsségi
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL*

A városban jelentôs fej-
lesztések indultak és indulnak
el rövidesen, a célunk, hogy
ezek minél több pályázati for-
rás bevonásával valósuljanak
meg. Bízunk a feldolgozóipar
újraindításában, és napiren-
den tartjuk a Barnevál ügyét
is, banki forrásokat próbálunk
találni a beindításához. Re-
mélhetôleg ott lehetnek vállal-
kozóink a kecskeméti Merce-
des-gyár beszállítói között, de
az M44-es megépülésével a
bejárás sem elképzelhetetlen.

Hanó Miklós beszélt arról,
hogy a költségvetés lehetôsé-
geihez mérten folytatni sze-
retnék a helyi mikro- és kisvál-
lalkozások támogatását, a
Kétegyházi úti és a közelmúlt-
ban átadott Békéscsabai Al-
máskerti Ipari Parkban talál-
ható inkubátorházaknak kö-
szönhetôen pedig könnyeb-

ben letelepedhetnek, bôvül-
hetnek a termelô vállalkozá-
sok, és az Északi Ipartelep fej-
lesztése is újabb lehetôsége-
ket rejt magában. Az alpol-
gármester hangsúlyozta: jól
megközelíthetô és folyamato-
san fejlôdô várossá szeretnék
tenni Békéscsabát a gazda-
ság felélénkítése és a meglé-
vô értékek minél hatéko-
nyabb kiaknázása mellett.

Mikóczy Erika

Kettôs szerepben
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL*A Fiatal Vállalkozók Hete

keretében a középiskolások
és a pénzügyi intelligencia vi-
szonyáról, valamint a zöldvál-

lalkozásokról szóló tematikus
napokat rendezett a Fiatal
Vállalkozók Országos Szövet-
sége (FIVOSZ) november
második felében a Szent Ist-
ván Egyetem Gazdasági Ka-
rán.

– Békéscsabán összesen
több mint négyszázan voltak
kíváncsiak programjainkra,
elôadásainkra, amelyekkel a
fiatalok szemléletváltását cé-
loztuk meg és azt, hogy a jövô
vállalkozóinak utat mutassunk
– mondta Szabó Ildikó, a FI-
VOSZ Békés megyei elnöke,
aki a közelmúltban több mint
harminc intézményt keresett

fel azért, hogy bemutassa a
szövetséget. A FIVOSZ a fiatal
magyar vállalkozók és vállal-
kozó kedvû fiatalok közössé-
geként mûködik, összefogva
a felnövekvô generációt. Civil
érdekvédelmi szervezetként
segít, és képviseli a gazdasá-
gi életben megjelenô ifjúság
sajátos érdekeit hazánkban,
valamint az Európai Unióban.
A szövetség támaszt nyújt
azoknak a fiataloknak is, akik
egyedül nem tudnak vagy
nem mernek vállalkozást indí-
tani, és nem rendelkeznek
kellô tapasztalattal. A csabai
tematikus napokon hasznos

információkat kaphattak az ér-
deklôdôk többek közt a pálya-
választás kapcsán felmerülô
kérdésekrôl, azokról a konst-
rukciókról, amelyek az állás-
keresôk vállalkozóvá válását
támogatják, a megújuló ener-
giák alkalmazási lehetôségei-
rôl vagy a környezettudatos
projektfejlesztésekrôl. A FI-
VOSZ-nak Békéscsabán, a
Mednyánszky utca 2. szám
alatt nyílt irodája, idevárják
azokat a kis- és középvállalko-
zókat, akiknek vállalkozásuk
mûködtetéséhez segítségre
van szükségük. 

Mikóczy

Útmutatás a jövô vállalkozóinak

November 19-én rendez-
ték meg a Garzon Hotelben
az Ökologika – szemléletfor-
málás és tudásközvetítés a
dél-alföldi régióban elneve-
zésû projekt zárókonferenciá-
ját, egyebek mellett a magyar
energiastratégia ismertetésé-
vel. A BRKK partnerei és az
együttmûködô klaszterek re-
gionális képviselôi részvételé-
vel a konferencia elôtt adták
át a Békéscsabai Regionális
Képzôközpont megújuló
energetikai és klímatechnikai
mûhelyét.

– Az elsô és mindeddig
utolsó szalagátvágás tizenhat
évvel ezelôtt volt intézmé-
nyünkben, amikor megnyílt a
képzô központot. Az akkori
szalagátvágás egy korszak-

váltáshoz kötôdött, ugyanis a
kilencvenes évek elsô felében
jelent meg Magyarországon a
korszerû munkaerô-piaci fel-
nôttképzés rendszere. Ma
pedig egy munkahelyteremtô
energetikai korszakváltás
elôtt állunk, új mûhelyünkkel
ehhez járulunk hozzá –
mondta az átadó ünnepsé-
gen Molnár György, a BRKK
igazgatója.

Az Új Széchenyi Terv ága-
zati kitörési pontja a zöldgaz-
daság, a megújuló energia-
források és energiatakarékos
építôipari megoldások fel-
használása. A BRKK huszon-
négymilliós, saját forrásból
megvalósított oktatómûhelye
– az országos épületenergeti-
kai felújítási programokhoz

kapcsolódva – huszonötféle
épületenergetikával össze-
függô képzés hátteréül szol-
gál. A mûhelyben a munkálta-
tók és a vállalkozók igényei-
nek mindenben megfelelô
szakembereket tudnak ké-
pezni.  M. E.

A BRKK „ökos” lépései

A csabai szennyvízberuhá-
zás keretében fél éve zajló kivi-
telezési munka során a hagyo-
mányostól eltérô közmûépítési
technológiák alkalmazására is
sor kerül. A közlekedésbarát
módszerek hozzájárulnak ah-
hoz, hogy az új csatornasza-
kaszok építése a lehetô legke-
vesebb kényelmetlenséggel
járjon a városlakók számára. 

Annak érdekében, hogy a
forgalmat minél kevésbé za-
varják, illetve az útburkolat
helyreállításával járó költsége-
ket minimalizálják, a nagyvá-
rosokban – ahol lehetséges – a
hagyományostól eltérô tech-
nológiák segítségével építe-
nek közmûveket. Az elmúlt fél
év során Békéscsaba több
pontján is sor került olyan
módszerek alkalmazására,
amelyek segítségével biztosít-
ható volt a közlekedés legna-
gyobb mértékû zavartalansá-
ga és a környezetterhelés
csökkentése. 

Békéscsabán az acélcsô-
sajtolásos, valamint a roppan-

tásos technológiákat használ-
tak azoknak a csatornaszaka-
szoknak az építése, illetve fel-
újítása során, ahol a hagyo-
mányos, nyílt árkos csatorna-
építés túlzott mértékû forga-
lomkorlátozással járt volna. 

Ezen technológiák legna-
gyobb elônye, hogy – mivel az
építkezés gyakorlatilag a föld
alatt zajlik – a kivitelezés során
nincs szükség a felszín – le-
gyen az útburkolat vagy zöld-
terület – jelentôs mértékû
megbontására, csupán egy-
egy indító- és fogadóakna lé-
tesítésére az építendô vagy
felújítandó csatornaszakasz
két végénél. Nem elhanyagol-
ható szempont, hogy a rop-
pantás és a sajtolás során lé-
nyegesen kevesebb a kiemelt
és elszállítandó földmennyi-
ség, és az útburkolat helyreál-
lítása is egyszerûbb, hiszen a
kivitelezés sokkal kisebb terü-
letet érint. A munkálatokat az
idôjárás sem befolyásolja, így
az építkezés gyorsabb és ki-
számíthatóbb.

Sajtolás és roppantás
Az acélcsô-sajtolásos tech-

nológia lényege, hogy az ún.
fogadóaknából a leendô csa-
torna nyomvonalán egy acél
védôcsövet tolnak bele a talaj-
ba, amelyben egy csigás talaj-
fúró gép hatol elôre. A talajfú-
ró mögött a sajtoló-berende-
zés segítségével nyomják a
helyükre az új csatorna csô-
szelvényeit. A csatornasza-
kasz végén létesített fogadó-
aknában történik a fúró foga-

dása, itt válik lehetségessé a
szerkezet kiemelése. 

A roppantás során egy ún.
roppantókúpot húznak végig
a már meglévô csatornában,
amely összetöri a régi csator-
nát, és annak darabjait bele-
nyomja a talajba. Az új csô-
szelvényeket hozzákötik a
roppantókúphoz, amely maga
mögött behúzza azokat a vá-
jatba. Ezáltal a régi csatorna
helyén új, korszerû csatorna
jön létre.

Közlekedésbarát csatornaépítés

TÓTH PRODUKCIÓ REKLÁM- ÉS

RENDEZVÉNYSZERVEZÔ IRODA

5600 Békéscsaba,
Mednyánszky u. 2. I/8. 

Tel.: 66/549-620, 30/326-8630
E-mail:

tothprodukcio@globonet.hu

STEMPLI KFT.
5600 Békéscsaba,

Kinizsi u. 5. 
Tel.: 66/430-620,

30/730-1404

HIRDETÉSFELVÉTEL

SÍ-Sport-
Turisztika

Gyermeksport
Csaba Center I. em., a posta mellett

Columbia kabátok és nadrágok,
gyerek sí aláöltözôk

30%
görkorcsolyák 28–35-ig

állítható méretben

20%
nôi, férfi sícipôk

20%
kedvezménnyel kaphatók

2010. 12. 02-ától!

50 órás, kis létszámú (4–5 fôs)
ANGOLTANFOLyAM

BÉKÉSCSABÁN!
Csoportok: kezdô, újrakezdô,

nyelvtani felzárkóztató és
nyelvvizsgára felkészítô.

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

BÉKÉSCSABA,
Mogyoró u. 7.

(A Dobozi úti elkerülô út-
nál, az Eiffel-toronynál

jobbra, 50 m-re.)
Tel.: (66) 444-402,

(30) 2282-447.

Volkswagen,
audi, seat,Skoda
és egyéb autók

teljeskörû
felújítása.

Körforgalom

Mogyoró u.

D
o

b
o
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.
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VANTARA GyULA
polgármester

e-mail: vantara@bekescsaba.hu
web: www.vantara.hu

Fidesz-KDNP

9. választókerület
HANÓ MIKLÓS

alpolgármester
hanom@bekescsaba.hu

Fidesz-KDNP

7. választókerület
KISS TIBOR
alpolgármester

kisst@bekescsaba.hu
Fidesz-KDNP

11. választókerület
DR. FÁBIÁN ÁGNES

tanácsnok
fabiana@bekescsaba.hu

Fidesz-KDNP

4. választókerület
DR. FERENCZI ATTILA

tanácsnok
ferenczia@bekescsaba.hu

Fidesz-KDNP

8. választókerület
HERCZEG TAMÁS

tanácsnok
herczegt@bekescsaba.hu

Fidesz-KDNP

10. választókerület
DR. CSICSELy ILONA
csicselyil@bekescsaba.hu

Fidesz-KDNP

6. választókerület
FUTAKI SÁNDOR

futakis@bekescsaba.hu
Fidesz-KDNP

2. választókerület
DR. KEREKES ATTILA
kerekesa@bekescsaba.hu

Fidesz-KDNP

5. választókerület
KÖLES ISTVÁN

kolesi@bekescsaba.hu
Fidesz-KDNP

12. választókerület
KUTyEJ PÁL

kutyejp@bekescsaba.hu
Fidesz-KDNP

3. választókerület
TÍMÁR ELLA

timare@bekescsaba.hu
Fidesz-KDNP

1. választókerület
ZELENyÁNSZKI PÉTER

zelenyanszkip@bekescsaba.hu
Fidesz-KDNP

Kompenzációs listán
mandátumot szerzett

SZABÓNÉ KOCZIHA TÜNDE
koczihat@bekescsaba.hu

Jobbik

Kompenzációs listán
mandátumot szerzett
STRIFLER ATTILA

striflera@bekescsaba.hu
Jobbik

Kompenzációs listán
mandátumot szerzett

TAKÁCS PÉTER
takacsp@bekescsaba.hu

LMP

Kompenzációs listán
mandátumot szerzett

HRABOVSZKI GyÖRGy
hrabovszki@bekescsaba.hu

MSZP

Kompenzációs listán
mandátumot szerzett

MIKLÓS ATTILA
miklosa@bekescsaba.hu

MSZP

Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyûlése a Magyar
Köztársaság Alkotmányáról szóló
1949. évi XX. törvény (a továbbiak-
ban: Alkotmány) 44/A. § (2) bekez-
désében meghatározott eredeti jog-
alkotói hatáskörében, valamint az Al-
kotmány 44/A. § (1) bekezdés b)
pontjában meghatározott feladatkö-
rében eljárva az önkormányzat va-
gyonáról és a vagyon feletti rendel-
kezési jog gyakorlásának a szabá-
lyairól szóló 16/2009. (IV. 6.) önkor-
mányzati rendeletét (a továbbiakban:
Rendelet) az alábbiak szerint módo-
sítja:

1. §
A Rendelet 6. § (6) bekezdése he-

lyébe a következô rendelkezés lép:
„(6) A nem önkormányzat által

alapított gazdasági társaságoknál,
gazdálkodó szervezeteknél a tulaj-
donosi jogok gyakorlását a Köz-
gyûlés a Pénzügyi, Gazdasági és Vá-
rosfejlesztési Bizottságra ruházza át.
A gazdasági társaságokban az ön-
kormányzat teljes körû képviseletét a
bizottság által kijelölt önkormányzati
képviselô bizottsági tag gyakorolja. A
képviselet nem terjed ki a tulajdoni
résszel való rendelkezésre, így külö-
nösen az értékesítésre vagy annak
megváltoztatására.”

2. §
A Rendelet 14. § (1) bekezdése

helyébe a következô rendelkezés
lép:

„(1) Az önkormányzati vagyon tu-
lajdonjogának ellenérték fejében tör-
ténô megszerzése – ideértve az elô-
vásárlási jog gyakorlását és a kisajá-
títást is – nettó 10 000 000 Ft értékha-
tárig a Pénzügyi, Gazdasági és Vá-
rosfejlesztési Bizottság hatásköre,
ezen értékhatár felett a vagyonelem
megszerzésérôl a Közgyûlés dönt.”

3. §
A Rendelet 15. § (2) bekezdése

helyébe a következô rendelkezés
lép:

„(2) Az önkormányzati ingó va-
gyon ingyenes vagy kedvezményes
átruházásáról, vagy hasznosításáról
1 000 000 Ft nyilvántartási értékig a
Pénzügyi, Gazdasági és Városfej-
lesztési Bizottság, minden más eset-
ben a Közgyûlés dönt.”

4. §
A Rendelet 16. § (1) bekezdés b)

pontja helyébe a következô rendel-
kezés lép:

„b) 100 000 Ft érték feletti, de
500 000 Ft-nál nem nagyobb érték
esetén a Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság,” 

5. §
A Rendelet 16. § (2) bekezdése

helyébe a következô rendelkezés
lép:

„(2) Az Önkormányzatot terhelô
követelés elismerésére a Pénzügyi,
Gazdasági és Városfejlesztési Bi-
zottság abban az esetben jogosult,
ha

a) a bizottság által beszerzett
szakértôi vélemény azt alátámasztja,
valamint

b) döntésével az Önkormányza-
tot további szükségtelen kiadástól
mentesíti, és

c) a követelés fedezete a költség-
vetésben rendelkezésre áll.”

6. §
A Rendelet 19. § (3) bekezdése

helyébe a következô rendelkezés
lép:

„(3) A Közgyûlés a korlátozottan
forgalomképes önkormányzati va-
gyon hasznosításának jogát 20 
000 000 Ft és az az alatti forgalmi ér-
téknél a Pénzügyi, Gazdasági és Vá-
rosfejlesztési Bizottságra ruházza

át.”
7. §
A Rendelet 21. § (2) bekezdése

helyébe a következô rendelkezés
lép:

„(2) A Közgyûlés a forgalomké-
pes vagyontárgyak elidegenítésének
jogát

a) ingatlanvagyon esetében
nettó 5 000 000 Ft értékhatárig a
Pénzügyi, Gazdasági és Városfej-
lesztési Bizottságra,

b) egyéb (ingó) vagyontárgy
esetében nettó 3 000 000 Ft értékha-
tárig a polgármesterre ruházza át.”

8. §
A Rendelet 21. § (3) bekezdése

helyébe a következô rendelkezés
lép:

„(3) A Közgyûlés a forgalomké-
pes önkormányzati vagyon haszno-
sításának jogát 20 000 000 Ft és ez
alatti forgalmi értéknél a Pénzügyi,
Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ságra ruházza át.”

9. §
A Rendelet 21. § (4) bekezdése

helyébe a következô rendelkezés
lép:

„(4) Azon forgalomképes önkor-
mányzati ingatlanokat, amelyek ese-
tében vagyoni bevételt eredményezô
hasznosítás nem lehetséges, a pol-
gármester jogosult 10 000 000 Ft ér-
tékhatárig ideiglenesen egyéb mó-
don hasznosítani, azzal a feltétellel,
hogy az ideiglenes hasznosításra át-
adott vagyon használója az ingatla-
non haszonszerzô tevékenységet ki-
zárólag a tulajdonos engedélyével
folytathat, továbbá egyéb tevékeny-
ségéhez európai uniós támogatást
nem vehet igénybe. Az ideiglenes
hasznosításra kötött megállapodás 1
évnél hosszabb idôtartamú nem le-
het.”

10. §
A Rendelet 23. § (2) bekezdése

helyébe a következô rendelkezés
lép:

„(2) A korlátozottan forgalomké-
pes vagyontárgyat önkormányzati
feladat ellátásához szükséges beru-
házás megvalósítása érdekében a
Közgyûlés a Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság, valamint
az illetékes szakbizottság elôzetes
véleményezését követôen terhelheti
meg.”

11. §
A Rendelet 23. § (3) bekezdése

helyébe a következô rendelkezés
lép:

„(3) A forgalomképes vagyontár-
gyat a Közgyûlés a Pénzügyi, Gaz-
dasági és Városfejlesztési Bizottság
elôzetes véleményezését követôen
terhelheti meg.”

12. §
A Rendelet 32. § (2) bekezdése

helyébe a következô rendelkezés
lép:

„(2) A Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság figyelem-
mel kíséri a vagyonváltozás (vagyon-
növekedés, -csökkenés) alakulását.”

13. §
A Rendelet 1. sz. mellékletében a

békéscsabai 1709/125, 1772/75.
1815/11, 1584/13, 2056/11, 3014/20,
3080/14, 3085/9, 3106/5, 3203/20,
3208/4, 3216/19, 3231/15, 3236/2,
3249/2, 3266/10, 3273/8, 5065/14
hrsz.-ú ingatlanok mûvelési ága ki-
vett lakóteleprôl kivett közterületre
változik.

14. §
Ez a rendelet 2010. december 1-

jén lép hatályba.

Vantara Gyula polgármester
Dr. Szvercsák Szilvia jegyzô

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlésének 27/2010. (XI. 22.)
önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti
rendelkezési jog gyakorlásának a szabályairól szóló 16/2009. (IV. 6.)

önkormányzati rendelet módosításáról Valaki mindig hiányozni fog.
Valaki mindig hiányzik. Fon-
tos, hogy a közemlékezés-
nek (szóban, iratban, újsá-
gokban, folyóiratokban,
könyvekben)  haláluk után
is részei. Köztudott, kik vol-
tak, mit cselekedtek a vá-
rosi közösség, a tágabb
környezet, gyakorta a ma-
gyar társadalom javára. 

Fábry Károly ügyvéd, író,
publicista *Békéscsaba, 1851.
jún. 2.,  Békéscsaba 1925.
febr. 6. Iparos családban szü-
letett. Apja Fábry János, any-
ja Kraller Magdolna. Testvé-
re, Fábry Sándor Békés vár-
megye al-, majd fôispánja
volt.

A gimnázium elsô négy
osztályát Csabán, a felsô
négy osztályt Szarvason, a
jogot pedig 1869 és 1871 kö-
zött Eperjesen végezte.
1872-ben ügyvédi vizsgát
tett, és Békéscsabán nyitott
ügyvédi irodát. Hamarosan
bekapcsolódott a politikai
életbe, és úgy a községi, me-
gyei, mint az országos politi-
ka számottevô alakjává vált.
1905-ben a gyomai választó-
kerületben függetlenségi
programmal országgyûlési
képviselô lett, majd 1906-ban
újraválasztották. A ‘48-as Füg-
getlenségi Párt tagja volt,
melyhez származásából fa-

kadó demokratikus érzése
és a Kossuth-kultusz vezette.
Közéleti tevékenységéért
1908-ban nemesi rangot ka-
pott. 1910-ben elfordult a po-
litikai pályától, ettôl kezdve
csabai és köröstarcsai birto-
kainak jövedelmeibôl élt. Ifjú-
korában hírlapoknak dolgo-
zott, számos tárcát, cikket és
verset publikált, képviselôsé-
ge alatt több politikai cikket
írt. Írásaiban sokat foglalko-
zott a közügyekkel. Egyetlen
fia elvesztése után visszavo-
nultan élt, a jelentôl a múlt
felé fordult. Történeti tanul-
mányokban örökítette meg
szülôvárosa históriáját.

A polgári kör elnökeként
sokat tett a csabai polgárság
összefogásáért. Ad hoc iro-
dalmi társaságot szervezett,
melynek feladata Békéscsa-
ba monográfiájának megírá-
sa volt, de halála miatt ez el-
maradt. Munkái Békéscsaba
és a társadalomtörténet
szem-pontjából forrásér-
tékûek. Síremléke Békéscsa-
bán, a Ligeti katolikus teme-
tôben van. 1992-ben utcát
neveztek el róla.

Csobai László

Békéscsabai életrajzok
Nyolcvanöt éve halt meg Fábry Károly

WWW.
TOTHPRODUKCIO.HU

Békéscsaba képviselô-testülete
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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

Dr. Csicsely Ilona, 10. sz.
választókörzet:

minden hónap elsô szer-
dáján 16 és17 óra között a Ja-
minai Közösségi Házban. 

Dr. Fábián Ágnes, 11. sz.
választókörzet:

minden hónap elsô szer-
dáján 16 és 17 óra között a
Jaminai Közösségi Házban.
(Amíg a közösségi házat át
nem adják, addig a 06-30/
535-5833-as számon lehet el-
érni a képviselô asszonyt.)

Dr. Ferenczi Attila, 4. sz. vá-
lasztókörzet:

minden hónap elsô szer-
dáján 16 órától a Lencsési Kö-
zösségi Házban. Tel.: 06-20/
932-8868.

Futaki Sándor, 6. sz. vá-
lasztókörzet:

minden hónap második
csütörtökjén 10 és 11 óra kö-
zött a Fidesz-irodában. Tel.:
06-20/451-1103.

Herczeg Tamás, 8. sz. vá-
lasztókörzet:

minden hónap elsô hétfô-
jén 15 és16 óra között a pol-
gármesteri hivatal alpolgár-
mesteri titkársága elôterében.
Tel.: 06-20/999-3703.

Dr. Kerekes Attila, 2. sz. vá-
lasztókörzet:

minden hónap harmadik
csütörtökjén 10 és 11 óra kö-
zött a Fidesz-irodában. Tel.:
06-20/513-1462.

Köles István, 5. sz. válasz-
tókörzet:

a hónap harmadik csütör-
tökjén 9 és 10 óra között a 
Fidesz-irodában. Tel.: 06-20/
320-3886.

Kutyej Pál, 12. sz. választó-
körzet:

minden hónap elsô szer-
dáján 16 és 17 óra között a
Jaminai Közösségi Házban. 

Tímár Ella, 3. sz. választó-
körzet:

minden hónap elsô hétfô-
jén 17 és 18 óra között a Len-
csési Közösségi Házban. 

Zelenyánszki Péter, 1. sz.
választókörzet:

minden hónap utolsó
keddjén 17 és18 óra között a
gerlai faluházban;

minden hónap utolsó szer-
dáján 17 és 18 óra között a
Kálvin u. 1. sz. alatt, a Varságh
Béla utca sarkán található bá-
dogosmûhelyben. Tel.: 06-30/
983-9123.

A képviselôk fogadóórái

December 17-én, pénte-
ken 17 órától tartja karácsonyi
ünnepi hangversenyét az
evangélikus kistemplomban a
Trefort Ágoston Fiúkórus Su-
rinásné Tóth Olga vezetésé-
vel. Az est védnöke az Evan-
gélikus Lelkészi Hivatal és
Marton József, a BéKSZI fô-

igazgatója. A koncerten Gaj-
dács Tibor, a BéKSZI Trefort
tagiskolájának vezetôje mond
köszöntôt, majd Liszt, Cho-
pin, Mendelssohn, Bach, Ba-
lázs Árpád és számos más
zeneszerzô dallamai csendül-
nek fel a fiúkórus elôadásá-
ban. 

A Trefort karácsonyi hangversenye

A Meseház programjai
December 3-éig:
Ajándékkészítô hét a Meseház-
ban
December 1-jétôl:
A Meseházban, a góréban beren-
dezett betlehemi jászol látható
December 4-én, szombaton, 14
órától:
Apáról fiúra – családi hagyo-
mányôrzô délután
December 12-éig:
„Légipostán, repülôvel érke-
zett…” – kiállítás a világ orszá-
gaiból küldött légipostai boríté-
kokból

Adventi teaház
December 6-án, hétfôn 18 órá-
tól adventi teaház a Szü – Net
internetkávézóban a Közös
Pont Egyesület szervezésében.
Program:
– beszélgetés és kvíztotó kitöl-
tése;
– népi misztériumjáték énekei-
nek gyakorlása;
– a teaház ez évi tevékenységé-
nek értékelése;
– téli csemegék, gyógyteák
kóstolgatása.

A Bruno Gröning Baráti Kör
szervezésében december 4-
én, szombaton 10 és 16 óra
között A csodadoktor nyomá-
ban címû filmet nézhetik meg
az érdeklôdôk a VOKE Vasu-
tas Mûvelôdési Házban.

Mint azt Nagy Zoltán, a
csabai baráti kör vezetôje el-
mondta, Bruno Gröning
(1906–1959) azt vallotta:
„nincs gyógyíthatatlan beteg-

ség, Isten a legnagyobb or-
vos”. Ahol feltûnt, tömeg vet-
te körül, csodás gyógyulások
övezték az útját, amit ô az is-
teni erônek tulajdonított. A
szervezôk szerint a film több
mint egy dokumentációs visz-
szapillantás. Eddigi vetítései
során néhányan arról számol-
tak be, hogy miközben néz-
ték, erôt éreztek és a fájdal-
maik megszûntek. e.

A csodadoktor nyomában

Helyszín: a jaminai Jézus Szíve római katolikus templom
December 5., vasárnap
14.00 Ifjúsági szentmise
14.20 Pánov bácsi karácsonya – a Zenebarát Felebarátok elô-
adása
15.00 Hevesi Imre gyermekmûsora. Érkezik a Mikulás
December 12., vasárnap
15.00 Mézeskalács-készítés
16.30 Az evangélikus gimnázium karácsonyváró mûsora

17.00 Adventi gyertyagyújtás – orgonazenés áhítat. Köz-
remûködik Alföldi Csaba és Nagy Gerda
December 19., vasárnap
16.30 Az Imperfectum együttes lemezbemutató koncertje
18.00 Szentmise, melyen az Imperfectum együttes énekel
19.00 Betlehemes játék élô álatokkal a templom elôtt felál-
lított fûtött sátorban 
December 24., péntek
23.00 A Zenebarát Felebarátok énekkar karácsonyi kon-
certje
24.00 Éjféli szentmise

IV. Ökumenikus advent

Schéner Mihály Kossuth-
és Munkácsy-díjas képzô-
mûvész magángyûjtemény-

bôl válogatott posztumusz
kamarakiállításával nyitotta
meg kapuit novemberben Bé-
késcsaba legújabb galériája,
az ART-tér, amelyet Bagi Ta-
más hozott létre.

A képkeretezéssel is foglal-
kozó galéria tulajdonosa úgy
gondolta, hogy elsôként vá-
rosunk díszpolgára, a helyi
kötôdésû, medgyesegyházi
születésû Schéner Mihály al-
kotásait állítja ki a KÖRÖS-
pART Alapítvány segítségé-
vel. A kiállított mûvek ma-
gángyûjtôktôl származnak,
akik külön erre az alkalomra

bocsátották az ART-tér ren-
delkezésére az igen értékes
Schéner-képeket. Közülük
néhány meg is vásárolható a
Bartók Béla út 14/1. szám
alatt, a CIB Bankkal szem-
ben  található galériában.
Bagi Tamás azt is elárulta ér-
deklôdésünkre, hogy a jövô-
ben ingyenesen kíván kiállítá-
si lehetôséget biztosítani me-
gyei, helyi kötôdésû kortárs
képzômûvészek számára.
Schéner Mihály kamaratárlata
év végéig, december 31-éig
tekinthetô meg.

Vándor Andrea

ART-tér – Schéner-alkotásokkal
Az idén újra Békéscsaba

ad otthont az ország egyik
legnívósabb társastánc-ver-
senyének, a 41. Országos
Társastánc-bajnokság és
Páros Kûr Magyar Bajnok-
ságnak december 18-án 14
órától („B”, „A”, „S” felnôtt kor-
osztály).

A rendezvény helyszíne a
városi sportcsarnok, ahol a
hazai táncsport kiválóságai
mérik össze tudásukat.
Többek között a legmaga-
sabb, „S” osztályban ismét
parkettre lép a gyomaend-
rôdi Kner Tánc-Sport Egye-
sület és a békéscsabai Nyíri
Lajos Tánc-Sport Egyesület
vegyes párosaként Kele-
men Erika és Kovács Lász-
ló, akik az IDSF (Internatio-
nal Dance Sport Federa-
tion) világranglistája alapján
a harmadik legeredménye-
sebb magyar párosként a
96. helyen állnak a 3463
versenyzôbôl.  A Magyar
TáncSport Szakszövetség
delegáltjaiként ôk képvisel-
ték hazánkat idén novem-
ber 13-án a latin-amerikai
táncok világbajnokságán,
ahol kiemelkedô eredményt
értek el.

A rendezvény szervezôi a
Békéscsabai Kulturális Köz-
pont és a Nyíri Lajos Tánc-
Sport Egyesület.

Mûsorvezetôk: Pálinkó
Lujza és Fábián Tamás.

Országos
társastánc-bajnokság

November 2-án elhunyt Krá-
lik Mátyásné, született Nagy
Margit Éva, a Csabai Szlovákok
Szervezete megváltozott mun-
kaképességûek csoportjának
vezetôje.

(1944–2010)
Mindig sok barát és barátnô

vette körül, mindenki szerette.
Hosszú ideig a Békés megyei
Tégla- és Cserépipari Vállalat-
nál dolgozott. Folyamatosan
képezte magát, így adminiszt-
rátori munkakörbôl szállításve-
zetôi beosztásba került. Mun-
káját nagy precizitással és sze-
retettel végezte. Közben mun-
kahelyén megismerkedett ké-
sôbbi férjével, Králik Mátyással,
akivel 1966-ban kötött házassá-
got. Két fiúgyermek, majd négy
unoka születésének örülhettek
együtt.

Évike késôbb a megyei ön-
kormányzatnál, majd a Mezô-

gépnél dolgozott egészen
1990-ben bekövetkezett súlyos
balesetéig. Felépülése után,
már rokkantnyugdíjasként meg-
alapította a Csabai Szlovákok
Szervezetén belül a megválto-
zott munkaképességûek cso-
portját. Tagja volt a Békéscsa-
bai Civil Szervezetek Szövetsé-
gének, ahol a felügyelôbizott-
ság elnöki tisztét töltötte be. Ak-
tív tagja volt a Csabai Szlovákok
Szervezetének, fôleg a szerve-
zési munkából és az adminiszt-
ratív jellegû feladatokból vette ki
a részét.

2009-ben derült fény súlyos
betegségére. Családja együtt-
érzô segítségével próbált meg-
gyógyulni, de a betegség erô-
sebbnek bizonyult. Fájó szívvel
búcsúzunk Králik Mátyásnétól.

A Békéscsabai Civil Szerve-
zetek Szövetsége és a Csabai
Szlovákok Szervezete

Búcsú Králik Mátyásnétól

Sokan elfogadták Kovács Erzsébet meghívását a cigány
gasztronómiai napra, melyet a FEK-ben rendeztek.

Hirdetmény a Bursa Hungarica felsôoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat
2011. évi fordulójának összesített adatairól

A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által meghirdetett Bursa
Hungarica felsôoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat

2011. évi fordulójára 221 db pályázat érkezett.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése Egészségügyi,
Szociális és Lakásügyi Bizottságát bízta meg a pályázatok elbírálásával. A bi-
zottság döntése alapján a Bursa Hungarica felsôoktatási önkormányzati ösz-
töndíjpályázat „A” típusára pályázók közül 186 fô nyert támogatást az alábbi
megoszlásban:
– havi 4000 Ft támogatást kap: 27 fô;
– havi 3000 Ft támogatást kap: 34 fô;
– havi 2500 Ft támogatást kap: 45 fô;
– havi 2000 Ft támogatást kap: 80 fô.

A Bursa Hungarica felsôoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat „B” típusára
pályázók közül 11 fô nyert támogatást az alábbi megoszlásban:
– havi 3100 Ft támogatást kap: 1 fô;
– havi 2500 Ft támogatást kap: 1 fô;
– havi 2000 Ft támogatást kap: 7 fô;
– havi 1700 Ft támogatást kap: 2 fô;
Elutasított, illetve a pályázatból kizárt pályázók száma: 24 fô.
Minden pályázót külön, írásban is tájékoztattunk a pályázat eredményérôl.
Tanulmányai folytatásához minden hallgatónak szép eredményeket kívánunk!

Dr. Kerekes Attila, az egészségügyi, szociális
és lakásügyi bizottság elnöke s. k.
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Telt ház volt a Parlament-
ben az elsô, jövô évi költség-
vetést tárgyaló napon. A kép-
viselôk szünetet sem tartva
szavazták meg az alkotmány-
módosítási és a pénzügyi kér-
déseket. Közben szétnéztünk
az ország házában, mivel töl-
tik idejüket honatyáink, ami-
kor épp nem a sorsunkról
döntenek. A büfében kiderült:
igazán erôs, olasz kávét száz-
öt forintért ihat az, akinek fris-
sességre van szüksége, de
házi rétest és csokoládét is
kaphat a képviselô, igaz, az
utóbbit már borsosabb áron
mérik. Finom menüt kínál az
étterem, a tengeri hal Orly
módra és a máglyarakás volt
a favorit az ebédlôben, de fôz-
tek gulyást és készítettek fôtt
virslit is. Ilyen menü mellett
nehéz fogyókúrázni, errôl Sel-
meczi Gabriella sem véleke-
dik másképp. – A büfé kínála-
ta nem alkalmas arra, hogy
diétázzon az ember – magya-
rázta a fideszes képviselô.
– Az étteremben nagyon jól
fôznek, szinte mindent szere-
tek. Szívesen eszem itt, mert
otthon mindig én fôzök, veze-
tem a háztartást, és itt élve-
zem, hogy leülök egy asztal-
hoz, és nyugodtan, békében
ebédelhetek – nyilatkozta la-
punknak Selmeczi Gabriella. 

A szociális helyiségeket
járva lapunknak Pálffy István

elmondta, ô is ezeket ismerte
leginkább, mikor a KDNP tag-
jaként elôször jött az Ország-
házba. – Jól tudtam, hogy hol
vannak az egészségügyi és
egyéb rekreációs helyiségek,
például a büfé. Ez nagy
elônynek bizonyult már ab-
ban az idôben is – mesélte a
volt híradós, aki parlamenti tu-
dósítóként hosszú idôt töltött
a honatyák között. 

Szemlére vettük a képvise-
lôk öltözékét is, a szokásos
szürke vagy sötétkék öltöny-
tôl kevesen mernek eltérni.
Nem úgy Jávor Benedek, aki
az etikettet is liberálisan keze-
li, ô farmerban hoz döntést a
Parlamentben. Üdítô látvány,
hogy a Jobbik mert elszakad-
ni a zsinóros kabáttól, Dúró
Dóra egyenesen a pöttyökig

merészkedett, Osztolykán
Ágnes viszont a roma hagyo-
mányokat követi a munkahe-
lyén is. – Fontos, hogy a Par-
lamentben is viseljek hagyo-
mányos darabokat – nyilat-
kozta lapunknak az LMP kép-
viselôje. – Amikor tévéközve-
títés van, ahogy ma is, igyek-
szem úgy felöltözni, hogy ab-
ban is látható legyen, hová
tartozom – magyarázta Osz-
tolykán Ágnes, aki szerint a
divat jó fórum lehet a toleran-
cia és az elfogadás terjeszté-
sére. 

Azok a honatyák, akik
egész napjukat az ülésterem-
ben töltötték, olykor már bent
kikapcsolódtak. Egyes képvi-
selôket Gyôzike egy bulvár-
lap címlapján jobban érdekel-
te, mint a jövô évi költségve-
tés, míg mások autós video-
klipekkel múlatták az idôt. Akit
viszont a nikotinéhség mégis
kiparancsolt a terembôl, a
szabályokat betartva, a kijelölt
helyiségben fújta a füstöt.

BODNÁR

Parlamenti kulisszatitkok a költségvetés elsô napján
A büfében a máglyarakás a favorit
Olcsó kávé, bulvárlapot olvasó képviselôk és telt ház fo-
gadott minket az elsô, költségvetést tárgyaló napon a Par-
lamentben. Selmeczi Gabriellától megtudtuk, miért nem
diétázik a büfében, Pálffy Istvántól pedig azt, hogy már jól
ismerte az Országház irodáit, amikor elôször lépte át a kü-
szöböt képviselôként.

Az újságolvasás is kedvelt kikapcsolódás két vita vagy sza-
vazás között

Egy kanadai házaspár úgy
döntött: egy éven keresztül csak
olyan alapanyagokból készítik éte-
leiket, amelyek 100 mérföldön be-
lül termettek. A módszerrel nem-
csak az egészségünknek teszünk
jót, de a kistermelôknek is, sôt,
a környezetnek is, hiszen nincs
szükség több ezer kilométeres
utaztatásra, tartósításra. A szállítás
kiiktatásával pedig a csomagoló-
anyag-igény is kevesebb, nem ter-
melôdik annyi mûanyag hulladék,
ami soha nem bomlik le. 

Az ezt az életmódot választók-
nak azonban fel kell készülniük,
hogy a vásárlás idôigényesebb
lesz, hiszen a szupermarketek kí-
nálata nem alkalmas a szabály be-
tartására. Piacra kell járni, elbe-
szélgetni az eladóval, hogy hon-
nan származik a portékája, és bi-
zonyos ételekrôl le kell mondani.
Nincs több téli eper és görögdiny-
nye, viszont éhesnek nem kell ma-
radni. A magyar zöldség- és gyü-
mölcskínálat széles, jó minôségû
és vitaminban gazdag. Az egész-
ségünk pedig megér annyit, hogy
ne a tökéletes külsejû, laboratóri-
umban „összerakott” almát vá-
lasszuk, hanem a talán kicsit fol-
tos, szabálytalan, de finom és ma-
gyar gyümölcsöt.        SZABÓDÓRA

Trendi az 50 kilométeres diéta
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Nálunk is egyre népszerûbb az 50 kilométeres diéta, ami
nemcsak az e szerint táplálkozónak, de az országnak, sôt,
a bolygónak is jót tesz. Alapszabály, hogy csak olyan táp-
lálékot szabad fogyasztani, ami lakóhelyünktôl maximum
50 km-re termett, készült.

Nemcsak egészségünknek, hanem a magyar mezôgazda-
ságnak is jót teszünk
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A BRFK életvédelmi osztá-
lyának egykori vezetôje a
mûsorban arról beszélt, hogy
a gyilkosság idôpontjában
egy üzleti tárgyaláson vett
részt, amikor egy telefonhívást
kapott egy albántól, tôle szer-
zett tudomást a bûncselek-
ményrôl. – Azzal hívott fel egy
albán ismerôsöm, hogy rálôt-
tek – emlékezett vissza Chilkó,
aki az üzleti tárgyalásra hivat-
kozva zárta rövidre a beszél-
getést. Miután akkor már
nyugállományban volt, koráb-
bi kollégáinál késôbb telefo-
non érdeklôdött a gyilkosság-
ról.

Labanc Ferenc szerint, mi-
vel az albánnal való telefonbe-
szélgetés igen rövid volt, vala-
ki a gyilkosság végrehajtását
jelezhette. Chilkó a személyes
ismeretségre is magyarázattal
szolgált: – Ez egy büntetett
elôéletû albán, aki többször
került a rendôrség látóterébe.
Mindenkit ismertem, 16 évet
töltöttem azon a területen. Ha
nem így lett volna, akkor nem
lettek volna szép felderítési
eredményeink – mondta.

Ugyanakkor  megerôsítette,
hogy egy másik, azóta elítélt
bolti sorozatgyilkos valóban
tanúskodott ellene még a nyo-
mozás kezdetén. Ez a sze-
mély azt állította, hogy a rend-
ôrségen tartózkodva látta,
amint Fenyôt néhány nappal
a gyilkosságot megelôzôen
Chilkó megfenyegette. – A Fe-

nyô-gyilkosság elkövetésé-
nek hetében vasárnap azzal
hívtak be, hogy bajban va-
gyok – idézte fel az exzsaru –,
ott letették elém a tanúvallo-
mást tartalmazó jegyzôköny-
vet. Már akkor szóltam, hogy
ha ellenôrizték volna, tudnák,
hogy nem találkoztam Fenyô
Jánossal. 

– Felháborító, hogy valaki
újra tettestársként állít be! A
nyomozás nem akadt volna
el, ha az elsôdleges adat-
gyûjtések és a helyszíni szem-
le rendesen meg lett volna
tartva! Akik kimentek a hely-
színre, hanyag munkát végez-
tek – jelentette ki az exzsaru. A
Helyi Téma kérdésére a nyo-
mozás során elkövetett hibák-
kal kapcsolatosan Chilkó ki-
fejtette: – Azt kellett volna kon-
zekvensen végigvinni, amit az
elsôdleges adatgyûjtés muta-
tott. Egy nagyon magas elkö-
vetôrôl szólnak a tanúvallo-
mások, és végül elfogtak egy
160 centis férfit, akirôl kiderült,
hogy semmi köze az ügyhöz.
Amíg el nem évül, addig kell
operatív nyomozást folytatni.
Szerintem az albán elkövetôi
kör és a magyar megbízó le-
het a jó nyom.

HELYI TÉMA

Magyar megbízó rendelhette meg a Fenyô János elleni merényletet

Sok zsaru még többet tudhat
Újra megszólalt két exzsaru a Fenyô-gyilkossággal kap-
csolatban. A Frizbi Hajdú Péterrel címû talkshow-ban La-
banc Ferenc arra emlékeztetett, hogy egy nyomozó is érin-
tett lehet az ügyben. Miután Labanc leírásából magát vélte
felismerni, jelentkezett Chilkó Ferenc volt nyomozó, aki –
mint elmondta – azért vállalta a nyilvánosságot, mert kollé-
gája érvelését szakmaiatlannak és hiteltelennek tartja.

A stresszes életmódnak
köszönhetôen az alvászavar
mára népbetegség lett, épp
ezért fontos az a tej, amely
már kapható Németország-
ban. Az ital gazdag melato-
ninban, azaz abban a hor-
monban, amely az emlôsálla-
tok és az ember nappal-éjjel
ciklusát szabályozza. Mün-
cheni kutatók olyan fejési
módszert dolgoztak ki,
amelynek révén a többszörö-
sére növelhetô a tej alváshor-
montartalma. Ehhez az istál-
lóban éjjel csak vörös, na-
rancs és sárga fénykeveréket
adó lámpák égnek. E fénysu-
garak hullámhossza nem
csökkenti a tejben képzôdô
melatonin mennyiségét, ezért
a hajnali 2 és 3 óra között fejt
tejnek 25-szörös a hormon-
tartalma a megszokotthoz ké-
pest.

SZ. D.

Altató tej
Németországban elkészítették egy speciális tej receptjét,
amelyben sok az alváshormon. Az istállók világítását is
megváltoztatták a siker érdekében, az eredmény pedig
nem maradt el. Sok alvászavarral küszködônek segített a
folyadék, amelynek nincs mellékhatása.
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Chilkó: az elsôdleges adatgyûjtés eredményeit kellett vol-
na továbbvinni

Helyszínelés a merénylet után
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8 Közélet / Kultúra

– Ön szerint hogyan lehet-
ne oldani azt az általános
munkaadói nézetet, hogy
egy nô kevesebb bért érde-
mel, mert valószínûleg szülni
fog, és ettôl már nem olyan jó
„befektetés” foglalkoztatni,
mint egy férfit?

– Láttam egy listát a hátrá-
nyos helyzetû munkaválla-
lókról, amelyen furcsa mód’
szerepeltek a kétgyermekes
anyukák is.  Valóban, ha egy
nô gyermeket vállal, nem ter-
helhetô olyan végtelenül,
mint független társai, ezért
másképp néznek rá a mun-
kaadók. De a munkaadók-
nak föl kell ismerniük azt a
tényt, amit saját tapasztalat-
ból is tudok, hogy egy kis-
gyermekes anya sokkal haté-
konyabb munkaerô lehet.
Muszáj idôben elvégeznie a
feladatát, különben nem tud
elmenni a gyermekéért az
óvodába.

– Hogyan kívánják ösztö-
nözni a munkaadókat a rész-
munkaidôs foglalkoztatásra?

– A kormány terve az, hogy
aki részmunkaidôben foglal-
koztat gyesrôl visszatérôt, a
korábbi 27 százalék helyett
20 százalék járulékot fizes-
sen. Ilyen fajta ösztönzéssel
érdekeltté lehet tenni a mun-
kaadókat abban, hogy kisma-
mákat foglalkoztassanak. Ha-
sonló célt szolgál a nôk negy-
ven szolgálati év utáni nyug-
díja, hiszen lesz nagymama,
akire otthon lehet hagyni a
gyermeket. A család, mint va-
lódi érték, alaptétele a mosta-
ni kormánynak, és ez a prakti-
kumokban is megmutatkozik.
Az új adórendszerrel valóban
jobban járnak, akik sok gyer-
meket nevelnek, mert az ál-
lam szeretné elismerni ezt az
erôfeszítést.

– Önnek hogyan sikerül
megtalálni az egyensúlyt a

dolgozó nô és az egyedülál-
ló anya szerepe között?

– Ezek napi kérdések,
amelyeket folyamatosan meg
kell oldani. Hiszem, hogy ak-
kor érezheti egy nô valóban
kerek egésznek az életét, ha
mindkét oldalon tud jól telje-
síteni. Magam is úgy tudok si-
keres lenni a munkámban, ha
anyaként is helytállok, és úgy
tudok kiegyensúlyozott és
boldog anyja lenni a kisfiam-
nak, ha azt érzem, az életem-
nek vannak más részei is.

– Ön New yorkban tanított
fogyatékkal élô, speciális ne-
velési igényû gyermekeket.
Mit kellene átmentenünk az
amerikai példákból a hazai
nevelési rendszerbe?

– Elképesztôen okosak a
magyar gyerekek, hatalmas
tartalmi tudásuk van, szemben
az amerikai társaikkal. Akik vi-
szont sokkal gyakorlatiasab-
bak és nagyobb önbizalom-
mal rendelkeznek, úgy adják
el azt a keveset, amijük van,
hogy mindenkit meggyôznek
arról, hogy itt csupa zseni la-
kik. Ilyen készségek fejleszté-
sét szívesen látnám a hazai
oktatási rendszerben.

– A problémás gyermekek
helyzete vidéken a legége-
tôbb, mert kevés a befogadó
intézmény, a fôváros pedig el-
érhetetlen számukra. Van ter-
ve a kormánynak a helyzet
megoldására?

– Hamarosan elkészül a
közoktatási rendszer vitaanya-
ga, amelyhez az összes érin-
tett hozzájárulhat a vélemé-
nyével, tapasztalataival, így a
vidéken dolgozó szakembe-
reknek, az iskoláknak és a
szülôknek is lesz lehetôségük
beleszólni. Nagyon fontos,
hogy minden közösség helyi
szinten is megtalálja azt, ami-
tôl jól tud mûködni adott eset-
ben a település közoktatása,
ezt pedig csakis helyben lehet
megvalósítani. BODNÁR

A hátrányos helyzetû munkavállalók listáján rajta vannak
a kétgyermekes anyák is

Nagy Anna: Ösztönözni kell a munkaadókat,
hogy kismamákat foglalkoztassanak!

Hátrányos helyzetû, illetve fogyatékkal élô kisgyermekek-
kel találkozott Nagy Anna a KIM rendezvényén, a buda-
pesti Körcsarnokban berendezett Ability Parkban. A kor-
mányszóvivô a gyermekjogok és a dolgozó nôk mellé állt.
Lapunk a nôk bérezésérôl, a részmunkaidôs foglalkozta-
tásról, valamint az amerikai tapasztalatairól kérdezte Nagy
Annát.

Nagy Annával a budapesti Ability Parkban megtartott ren-
dezvényen beszélgettünk

Vadonatúj lemezzel jelent-
kezik St. Martin, amelyen a
Föld Krónikása címû, pánsíp-
pal eljátszott mû a vörösiszap
által okozott tragikus ese-
ményt foglalja magába és fo-
galmazza meg sajátos zenei
nyelven. – A tragédia engem
is mélyen megérintett – me-
sélte St. Martin. – Szeretnék
segíteni a szinte mindenüket
elveszített embereknek az új-
rakezdésben, folytatásban. A
Tom-Tom Records Kiadóval
megállapodtunk, hogy legú-
jabb lemezem, a Föld szélén,
közepén címû album 2010.
december 31-éig elfogyott
példányszámainak bevételé-
bôl a rám esô részt a károsul-
tak segítségére felajánlom.

HT
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St. Martin is segít a vörösiszap áldozatainak

A témakörben az egyik leg-
jártasabb érintettet, Somogyi
Gábort kérdeztük.

– Az elmúlt hat-nyolc év
pénzmegvonásai következté-
ben feléltük a tartalékainkat –
magyarázta az ország legna-
gyobb, állami tulajdonú idôsek
otthonának vezetôje. – Elfogytak
a bútorok, eszközök. Ráadásul,
mint intézmény, energia-nagy-
felhasználónak számítunk, ezért
újabb adóval sújtottak minket.
Szintén új szabály, hogy csak
olyan idôs embert vehetünk föl,

aki legalább négyórás ápolást
igényel. Ettôl gyakorlatilag kór-
házi szintû feladatokat látunk el,
viszont sokkal kevesebb pénzt
kapunk, mint egy kórház. Rá-
adásul egy kórházban cserélôd-
nek a betegek, itt pedig nem, így
nehéz a személyzetnek napról
napra megújulni. Könnyen kiég,
aki ezt a hivatást választja, rá-
adásul meg sincs becsülve. Egy
tíz éve dolgozó, szakképzett
szociális ápoló bruttó százhúsz-
ezer forintot visz haza, ami nem
teszi vonzóvá ezt a pályát. Ez

szakemberhiányt okoz, pedig a
szakképzett ápolókra egyre na-
gyobb szükség van, mert egyre
több a beteg lakó. Sajnos gyak-
ran a hozzátartozók sem állnak
megfelelôen a helyzethez, nem
hajlandók támogatni az idôs
hozzátartozót. Ezalatt olyan egy-
szerû dolgokat értek, mint hogy
havi néhány ezer forintba kerül a
pelenka egy állandóan fekvô
lakó számára, aki gyakorta a la-
kását hagyta a családjára. Ezt mi
nem tudjuk finanszírozni, és egy
kórházban sincs ingyen semmi
– mondta el Somogyi Gábor, aki
szerint a szakma is hibás abban,
hogy nem érvényesíti jól érde-
keit. Ennek egyik oka az, hogy
alacsonyabban képzett a terület
munkavállalói összetétele, rá-
adásul nem mennek sztrájkolni,
mert a betegeket nem lehet ott-
hagyni. 

BODNÁR
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Riasztó helyzetben az idôsgondozás

Jövônk a tét
Annak a társadalomnak, amely az öregei és a gyermekei
sorsával nem törôdik, sem múltja, sem jövôje nincsen. Tu-
domásul kell vennünk, hogy társadalmunk öregszik, egyre
több idôs ember jut egy fiatalra, ezért az idôsgondozás
egyre égetôbb probléma hazánkban.  Akik nem tudják oda-
haza, családon belül megoldani a gondozást, idôsgondo-
zási intézményekhez fordulnak. Az intézményeknek egyre
nehezebb a helyzetük, az elmúlt idôszakban ugyanis több
olyan törvényt módosítottak, amely rosszul érintette ôket. 

Az elmúlt évek pénzelvonását mindenki megérezte

Pécs egyik legjobb gimná-
ziumában 830 gyerek tanul,
akik közül sok, ha húsz az,
akivel rendszeresen gondok
vannak. A többség jól teljesít,
nyelveket hallgat, továbbta-
nulásra készül. Számukra, il-
letve szüleik részére rengeteg
elônnyel jár, ha az interneten
keresztül számos dolgot
megtudhatnak abból, ami a
tanintézetben zajlik.

– Hatalmas elôrelépés ez,
amit tényekkel tudok alátá-
masztani – jelentette ki la-
punknak Magasi András, a di-
rektor. – A szülôk akár a mun-
kahelyükrôl is megnézhetik,
miként teljesített a csemeté-
jük, hiszen az érdemjegyek
mellett a hiányzások is látha-
tóak.

– Mennyiben aggályos
mindez adatvédelmi szem-
pontból?

– Csak annyira, mintha
bárki megmutatná a papír ala-
pú ellenôrzôjét. Hiszen a kó-

dokat a felnôttek megváltoz-
tathatják, amikor megkapják.
Vagyis, bármi fontos csak tô-
lük szivároghat ki, miközben
sokkal naprakészebbek lehe-
tünk. Különösen azért, mert
gyakran nem azonos osztá-
lyok jártak bizonyos fakultáci-

ókra. Ezért több naplóba kel-
lett volna bejegyzéseket ten-
niük a kollégáknak. Amit
most, számítógéppel köny-
nyebben tehetnek meg.

– Ezek szerint nem a tanulók
„ellen” irányul az intézkedés?

– Még véletlenül sem! Sôt,
a javukat szolgálja. Akiknek
viszont nincsen világhálós
kapcsolatuk, azokat továbbra
is várjuk a fogadóórákra, te-
hát szeptembertôl hátrány
senkit sem érhet emiatt.

HT

Vége az osztálynaplóknak, gyôzött
a számítógép

A régi, klasszikus osztálynaplókat lassan mindenki felejt-
se el, azokat kiszorítják az elektronikus dokumentumok.
Ezzel aztán a diákos svindlik kora is lassan lejár. Bár a Pé-
csi Tudományegyetem Babits Mihály Gimnázium és Szak-
középiskolájában nem ezért vezette be az igazgató, Maga-
si András az új rendszert.
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Az intézetvezetô, Magasi András szerint a rendszer csak
elônyökkel jár mindenkinek
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– Vége?
– Mint Hobo Blues Band

(HBB), úgy igen, végleg vége.
Nem fogunk ötévenként bú-
csúkoncertet adni. A  HBB
már a kilencvenes években
megszûnt, a leghírhedtebb
formánk tíz éve véget ért.
Amikor láttam, hogy senkinek
nincs erre már elég ideje, mert
van egyéb dolga, saját együt-
tese, úgy döntöttem, zárjuk le
szépen. Mi, férfiemberek utol-
jára összeállunk, nyomunk
egy rettenetes blues-koncer-
tet, és elköszönünk.

– Lesz, amire több idô jut
majd ezután?

– Nem, mert most sincs
semmire idôm. De nem is hi-
ányzik semmi az életembôl,
mert én társasági életet nem
élek, a munkán kívül csak a
családommal vagyok. Né-

hány barátom hiányzik mind-
össze, akik már meghaltak.
Én már ebben a korban va-
gyok. Azt csinálom, amit sze-
retek. Nem untam meg a ze-
nét, újabb munkáim vannak a
másik csapatommal. Két évre
elôre tele a naptáram. 

– A haja viszont a régi, há-
rom évtizede.

– Igen, az nem változott,
nem hullik, ugyanolyan a hat-
vanas évek óta. Azt mondják,
életerôt jelez, hogy ilyen
egészséges.

– Szerencsés embernek
tartja magát?

– Végsô soron igen. Nagy
árat fizettem érte. Fiatalon a
hatóságokkal voltak gond-
jaim, késôbb válások és más
családi gondok jöttek. A da-
lokhoz nem ezek adják az ins-
pirációt, én csak akkor írok,

ha jön az ih-
let. Tölteke-
zem máshon-
nan: jártam a
Gulágon, egye-
dül elmentem
a koncentrá-
ciós táborba,
állandóan ol-
vasok, filme-
ket nézek. A
kedvenc ren-
dezôm Fre-
derico Fellini,
a költészet-
ben József
Attilát, míg
zenében a
Rolling Sto-
nes-t tartom
sokra. 

– Felnôtt,
vagy még
mindig gye-
rek maradt?

– Nem sikerült felnônöm!
Még mindig ugyanolyan sé-
rülékeny gyerek vagyok.
Csak az utóbbi két-három év-
ben találtam rá a belsô béké-
re, különben mindig harco-
lok. Nem voltam depresz-
sziós, de szomorú igen, és
harcolni nem jó! Azért tettem,
hogy megvédjem azokat,
akiket szeretek, de a harc so-
rán az ember nemcsak kap,
ad is. Annál pedig nincs rosz-
szabb, amikor az ember
megérti a saját erejét, és
meglátja, hogy mit tett a má-
sikkal. Ez jobban megviselt,
mint amikor én kaptam a po-
font!

– Hogyan lelt rá a belsô
békére?

– Olyan szövevényes,
apró dolgokból áll össze,
hogy az több oldalt elfoglal-
na a lapban, ha elmesélném.
Egyszerûen észrevettem – és
ez volt az elsô lépés –, hogy
engem mennyien szeretnek,
magamért! Csak egész éle-
temben tagadtam, mindig
azzal voltam elfoglalva, amit
csinálok, hogy én rocksztár
vagyok, vagy bluesénekes,
vagy író. Az érdekelt, hogy el
tudjam énekelni a dalt, vagy
meg tudjam nevettetni az
embereket. Nem vettem ész-
re, hogy mi van körülöttem,
mennyire szeretnek. A rosz-
szat viszont igen. Ez most
megváltozott.

– Rocksztárnak tartja ma-
gát?

– Dehogy, pejoratív szó az.
Én se színész, se zenész, se
énekes nem vagyok. Úgy
szoktam mondani, hogy az
irodalom, a zene és a színház
Bermuda-háromszögében
vesztem el. Ennek köszönhe-
tem, hogy ezzel foglalkozha-
tok, nem érdekel, hogy hová
lehet engem beilleszteni a
magyar rockzene palettáján.

BODNÁR

Hobo: Elvesztem az irodalom, a zene
és a színház Bermuda-háromszögében 

Nem lesz ötévenként
HBB búcsúkoncert

Jövôre tartja búcsúkoncertjét a Hobo Blues Band. Az együt-
tes harminchárom éves, Földes László Hobo pedig hatvan-
hat. Azt mondja: elég volt. Fiatalon a hatóságokkal került
összetûzésbe, kritizálták, és magánélete sem volt felhôtlen.
Két éve rájött, mennyien szeretik. Azóta nem harcol.

– A Piramix együttes-
ben is játszom a Piramis
zenéit. Emlékszem, egy
Piramix-fellépésen történt,
hogy elôször találkoztam
Závodi Janóval, és hama-
rosan a többi bandatag-
gal is megismerkedhet-
tem. 

Vörös Gábor basszus-
gitárjával ma már teljes
jogú Piramis-tagként erô-
síti a zenekart.

– Harmincéves zenei
múlttal a hátam mögött
még mindig lámpalázas
vagyok, ha a Piramis

együttessel léphetek szín-
padra. Pedig a fiúk állan-
dóan biztatnak. Tetszik
nekik, hogy olyan energi-
kusan játszom a legendás
Piramis-dalok basszusté-
máit. Ôk is már a moder-
nebb hangzásvilágot ré-
szesítik elônyben. Kis
Somnak szoktak nevezni:
szerintük ugyanúgy igyek-
szem én is szervezni a fel-
lépéseket, mint annak
idején Som Lajos tette.
Már csak a kopasz kobak
hiányzik hozzá!

HT

Most sincs ideje semmire se

Vörös Gábor: Kis Somnak hívnak a többiek
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Karácsonykor újra színpadra áll a Piramis együttes.
A banda gôzerôvel készül a fellépésre. Két próba
között Vörös Gábor basszusgitárossal beszélget-
tünk.

Vörös Gábor basszusgitáros

– Ön volt Martin, a Shy
Guys együttesbôl, majd Ács
Bálint színész. A Tenkes kapi-
tánya musical óta minek tartja
magát?

– Szerettem volna létrehoz-
ni az általam megzenésített
Tenkes kapitánya film alapján
írt musicalt. Nem találtam
hozzá partnereket, ezért
egyedül vittem színre, állami
pénz nélkül. Nagy siker volt
tavaly is, idén is, és azóta
több más fesztiválban is részt
vettem szervezôként. De egy-
re több jelet kapok az élettôl,
hogy térjek vissza a színpad-
ra.

– Pár hónapja szó is volt
róla, hogy újra összeáll a Shy
Guys.

– Nagyon komolyan elter-
veztük, de az egyik fiú úgy
döntött, mégsem vesz benne
részt. Lehet, hogy ketten vagy
hárman folytatjuk azért, a
Take that is zenélt Robbie Wil-
liams nélkül!

– A Shy Guysban ki volt a
nagy sztár, mint Robbie a má-
sikban?

– Nem én, de még lehetek
Robbie Williams.

– Visszatérve a Tenkesre,
azért is kapott nagy hírverést
az elsô évben, mert Stohl
Andrást választottad a cím-
szerepre, következô évben
pedig azért, mert a balesete
után is kiállt mellette.

– Természetesen. 2008-
ban felhívtam ismeretlen szer-
zôként, és ô elvállalta. Nem
látta a szöveget, nem hallotta
a zenét, és mégis. A próbák-
nak pedig ô volt a motorja,

emberileg is annyit tett hozzá,
hogy én azt gondoltam, ha hi-
bázott is, amit ô a produkció-
ban csinált, azt nem lehet elvi-
tatni és elvenni tôle.

– A sztárság kapujában állt
mint énekes, és mint színész
is. Az ön döntése volt, hogy
végül mégsem így lett?

– 1996-ban felvételiztem a
Színmûvészetire, a második
rostán kiestem. Kerényi tanár

úr utánam jött és elhívott a
Madách Színház Stúdiójába.
Egy hónapra rá hívtak a Shy
Guysba. Ugyanazon a napon,
reggel 10-kor volt a szerzôdés
aláírása a lemezkiadóban és
13 órára kellett volna men-
nem a színházba. Elôzô éjjel
nem aludtam, annyit gondol-
koztam, és végül a kiadóba
mentem el. Délután, amikor
hívtak a Madáchból, hogy hol
vagyok, én már a fodrásznál
ültem, készült az imázs. Tíz
évvel késôbb találkoztam Ke-
rényi Miklóssal, aki csak eny-
nyit kérdezett: Na, megérte?
Ma sem tudom a választ.

SZABÓ DÓRA

Ács Bálint lenne a magyar Robbie Williams?

Ma sem tudja a választ
Lehetett volna belôle sztár, mégsem lett. Kozsó egykori fiú-
bandájában énekelt és megôrültek érte a lányok. Nagy árat
fizetett érte, nem kerülhetett be a Madách Színházba. Ács
Bálint azóta fesztiválokat szervez, megírta a Tenkes kapi-
tánya musicalváltozatát, de most újra színpadra vágyik. Ha
más nem, ô akar lenni a magyar Robbie Williams.

A stúdiószínházat cserélte a Shy Guysra

– Tizenegy éves Kristófom
szokta mondani, hogy anya,
te vezethetnél akármilyen ak-
ciófilmben. Gokart, rali, siva-
tagi dzsip, minden jöhet! –
mesélte lapunknak Csilla, aki
egyszer még az M7-es kalóz-
nôje címet is kiérdemelte a
Zsaru magazintól. – Fiúiskolá-
ban nôttem fel, ahol az apu-
kám volt az igazgató. Korán
fiúsítva lettem, salakpályán fo-
ciztam, és komoly baleseteim
voltak, de az autóvezetéstôl
semmi sem tántorított el. Ti-
zenhárom évesen, apukám
döbbenetére egy kaszkadôr-
bemutatón vállalkoztam arra,
hogy beülök a két keréken
száguldó autóba. Eszmélet-
len izgalmas volt, de nem fél-

tem. Valójában én fekve veze-
tô típus vagyok, sportos, aki
szereti nyomni a gázpedált.
Ez zongoristáknál nem új do-
log, azon is három pedál van.
A klaviatúra a kormány és a

mûszerfal, a kotta pedig az,
amit az ablakból látok –
mondta el lapunknak Szent-
péteri Csilla, aki azt is elárulta,
képes megszerelni dolgokat
is az autóban, és egész egy-
szerûen imád váltani. Szerin-
te a zongorázás ugyan mûvé-
szi tevékenység, a zenei stílu-
sa azonban az autóvezetési
technikáját tükrözi: virtuóz!

HT

Szentpéteri Csilla, a ralikirálynô
A papájával nôtt fel Szentpéteri Csilla, miután szülei elvál-
tak. Talán ennek köszönhetô vagány, mondhatni fiús habi-
tusa, amit még az autópályán is kamatoztat a zongoravir-
tuóz. Szentpéteri Csilla imád fôzni, emellett másik kedvenc
hobbija viszont az autóvezetés. 

Szereti nyomni a gázpedált
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Nemrég egy olvasónk ke-
reste meg lapunkat, azt állít-
va, dokumentumokkal tudja
bizonyítani, hogy a Cséry-te-
lepen a nem megfelelôen el-
helyezett hulladék tömege
akár a két és fél millió tonnát
is elérheti, és ennek egy része
veszélyes.

– Úgy tudom, elôször csak
Csepelrôl hordták ide a feká-
liát, de aztán sok egyéb
anyag is kikötött a telepen –
mondja Csapláros Béla, mi-
közben elénk teszi az említett
iratokat: egy 2003-ban és egy
2004-ben kelt határozatot, va-
lamint egy 2008-ban kelt elô-
zetes szakértôi véleményt a
telep környezeti helyzetérôl.
Az elsô határozatban az ak-
kori elsô fokú környezetvédel-
mi hatóság több mint 65 ezer
tonna veszélyes hulladék át-
vételét és kezelését engedé-

lyezi a telepet üzemeltetô
cégnek, a másodikban pedig
további évi 20–30 ezer tonna
veszélyes és nem veszélyes
hulladék átvételére ad enge-
délyt.

A szakértôi vélemény sze-
rint a lerakó nincs megfele-
lôen kialakítva, és benne
becslések szerint 1,5–2,5 mil-
lió tonna nem megfelelôen el-
helyezett hulladék van, töb-
bek közt ólom, réz és higany,
amit – ha valóban nem meg-
felelôen tárolják a hulladékot
– a csapadékvíz kioldhat, a ta-
lajvíz felé szállíthat, ez pedig a
felszín alatt déli irányba, a la-
kott terület felé áramlik.

– Azt is tervezték, hogy
összekeverik az itt található
hulladékot a kommunális sze-
méttel komposztnak – folytat-
ja a XVIII. kerületi lakos. – Ha
ez megtörtént volna, akkor
ma már talicskázhatnák a
jövô évi paradicsomhoz a hi-
gannyal teli szemetet.

– Évekkel ezelôtt valóban
tervben volt a komposztálás,
de az elmúlt években kezde-
ményeztük a megállapodás
felmondását – tudtuk meg Lé-
vai István Zoltán kerületi al-
polgármestertôl. – A területre
már engedélyezte a rekultivá-
ciós tervet a Közép-Duna-Völ-
gyi Környezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Vízügyi Felü-
gyelôség (KTVF), aminek a
határideje 2015. szeptember
30. Az üzemeltetô cég már
évek óta nem kezelhet veszé-
lyes hulladékot a telepen, és a
KTVF környezetvédelmi felül-
vizsgálat elvégzésére is köte-
lezte ôket. A határozat ellen a
cég ugyanakkor fellebbezést
nyújtott be, ami az ügyintézés
határidejét kitolta – részletez-
te az alpolgármester, majd
hozzátette: Tisztában va-
gyunk a helyzettel, fontosnak
tartjuk a probléma megoldá-
sát, hiszen a telep közel van a
Gloriett-lakótelephez és Pest-
szentimréhez. A rekultiváció
utáni hasznosításra is felme-
rült már több javaslat: például
állat- és növénykert, vidám-
park épülhetne a több mint 54
hektáros területen.

DP

A fôváros egykori szemétlerakóján nemcsak háztartási szemetet tárolnak

Több ezer tonna veszélyes hulladék lehet
a felszín alatt

Néhány héttel ezelôtt, az ajkai vörösiszap-katasztrófa kap-
csán lapunk a fôvárosban is feltérképezte a veszélyes
anyagokkal dolgozó üzemeket. Budapest egykori szemét-
lerakója, a XVIII. kerületi Cséry-telep akkor nem szerepelt
a leltárban, pedig – mint kiderült – akár listavezetô is lehet-
ne.

Csapláros Béla kiterítette
lapjait szemétügyben

Kétmillió tonna szemét is lehet a felszín alatt
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Bálizs Anett, a Jóban
Rosszban csinos színésznôje
olyan frissítô jógafajtákat sajá-
tított el, amelyekkel feltöltôd-
het egy-egy hosszú forgatási
nap után. A test és lélek nap-
ján a külsô és belsô egyen-
súlyt elôsegítô mozgásformá-
ké és az egészséges életve-

zetési módszereké volt a fô-
szerep.  A TV2 sikersorozatá-
nak gyönyörû Fanni fônôvére,
Bálizs Anett nagyon kíváncsi
volt a különbözô módszerek
híres hazai és külföldi oktatói-
ra, ezért többféle órára is ellá-
togatott a rendezvényen. – Jól
éreztem magam, sok mindent

kipróbáltam. A kedvencem az
NIA elnevezésû óra volt, ahol
könnyed, táncos elemekkel
színesített koreográfiát tanítot-
tak. A másik nagy élmény az
úgynevezett Nalini nôi jóga
volt, amelyet szintén kipróbál-
tam és biztosan ellátogatok
még pár órára.  HT

Nalini jógával lazít Anett 

Anettnek nagy élményt jelent a jóga
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– Végigtáncolta az egész
idôt, míg zenélt. Hogy érzi
magát nálunk?

– Nagyszerûen, ez az egyik
kedvenc helyem Közép-Euró-
pában! Az emberek itt nyitott
szellemiségûek, befogadóak,
és örülnek annak, amit kap-
nak. Lengyelországból szár-
mazom, talán innen is a von-
zalom, nagyon másak itt az
emberek. A brit klubéletben
több a fanyalgó. 

– Mi volt az elsô elektroni-
kus zenei élménye?

– Tizenkét évesen az iskola
mellett elmentem dolgozni
abba a lemezboltba, amit az
apám vezetett. Ott hallgattam
meg az elsô lemezt, amit má-
gikusnak találtam, bár nem
értettem, hogyan lehetséges
ilyet alkotni, hangszerek nél-
kül. Elôtte rockzenét hallgat-
tam. Az életem lett a zene, és
mára az apám is végtelenül
büszke rám! 

– Ön szerint a zeneletöltés
bûn, vagy ez a jövô?

– A dj-k így publikálják az
alkotásaikat, nekünk más a vi-
szonyunk a letöltéshez, mint
más stílusok zenészeinek, hi-
szen a mi dalainkat rengete-
gen használják már a megje-

lenés után. Ha megvolna en-
nek a törvényes kerete, semmi
baj nem lenne vele, hiszen
sokkal könnyebben hozzáfér-
nek az emberek a zenémhez.
Ezért nekem nincs vele bajom.

– Mit tud Magyarországról?
– Annyit, hogy gyönyörû

Budapest, és terveim szerint
legközelebb itt töltök néhány
napot, hogy lássak mást is a
városból. Ha olyan, mint a fia-
talok, akik eljönnek bulizni,
szeretni fogom ezt a helyet.

BODNAR

Imádja a magyar fiatalokat a legjobb lemezlovas
James Zabiela: A brit klubéletben

sok a fanyalgó
Egy lemezboltban kezdte a világ egyik legkeresettebb dj-
je. James Zabiela a Fridge Fesztiválra érkezett hozzánk.
Mint mondta: bármikor jönne, mert az egyik legjobb kö-
zönségét találja itt. Szakmabeliek csak csodagyerekként
emlegetik a harmincegy éves sztárt, akitôl olyan nagyság
tanul technikát, mint John Degweed.

Zabiela: Magyarország az egyik kedvenc helyem

– Hét éve, a kölni Európa-
bajnokságon is nyertem, egy
év múlva Párizsban álltam a
dobogó legfelsô fokán – nyi-
latkozta lapunknak a smink-
mester. – Ekkor döntöttem
úgy: abbahagyom a verseny-
zést. Nem szerettem volna
nagyot esni ilyen gyors sike-
rek után. De másfél éve elkez-
dett érlelôdni bennem a gon-
dolat, hogy a világ legna-
gyobb megmérettetésén is ki-
próbáljam magam. Tízszer ta-
lálkoztam a modellemmel a
verseny elôtt, a munkám so-
rán kihasználtam a grafikus
múltamat és a fantáziámat,
ami nem engedi, hogy egy
munkát tökéletesnek tekint-
sek. Sosem vagyok elége-
dett, sôt, kattant vagyok: úgy
érkeztem meg a versenyre is,
hogy nyerni akarok – mesélt a
versenyrôl Barbara, aki tizen-
hat órán át dolgozott étlen-
szomjan a modellen, hogy
még a kalapján látható Eiffel-
tornyot is kirakja strasszkö-
vekbôl. Munkájához spray
festékeket, strasszokat,
nyomdákat és különleges,
krémes színezôket is használ.
Ez olyan fényt ad, hogy fest-
ményhatásúvá válik a smink.
Ahogy ô mondja: ettôl lesz
igényes, és kevésbé vásári
giccs hatású a munkája.

Álma, hogy megteremtse a
sminkmûvészet kategóriát,
amihez Hollywoodot tartja a

legalkalmasabb terepnek.
Ehhez Las Vegasban élô
nagynénjétôl remél segítsé-
get, valamint egy chicagói
sztárfodrásztól, aki a világbaj-
nokságon meghagyta név-
jegyét a sminkmesternél.

BODNÁR

Dudás Barbara 16 órán át dolgozott a modellen
Az elsô magyar sminkvilágbajnok
Mindössze másodjára festett testet Dudás Barbara, ezzel
hozta el a világbajnoki címet az OMC Hair World versenyé-
rôl. Eredményével minden idôk legsikeresebb sminkmes-
tere lett a magyar lány, pedig évekig nem versenyzett. 

Barbara kihasználta grafikus múltját is
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Sok kiskutya került be az
utóbbi néhány hónapban, „aki-
ket” itt-ott kidobva találtak – vagy
éppen a gazdájuk adta be ôket
azzal a mesével, hogy találta
ôket. Az utóbbi két-három hétben
öt kis fekete puli, négy kis fekete
labradorféle és két kutyacsalád –
anya 5–6 kicsinyével – szaporítot-
ta a létszámot.

Most még megoldott az elhe-
lyezésük egy-egy kennelben, de
hamarosan kinövik jelenlegi he-
lyüket, egyre nagyobbak lesznek,
nagyobb mozgásteret igényel-
nek, ami már nehezen biztosítha-
tó számukra a menhelyen.
Sok a pár hónapja bekerült kö-
lyök is, már 4–6 hónaposak, és
eddig nem kellettek senkinek. A
menhelyen kell felnôniük? Nem
túl szép jövô!

A sok kis szerencsétlen várja
azokat a jó embereket, akik ki-
szabadítják ôket a fogságból, biz-

tosítanak számukra egy meleg
búvóhelyet télire és a „hátralévô”
10–15 évre. Reménykednek,
hogy egy jó gazdi mellett megis-
merhetik az élet szebbik oldalát
is, a simogató kezeket, a szeretô
gondoskodást.

De kölyökkutyát csak az fo-
gadjon örökbe, akinek lesz türel-
me foglalkozni vele. 

A csabai állatmenhely a Két-
egyházi út 30. szám alatt találha-
tó, tel.: 06-30/322-2776, honlap:
www.csabaiallatvedok.hu, e-mail:
csabaiallatvedok@freemail.hu.s

GAZDIKERESÔ

Tohto roku dejiskom tradič-
ného bálu na Martina, ktorý
usporiadala Slovenská sa-
mospráva župného mesta Bé-
kešská Čaba bol Hotel Fiume.
Vo sviatočnom menu bola sa-
mozrejme pečená hus s duse-
nou červenou kapustou a nec-
hýbala ani hudba do tanca. O
ňu sa postaral sám hostiteľ,
riaditeľ hotela, rytier vína Mar-
tin Vozár. O tradíciách a
zvykoch na Martina hovoril
predseda slovenskej samosp-
rávy, Juraj Ando. Účastníci ve-
selice zablahoželali Martinom:
Martinovi Vozárovi a bývalé-
mu brankárovi, rozhodcovi
Martinovi Tóthovi. V porote
humornej súťaže pracovali ti-
tulárny hlavný notár v dôchod-

ku dr. Mihály Simon a novinár
László Nyemcsok. V progra-
me bálu Ildikó Očovská zahra-
la pieseň Martinom a násled-
ne sme mohli spoznať ďalšiu
tvár moderátorky, Katinky
Kesjárovej: predviedla humor-
né číslo s Gergőm Halászom,

z ktorého vysvitlo, že bez Alž-
bety Ančinovej by sme sa ne-
mohli zabaviť… Potom očaril
obecenstvo kúzelník László
Salamon a samozrejme nec-
hýbala ani tombola. Plesajúci
tancovali až do bieleho rána. 

Andrea Vándorová

Bál na Martina

Az idén a Hotel Fiume
adott otthont a Békéscsaba
Megyei Jogú Város Szlovák
Kisebbségi Önkormányzata
szervezésében tartott hagyo-
mányos Márton-napi bálnak.

Az ünnepi fogás természe-
tesen libasült volt párolt vörös
káposztával, s a talpalávaló
sem maradhatott el – utóbbi-
ról maga a házigazda, Vozár
Márton, a Fiume vezérigazga-
tója, gasztronómus, borlovag
gondoskodott. A Márton-napi

hagyományokról, szokások-
ról Ando György, a szlovák
önkormányzat elnöke szólt. A
bálozók jókívánságaikkal kö-
szöntötték a Mártonokat: Vo-
zár Mártont és Tóth Márton
volt kapust, sportvezetôt. A já-
tékos tréfák zsûrizését dr. Si-
mon Mihály nyugalmazott
címzetes fôjegyzô és Nyem-
csok László újságíró végezte.
A báli mûsorban Ocsovszki Il-
dikó húzta el a Mártonok nó-
táját, Kesjár Katinka mûsorve-

zetôt pedig új oldaláról ismer-
hettük meg: kabarétréfát
adott elô Halász Gergôvel,
amelybôl kiderült, hogy An-
csin Erzsike néni nélkül nem
bálozhattunk volna… Ezt kö-
vetôen Salamon László
bûvész kápráztatta el a na-
gyérdemût, s természetesen
nem maradhatott el a tombo-
la sem. Aztán kivilágos-virra-
datig tartott a tánc, a vigas-
ság.

Vándor Andrea

Márton-napi bál

Az 1870-es évek végén élt
csabaiak legtöbbje ismerte Pá-
lus Feri bácsit, a híres csend-
biztost, aki késôbb csabai ma-
gánzó lett. Kemény beszédû
kuruc volt ôkelme – aki szere-
tett nagyokat mondani. Szavai
közé idegen kifejezéseket ke-
vert anélkül, hogy azok jelenté-
sét ismerte volna vagy alkal-
mazásuk helytálló lett volna.

Történetünk idején Csabán
tartott elôadásokat Csóka Sán-
dor színtársulata. A színigaz-
gató tiszteletjeggyel ajándé-
kozta meg Feri bácsit azért a
fáradozásáért, hogy segített
neki bérleteseket gyûjteni.
Nem is hiányzott ô egyetlen-
egy elôadásról sem. Számo-
zott széke a Békésmegyei
Közlöny szerkesztôje, dr. Bát-
taszéki Lajos szerkesztôségi
széke mellett volt.

Báttaszéki nem járt minden
este színházba, és helyettest
sem küldött maga helyett,
hogy az írjon bírálatot lapja
számára a színdarabról. Tudta,
hogy Pálus az elmulasztott elô-
adás másnapján reggel felke-
resi ôt, hogy referáljon.  Egy
ilyen alkalommal történt, hogy
Feri bácsi Báttaszékinek arra a
kérdésére: volt-e publikum a
színházban, azt felelte: „Publi-
kum az nemigen volt, de kö-
zönség szép számmal ült a ka-
kasülôn”.

Szerkeszti: Gécs Béla

Pálus Feri,
a magánzó

A Magyar Téka Erkel Sán-
dor Könyvesház és a Jankay-
galéria könyvbemutatóra invi-
tálta az érdeklôdôket nemré-
giben. Benedek István Gábor
(BIG): Salamon király – Éne-
kek éneke mûfordítását mu-
tatták be, amelyhez Csuta
György festômûvész készített
illusztrációkat. Az est házigaz-
dája Kôszegi Barta Kálmán ki-
adóvezetô volt, aki Fazekas
Lajos filmrendezôt és dr. Mi-
cheller Magdolna fôiskolai ta-

nárt kérte a kötet méltatására.
A mûfordítás különlegessége,
hogy – most elôször – két
nyelven jelent meg, s BIG
1958-ban hexameterben for-
dította héberrôl magyarra.
Józsa Mihály elôadómûvész
tolmácsolásában részleteket
is hallhattunk a mûbôl. Az es-
ten Sztojka Zoltán, a Bartók
Béla Zenemûvészeti Szakkö-
zépiskola tanulója hegedült
(felkészítô tanára: Uhrin Vik-
tor). V. A.

Énekek éneke

Büszkeséggel és örömmel értesítjük Önt arról,
hogy üzletünkbe megérkeztek
Dr. Lenkei Gábor könyvei és elôadása,
valamint a kiváló minôségû és közkedvelt
Dr. Lenkei Vitamin®

étrend kiegészítô termékek,
amelyek a Reader’s Digest
„Megbízható márka” felmérésén
az elôkelô harmadik helyet szerezték meg
a „Vitaminok” kategóriában.

Piroska Kozmetika – 5600 Békéscsaba, Ôr u. 3F. fszt 1.

Kínálatunk 
gazdagabb lett!

MAGÁN-
RENDELÉS

Dr. Sprôber Zita
belgyógyász-endokrinológus

szakorvos

• Cukorbetegség 
diagnosztizálása és kezelése

• Hormonháztartás zavarainak
kivizsgálása (pajzsmirigy, 
mellékvese, agyalapi mirigy)

• Túlsúly hormonális 
hátterének tisztázása

• Menstruációs, ill. meddôségi
panaszok kivizsgálása

• Góckutatás
Rendelési idô: hétfô 17–18 óra
Réthy Pál kórház, diabétesz-
endokrin ambulancia, fsz. 18.

Bejelentkezés: 
+36 30 308 6192

Stempli
-nyomtatáson innen és túl-

fekete-fehér- és színesfénymásolás, nyomtatás

nyomdaipari szogáltatás
(névjegy, szórólap, meghívó stb.)

egyedi, hozott fényképesajándéktárgyak készítése(pólóra, bögrére és még sok mindenre)

gravírozás

bélyegz készítés

szitázás

spirálozás, laminálás

könyvkötészet

5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 5.
+36 30/730-1404 • 66/430-620

dekorációs munkák
(kirakat, autó stb.)

ART-tér
Képkeretezés

és Galéria
(Bartók Béla út
14/1. sz., a CIB

Bankkal
szemben).

Tel.: 66/324-747.
Nyitva: hétfôtôl
péntekig 9–18,

szombaton 9–12.
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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
December 3-án 18.00 órától
Tokaji-est, csokoládékóstolás a Körösök
Völgye Látogatóközpontban
December 4-éig
Mikulás-fesztivál a Békéscsabai Kulturális
Központban
December 5-éig
XVII. Tervezôgrafikai Biennálé a Munká-
csy múzeumban
December 7-én
Irodalmi est a Phaedra Közéleti Központ-
ban
December 8-áig
Bereznai Péter kiállítása a Jankayban
December 8-áig
A múló idô állandósága – kiállítás a Jan-
kay-galériában
December 9-én
Tréfás mesemondó verseny a Meseház-
ban
December 10-én
A Körösparti Vasutas Koncert Fúvószene-
kar évadzáró hangversenye az ifiházban

December 12-én, 18-án, 23-án
Adventi játszóház és kézmûves-foglalko-
zások a Diáktanyán
December 15-én
A Kaláka Együttes, Sebestyén Márta és
Sebô Ferenc karácsonyi koncertje az
evangélikus kistemplomban
December 20-áig
Lengyel menekültek Magyarországon –
kiállítás a Lencsési Közösségi Házban
December 23-áig
Karácsonyi vásár az Andrássy úton
December 31-éig
Schéner Mihály kiállítása az ART-tér Galé-
riában
December 10.–2011. január 5-éig
Moskál Tibor grafikusmûvész kiállítása a
Jankayban
2011. január 20-áig
Polgárosodás – kiállítás a Munkácsy mú-
zeumban
2011. február 27-éig
Régi román üvegikonok Erdélybôl – kiállí-
tás a Munkácsy múzeumban

AJÁNLATUNKBÓL:
BÉKÉSCSABA:
A Tolnai utcán 2. emeleti, erké-
lyes, egyedis, kétszobás lakás
eladó. Ár: 8,2 M Ft.
A Millennium ltp.-n felújított,
kétszobás, egyedis lakás búto-
rozva eladó. Ár: 8,3 M Ft.
Az Áchim ltp.-n felújított, há-
romszobás, erkélyes, egyedi
gázos, 1. emeleti lakás eladó.
Ár: 8,3 M Ft.
A Lencsésin eladó egy felújí-
tott, 70 m2-es, két és fél szobás,
erkélyes lakás. Ár: 8,4 M Ft.
A Penza-ltp.-en 3. emeleti, két-
szobás, egyedis, erkélyes, felú-
jított lakás eladó. Ár: 8,9 M Ft.
A Kazinczy utcában felújított,
két és fél szobás, 104 m2-es tár-
sasházi lakás garázzsal eladó.
Ár: 13,6 M Ft.
A belvárosban hôszigetelt, há-
rom szoba + amerikai kony-
hás, nappalis lakás eladó. Ár:
13,8 M Ft.
64 m2-es, 2. emeleti, belsô két-
szintes lakás liftes házban el-
adó. Ár: 14,3 M Ft.
Az Andrássy úton nappali +
három fél szobás, egyedis la-
kás eladó. Ár: 15,4 M Ft.

A Luther utcában belsô két-
szintes, 113 m2-es, 3. emeleti
lakás eladó. Ár: 16,9 M Ft.
A Luther utcában 137 m2-es,
2. emeleti, ötszobás, ameri-
kai konyhás lakás eladó. Ár:
20,9 M Ft.
A belvárosban négy és fél szo-
bás, 3 emeleti, belsô kétszintes
lakás tetôterasszal eladó. Ár:
22,9 M Ft.
Panorámás, modern, két háló-
szobás, nappalis, amerikai
konyhás lakás liftes házban el-
adó. Ár: 24,9 M Ft.
A belvárosban belsô kétszin-
tes, kétszobás, nappalis, pa-
norámás, egyedis lakás eladó.
Ár: 26 M Ft.
A Jókai utcában 184 m2-es, fel-
újított, belsô háromszintes tár-
sasházi lakás eladó. Ár: 34 M Ft.

CSALÁDI HÁZAK:
A Lencsési ltp. elején sorházi,
háromszobás családi ház ga-
rázzsal eladó. Ár: 13 M Ft.
A Lorántffy utcában három
szoba + nappalis családi ház
nagy, füvesített telekkel eladó.
Ár: 16,5 M Ft. 
A Kanálisi utcában eladó egy
138 m2-es, téglafalazatú, átriu-
mos családi ház. Ár: 18 M Ft.

A belvárosban, 713 m2-es tel-
ken 113 m2-es, háromszobás
családi ház telekárban eladó.
Ár: 25,6 M Ft.
A Reviczky utcában 125 m2-es,
két + fél szoba + nappalis, új
családi ház eladó. Ár: 27,5 M Ft.
A Trófea utcában ötszobás,
tetôtér-beépítéses családi
ház 20 m2-es garázzsal eladó.
Ár: 27, 5 M Ft.
A Rákóczi utcában 125 m2-es,
három + két fél szoba + ame-
rikai konyhás sorház eladó. Ár:
29,9 M Ft. 
A Becsey Oszkár utcán nagy
polgári ház három lakássá ala-
kítva, egyben, hét szobával el-
adó. Ár: 57 M Ft.
Eladó 36 000 m2-es területen
fekvô 460 m2-es, két szint +
tetôteres falusi vendégfogadó
+ magánlakással, 14 szobá-
val, 9 fürdôvel, több konyhá-
val, teljes berendezéssel, ha-
lastóval. Ár: 65 M Ft.

ÉPÍTÉSI TELEK/TANYA:
815 m2 telek eladó. Fúrott kút,
villany van! Ár: 2,5 M Ft.
Belterületi 805 m2-es építési te-
lek bekerítve, fúrott kúttal el-
adó. Ár: 2,5 M Ft.

A Gyulai úton eladó 10 000 m2-
es, jelenleg szántó mûvelésû
terület. Ár: 2,9 M Ft. 
750 m2-es telek faházzal, vil-
lannyal, fúrott kúttal eladó. Ár:
2,49 M Ft. 
Jaminában 1000 m2-es, két la-
kás építésére alkalmas telek el-
adó. Ár: 4 M Ft.
Fényesen, a Fényesi út mellett
2280 m2-es építési telek eladó.
Ár: 5,5 M Ft. 
A Körte soron 822 m2 építési
telek villannyal eladó. A telek
elôtt a víz, a gáz, bevezethetô.
Ár: 5,8 M Ft. 
A Klapka utcában 550 m2-
es, közmûvesített nyeles
telek építési tervvel eladó.
Ár: 12 M Ft.
A város határában, 2200 m2-es
telken istállókkal ellátott ta-
nyaingatlan eladó. Ár: 15 M Ft. 
A belvárosban 305 m2-es építé-
si telek villannyal eladó. A víz
és a gáz az utcáról bevezethe-
tô. Ár: 24,9 M Ft.
Irodánk szarvasi, kecskemé-
ti, szegedi és gyulai ingatla-
nokkal is rendelkezik!
Irodánk mobil üzletkötôket
keres. Tel.: 30/391-9051

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

Idén tizedik alkalommal
rendeztek Olaszországban, a
Torino melletti Chieriben nem-
zetközi versenyt, ezúttal a
nagyzenekari fúvósok és ka-
marazenészek számára két
korcsoportban: 20 év alatti,
valamint 20 és 30 év közötti
versenyzôk számára.

Az indulók kötelezô ver-
senyszámok nélkül, kieséses
rendszerben mérkôztek. A
nemzetközi megmérettetésen
tizenhárom ország fiataljai
képviseltették magukat, köz-

tük az eleki Brindás Barna-
bás. A békéscsabai Bartók
Béla Mûvészeti Szakközépis-
kola és Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény, Zeneiskola
harmadéves tanulója – egy
olasz fiúval együtt – elsô he-
lyezést ért el saját kategóriá-
jában. Mint azt a fiatal tehet-
ségtôl megtudtuk, az olaszor-
szági versenyen Rázga Áron
kísérte zongorán, felkészítô
tanára pedig Szûcs Csaba
harsonamûvész volt. Barna-
bást meghívta saját kurzusára

a berlini filharmonikusok ve-
zetô harsonása, aki a verse-
nyen a nemzetközi zsûri tagja
volt. A fiatalember a basszus
harsonát választotta hangsze-
réül a sokkal elterjedtebb te-
nor harsonával szemben,
mert nagyon megtetszett neki
a hangja, hangszíne. A továb-
biakban is a zenei pályán sze-
retne „mozogni”: harso-
namûvésznek készül. Az ok-
levéllel és a plakettel pénzdíj
is járt. Gratulálunk!

Vándor Andrea

Harsonamûvésznek készül
A Békés Megyei Múzeu-

mok Igazgatósága Erkel Fe-
renc születésének 200. évfor-
dulója tiszteletére „Egy nagy
érzés éltetett...” – Erkel Fe-
renc élete képekben címmel a
zeneszerzô életútját és a gyu-
lai Erkel Ferenc Múzeum
gyûjteményében található Er-
kel-relikviákat tartalmazó mul-
timédiás CD-t jelentetett meg,
melyet Martyin Emília, a gyu-
lai múzeum igazgatója állított
össze és mutatott be nemré-
giben a Munkácsy múzeum-
ban. A magyar nemzeti opera
megteremtôjének és a Him-
nusz megzenésítôjének emlé-
ket állító CD-t Horváth Ferenc
és Nyisztor János kivitelezé-
sében vehetjük a kezünkbe. 

„Egy nagy érzés
éltetett...”

Angliából érkeztek és Bu-
dapestre mentek tovább azok
a norvég fiatalok, akik novem-
berben a Békéscsabai Ten
Sing és a Békéscsabai Ke-
resztyén Ifjúsági Egyesület
(BKIE) meghívására egy hetet
töltöttek Csabán.

Az elsô Ten Sing-csopor-
tok a hatvanas évek végén, a
hetvenes évek elején alakul-
tak Norvégiában azzal a cél-
lal, hogy a keresztyén és nem
keresztyén fiatalokat közös-
ségbe gyûjtsék, ott együtt
énekeljenek, zenéljenek, tán-
coljanak, drámázzanak. A Ten
Sing ma egész Európában el-
terjedt, Békéscsabán a BKIE
keretében mûködik csoport-
juk, amelyhez bárki csatla-

kozhat. A Ten Sing Norway ti-
zenkét örökmozgó, szinte
mindig mosolygó tagja az
egy hét során a Ten Singet
mutatta be és népszerûsítette
csabai, kondorosi, mezôberé-
nyi, szentesi, telekgerendási,

valamint gyulai közösségek-
ben, gyülekezetekben, emel-
lett városunkban szemináriu-
mot tartottak az érdeklôdô
csabai és a vendégségbe ér-
kezô szombathelyi fiatalok-
nak. M. E.

Mosolygós norvég fiatalok

Balogh Gábor miniszterel-
nöki sporttanácsadó a megye-
házán találkozott a sportszer-
vezetek, egyesületek, sportlé-
tesítmények és a szabadidô-
sportok vezetôivel a közelmúlt-
ban. A találkozón sportszak-
mai kérdések, sportéletünk inf-
rastrukturális jellemzôi és fej-
lesztési elképzelések hangzot-

tak el. Balogh Gábor szólt arról
is, hogy egyensúlyba kívánják
hozni a szabadidôs és a ver-
senysportot, s hogy milyen
fontos az utánpótlás-nevelés
kérdése. Kiemelte az öt lát-
ványsportágat segítô adóter-
vezetet és azt, hogy jövô
szeptembertôl felmenô rend-
szerben indul a mindennapos

testnevelés az alsó tagozat-
ban, felsôben pedig a minden-
napos testmozgás. Szigeti
Csaba, az önkormányzat spor-
tért felelôs vezetôje kérdésére
válaszolva Balogh Gábor el-
mondta: mindezt testnevelô-
tanár-képzô program s a test-
nevelés tanterv megújulása kí-
séri majd.              V. A.

Sporttanácsadó járt megyénkben

A Hajnal utcai óvoda 2009-
ben jelentkezett a Magyar Ma-
dártani Egyesület (MME)
„Madárbarát óvoda” prog-
ramjára, s az idén november-
ben el is nyerték a Madárba-
rát óvoda táblát, amelyet az
utcafronti homlokzaton Bol-
dog Gusztáv természetvédel-
mi szakember, madárbarát és
az ovisok közremûködésével
avattak fel.

A programban való részvé-
tel feltétele az volt, hogy egy
évig madárbarát tevékenysé-
get folytassanak az intéz-
ményben. Az óvoda 946 négy-
zetméteres udvara füvesített,
parkosított: madárberkenye,
császár-, fûz-, tölgy- és gesz-
tenyefák árnyékolják. A kerti
madárbirscserjét kimondot-

tan a madarak számára ültet-
ték téli eleségnek. Pályáza-
tokból vett és saját készítésû,
természetes alapanyagú ma-
dáretetôket és madáritatókat
helyeztek ki az udvarra, s té-
len eleséget hoznak a gyere-
kek a madaraknak. A leggya-
koribb madárvendégek itt a

cinke, a meggyvágó, a zöldi-
ke, a feketerigó, a veréb és a
harkály. Az avatót megtisztel-
te jelenlétével Szelekovszky
László nyugalmazott termé-
szetvédelmi szakember, aki
eleséggel, faanyaggal támo-
gatja a Hajnal utcai ovit. 

Vándor A.

Madárbarát lett az óvoda

Immár ötödik alkalommal
rendezte meg a Békéscsabai
Kulturális Központ Lencsési
Közösségi Háza és a Márvány
Fotómûhely digiporáma-fesz-
tiválját a lakótelepi mûvelôdé-
si házban, ahol a házigazda,
Takács Péter üdvözölte a
megjelenteket. Az idei meg-
mérettetésre 21 alkotó 31

mûvel nevezett, s a szakmai
zsûrinek – Dozvald János fo-
tómûvésznek, Szôke János
AV AFIAP fotómûvésznek és
Gál Csabának, a Csaba TV
szerkesztôjének – nem volt
könnyû dolga. A vetítés és a
zsûrizés – a hagyományokhoz
híven – nyilvános volt. Elsô lett
Puskel Zsolt (Budapest) Dél-

tájban, második Szabó Endre
(Budapest) Jégvilág, a harma-
dik pedig Budai József (Gyön-
gyös) Felhôgyár címû alkotá-
sa. A különdíjat Baloghné dr.
Kovács Matild (Nyíregyháza)
XXI címû digiporámája kapta.
A díjakat Bazsó Imre, a Már-
vány Fotómûhely vezetôje
adta át.             Vadi

Digiporáma-fesztivál a Lencsésin

Hetényi-
és Streit-versek
A Békéscsabai Irodalmi

Esteken legutóbb a mezôko-
vácsházi Hetényi György és
Streit János verseit hallhattuk
a Phaedra Közéleti Központ-
ban a Frankó Produkciós Iro-
da szervezésében. Hetényi
György verseit Presits Tamás,
a Jókai Színház színmûvésze
olvasta fel.

Ezt követôen Kesjár Katin-
ka beszélgetett a színésszel,
akitôl azt is megtudhattuk,
hogy nagyon várta a Fodor
Zsókával való találkozást.
Ugyanígy vélekedett Józsa
Mihály elôadómûvész is, aki
szintén szereplôje a Csabán
nagy sikerrel játszott operett-
nek. Streit János versei Józsa
Mihály és Komlósi Kata köz-
remûködésével elevenedtek
meg.
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A P R Ó H I R D E T É S
IN GAT LAN

A Kenderföldeken kert kôépülettel, pincével,
2400 m2 szántóval eladó. Tel.: 66/637-415.

A Kazinczy-lakótelepen egy- vagy kétszobás
lakás kiadó 20 000 Ft + rezsi/hó áron. Tel.:
06-20/498-2019. 

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

SZOLGÁLTATÁS
Matematikából korrepetálás középiskolások-

nak, fôiskolásoknak. Tel.: 06-70/392-0459.
Autóbérlés 3000 Ft-tól – Békéscsaba, Berényi

út. 11.
Szakképzett szociális gondozó idôs, beteg

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, hõszi-
getelést, nemesvakolatok készítését válla-
lom! Lestyán Pál, Gorkij u. 6. Tel.: 436-226,
30/481-8071.

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

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

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

Festés, mázolás, tapétázás, homlokzatfes-
tés. 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, harmoni-
kaajtó, szalagfüggöny, napellenzô szerelé-
se. Tel.: 30/233-4550. Utánfutó-kölcsönzés!
Békéscsaba, Dobos István u. 20. Tel.:
70/335-7584, 66/636-135.

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

Számítógépek javítása. Tel.: 06-70/228-6377.
Beltéri hôszigetelés az INHEMIWA hôszigete-

lô panellel, akár 70 százalékos energia-
megtakarítás. Bôvebb információ: www.in-
hemiwa.hu vagy a kivitelezôtôl (Morár Já-
nos, tel.: 06-20/490-0702).

Megnyílt: Kék Bársony méteráru, divatáru,
szabóság. Alakítás, javítás, függönysze-
gés. Béres Éva, 06-70/282-4288.

Könyvelés, adóbevallás, teljes körû ügyinté-
zés társaságok, vállalkozások és magán-
személyek részére. Tel.: 66/630-515 (Anti-
migrén Kft.)

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 korrepe-

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

Orosz- és németnyelv-oktatás kezdôtôl a fel-
sôfokú szintig. Tel.: 06-30/424-6808.

Angolnyelv-oktatás: www.feronil.hu.
Angolnyelv-oktatás: 06-30/345-9237.
Angolnyelv-oktatás minden szinten. Tel.: 06-

30/681-4416.

MUNKA
Ingatlanirodánk üzletkötôket keres kötetlen

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

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

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

Kukoricát, napraforgót nagy tételben vásáro-
lok. Tel.: 06-20/657-6224.

A Népmûvelôk Hajdú-Bi-
har Megyei Egyesületének
kezdeményezése nyomán in-
dult országos körútjára a „RE-
KULT – Mûvelôdési házak az
újjáépítésért” címû felhívás.
Ebben az ország mûvelôdési
és közösségi házait kérték fel
olyan jótékonysági progra-
mok szervezésére, amelyek-
nek a bevételét a vörösiszap-
katasztrófa károsultjainak
megsegítésére ajánlják fel.

A Magyar Népmûvelôk
Egyesületének októberi ván-
dorgyûlésén közzétett felhí-
váshoz a Békéscsabai Kultu-

rális Központ is csatlakozott
egy jótékonysági est szerve-
zésével. Tekintettel az intéz-
mény közelgô átépítésére, az
est karitatív jellege kiegészült
egy úgynevezett „bontóbuli”
hangulatával, amelynek kere-
tében a város legnívósabb
mûvészeti csoportjai búcsúz-
tak az ifjúsági ház elöregedett
épületétôl. – Az ifiházzal évek
óta együttmûködô csoporto-
kat hívtunk meg a november
14-ei estre, ahol egy csalá-
dias, meleg hangulatú ren-
dezvényen lépett fel a Bartók
és Chopin kórus, a Tabán és a

Csaba Néptáncegyüttes, a
Csabai Színistúdió kölyök-, il-
letve felnôttcsoportja, a Fit
Dance Center táncosai és a
Nyíri Lajos Táncsport Egye-
sület – tájékoztatott Albert Ka-
talin. Az est szervezôjétôl
megtudtuk, hogy csaknem
százezer forint gyûlt össze a
rendezvényen, amelyet a RE-
KULT-programban részt vevô
intézményekben összegyûj-
tött adományokkal együtt a
Magyar Népmûvelôk Egyesü-
lete a Magyar Kármentô Alap-
ba fizetett be.

K. K. P.

Jótékonysági est és „bontóbuli”

Bereznai Péter hazajött a
pályatársakhoz, barátokhoz –
és a nyomdászokhoz, hiszen
édesapja, nagyapja, de ô
maga is e szakmát mûvelte

valaha. Fekete-fehér plaszti-
kái visszatérnek egy ôsi gon-
dolathoz: csak az igazat – fe-
héren feketén.

Munkásságában mindez
elvezet bennünket a napszim-
bólum jelképrendszeréhez.
Fekete képei, a „halvány-fe-
kete”, a „naprajz”, de a legú-
jabb szvasztika-ciklusban is a
képtárgy, illetve a jeltárgy koz-
mikus értelmezését követhet-
jük nyomon a Jankayban. A
Munkácsy-díjas (2002) Berez-
nai 1967–’71 között Mokos
Józsi bácsi tanítványa volt,
majd 1971–’72-ben a Zebegé-

nyi Szônyi István Nyári Kép-
zômûvészeti Szabadiskolát
látogatta. A mûvész, aki 1975-
tôl Szentendrén él, meghatá-
rozó személyisége a Vajda
Lajos Stúdiónak. Bereznai
Péter 1980-tól tagja a Szent-
endrei Grafikai Mûhelynek,
1984-tôl a Mûvészeti Alapnak,
’86-tól a Magyar Képzô- és
Iparmûvészeti Szövetségnek,
2003-tól pedig a Szentendre
Mûvészetéért Alapítvány Ku-
ratóriumának. Kiállítását, mely
december 8-áig látható, Szilá-
gyi András mûvészeti író nyi-
totta meg. V. A.

A múló idô állandósága

„Régi román üvegikonok
Erdélybôl” címmel nyílt kiállí-
tás november 15-én a Békés
Megyei Munkácsy Mihály Mú-
zeumban. A tárlat megrende-
zését a nagyváradi Körösvi-
déki Múzeum és a Bihar me-
gyei tanács vállalta magára a
nagyváradi és a hazai román
ortodox püspökség, a Békés
Megyei Önkormányzat és a
Munkácsy múzeum köz-
remûködésével. A kiállított
üvegikonok Erdély jeles alko-
tó központjaiból származnak,
így láthatunk Füzesmikoláról,

Bolgárszegrôl, az Olt folyó vi-
dékérôl, Fogarasról vagy ép-
pen Radnótfájáról érkezett al-

kotásokat is. Ahogy azt dr.
Szatmári Imre megyei mú-
zeumigazgatótól megtudtuk:

– Ezek a különleges és egye-
di alkotások jó példái az auto-
didakta falusi ikonfestôk te-
hetségének, akik az egyszerû
emberek szépség iránti érzé-
kének igazi szószólói, és akik-
nek munkáin keresztül mi is
szembesülhetünk azzal a lep-
lezetlen ôszinteséggel, ahogy
kifejezték Isten iránti odaadá-
sukat. A több európai ország-
ban is nagy sikerrel bemuta-
tott kiállítás egészen 2011.
február 27-éig várja látogatóit
a múzeumban. 

k. k. p.

Erdélyi üvegikonok a múzeumban
Dr. Seres István „A Károlyi

huszárezred hadkiegészítése
a Tiszántúlon Szegedinác
Péró felkelése idején”  címû
könyvének bemutatóján dr.
Szatmári Imre múzeumigazga-
tó méltatta a szerzôt. Seres Ist-
ván turkológus, mongolista öt
kötete látott eddig napvilágot,
és nyolcvan cikk, tanulmány is
megjelent tollából. 2005-ben
PhD doktori címet szerzett, s
2007-tôl segédmunkatársa az
MTA és az ELTE közép-ázsiai
kutatócsoportjának. Most meg-
jelent kötete harmadik darabja

a Chronica Bekesiensis elne-
vezésû sorozatnak, mely a
Munkácsy múzeum gondozá-
sában látott napvilágot. Szer-
kesztésében közremûködött
Nagyné Varga Éva, a múzeum
munkatársa. A mû új oldalról
közelíti meg az 1735. április 27-
én Szentandráson (Békés-
szentandrás) kitört kuruc felke-
lés, a „Péró-lázadás” esemé-
nyeit. Ez idô alatt zajlott a gróf
Károlyi Sándor tábornok által
1734 elején felállított huszárez-
red pótszázadainak toborzása.

Vándor

Péró-lázadás – másképp

A budapesti Roham Galé-
ria „Generációs vizuális dis-
kurzusok” sorozatában no-
vember 27-éig volt látható
BMZ és Szöllôsi Géza kiállítá-
sa. A csabai kötôdésû, béké-
si születésû Baji Miklós Zoltán
a festészet, szobrászat, inter-
média médiumait felölelô
munkásságában legemléke-
zetesebbek a body art körébe
tartozó megmozdulásai és a
bécsi akcionizmus, valamint a
Hajas Tibor-féle hagyományt

követô, ám a jelenlegi társa-
dalmi-gazdasági helyzetre
reflektáló performanszai.
BMZ az a mûvész, aki szó
szerint vásárra vitte a bôrét: a
testére tetováltatta festmé-
nyeinek motívumait, majd
ezeket sebészi úton eltávolít-
tatta, és a mûveket aukcióra
bocsátotta. Ennek a korábbi
projektnek (emberbôr-árve-
rés) tárgyi hagyatékait tekint-
hették meg az érdeklôdôk a
tárlaton néhány újabb objekt-

tel. Szöllôsi Géza, a Roham
Magazin mûvészeti szerkesz-
tôje a nagy sikerû Taxidermia
és az Ópium címû filmek lát-
ványvilágához is nagyban
hozzájárult, de legkaraktere-
sebb vállalkozása a 2003-ban
kezdett Hús-projekt. 

BMZ, aki vásárra vitte a bôrét
Faragó Anna alkotásaiból

láthattunk kiállítást november
második és harmadik heté-
ben a Szent István Egyetem
Gazdasági Karán. Az Átválto-
zás címû tárlatot az egyetem
mûvelôdésszervezô hallgatói
rendezték meg.

Faragó Anna:
Átváltozás

Egészségügyi és szociális ta-
nácsadás, kézmûves foglalko-
zás, szûrôvizsgálatok, táplálko-
zási bemutató és elôadások vár-
ták a hajléktalan embereket és
az érdeklôdôket  a Békéscsabai
Kulturális Központban megren-
dezett egészségnapon, ahol ci-
vil szervezetek is bemutatkoztak.

A Békéscsabai Kistérségi
Életfa Szociális Szolgáltató Köz-
pont az Egyensúly AE Egyesü-
lettel konzorciumi partnerségben
valósítja meg a TÁMOP-5.3.3-
08/2-2009-0013 Fedél MÁS-

KÉP(P) „Hajléktalan emberek
társadalmi és munkaerô-piaci in-
tegrációját segítô komplex lak-
hatási és képzési program Bé-
késcsabán” elnevezésû projek-
tet, amely az Európai Unió támo-
gatásával, az Európai Szociális
Alap társfinanszírozásával való-
sul meg. A projekt keretében
megrendezett egészségnapon
dr. Csereiné Árgyelán Anna, a
szociális szolgáltató központ ve-
zetôje elmondta, hogy a prog-
ramba eddig negyvenöt embert
vontak be.

Fedél MÁS-KÉP(P)
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Ezúton szeretném megrendelni az „Olvasóink receptjei mesterfokon” c.

szakácskönyvet  példányban 1190 Ft/db áron.

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

Kiss E. u. 3.) Megrendelését kézbesítõnk 3 héten belül házhozszállítja. Vagy térjen be

ügyfélszolgálati irodáinkba: Békéscsaba, Petõfi u. 2., és Munkácsy u. 9, Gyula,

Megyeház u. 10., Szarvas, Szabadság u. 32. (Árpád köz).

MEGRENDELÕLAP

MEGJELENT  A                                      LEGÚJABB SZAKÁCSKÖNYVE!

ÚJ!

Bõvebb információ ingyenes zöldszámunkon 06 80/922-012,

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

Rendelje meg most!

BékéscsaBa anno…

Százados korú épületek:
a Varságh-patikaház

A fôtér patinás épülete a
Sas patika – majdnem szem-
közt a városházával –, mely-
nek felépülte elôtt száz évvel
a patikaház helyén már állt
Dombár András jómódú ke-
reskedô vályogfalú, cserépte-
tôs, takaros háza. Körülötte
még nádtetôs, alacsony házi-
kók voltak amelyeknek abla-
kain – Haán Lajos történet-
írónk emlékezete szerint – „a
bika is benézhetett”.

A Dombár-ház késôbbi la-
kói Lázár József és Vidove-
nyecz K. nevû személyek vol-
tak. Utóbbitól vásárolta meg
1890-ben Varságh Béla
gyógyszerész a régi házat az-
zal a céllal, hogy a helyére fel-
építse patikáját s egyben la-
kását.

Az épület tervét Michnay
Sándor csabai építésszel ké-
szíttette el, s a patikaház 1891
ôszére elkészült. Varságh
Béla ide költöztette át az
Aranysasról elnevezett közeli

gyógyszertárát, amelyet az-
tán id. Réthy Béla gyógysze-
rész 1892-ben bérbe vett,
majd 1911-ben meg is vásá-
rolt. Létrehozott egy laborató-
riumot, itt gyártotta védjegy-
zett termékeit, például peme-
tefû cukorkákat, kínai vasbort,
mentolos és szalmiákos cu-
korkákat, gyógyszerkészít-

ményeket és vegyszereket.
1922-tôl az államosításig fiai,
dr. Réthy Béla és Imre vezet-
ték a gyógyszertárat és a la-
boratóriumot.

A százhúsz éves, patinás
belvárosi épületben azóta is,
megszakítás nélkül mûködik
a város Sas patikája.

Gécs Béla

Gyöngyitisszel fertôzött
Nagy Zoltánné Magdolna

„gyöngyitisszel fertôzött”,
legalábbis ezt mondja ma-
gáról. 2008-ban kezdett el
gyöngyöt fûzni, azóta készí-
ti gyönyörû alkotásait, ame-
lyekbôl november közepén

második alkalommal nyílt ki-
állítás. 

A szebbnél szebb éksze-
rek december 3-áig tekinthe-
tôk meg a Békéscsabai Kul-
turális Központ Lencsési Kö-
zösségi Házában.

Mikóczy Erika

Az újjáalakult Magyar Röp-
labdaszövetség a Békéscsa-
bai RSE vezetôedzôjét, Nagy
Attilát nevezte ki a magyar
serdülôválogatott szövetségi
kapitányának.

Értelemszerûen megkeres-
tük a fiatal szakembert, akitôl
arra vártunk választ: minek tu-
lajdonítja a kinevezést?

– A Magyar Röplabdaszö-
vetségben nyáron történt el-
nökség- és elnökváltás után
keresett meg Tóth Tamás, a
szövetség új elnöke – felelte.
– Nyugodt szívvel mondha-
tom, hogy az elnök úr a Bé-
késcsabán végzett munkám,
a Békéscsabai RSE elmúlt öt-
hat évének eredményei, a fel-
nevelt sok korosztályos válo-
gatott hatására gondolta úgy,
hogy ennek a korcsoportnak

az irányítását szeretné rám
bízni. Elôször a junior Európa-
bajnokság alatt, Zrenjaninban
ültünk le beszélgetni, és már
akkor úgy álltunk fel az asztal-
tól, hogy az elképzeléseink a
röplabdázásról, a „csapatcsi-
nálásról” nagyon hason-
lóak… Nyilván megsokasod-
nak a feladataim. A havonta
tartandó válogatott-összetar-
tásokra el tudok menni, hi-
szen ilyenkor szünetel a baj-
nokság. A Békéscsabai RSE
elnökével, Baran Ádámmal
természetesen egyeztettem,
mielôtt elvállaltam volna a fel-
adatot. A hosszabb felkészü-
lési periódusokat pedig a le-
hetôségekhez mérten Békés-
csabára, Kétegyházára hoz-
zuk, így könnyen összehan-
golható a két munka.         J. P.

Az edzô elismerése

Nagy Attila több fiatal korosztályos válogatottat nevelt fel
és épített be a csabai felnôtt csapatba is.

A közelmúltban rendezték
Hódmezôvásárhelyen a 20.
Magyar Taekwon-do Bajnok-
ságot, amelyen ismételten
nagy számban képviselte vá-
rosunkat a Békéscsabai La-
kótelepi SE WTF taekwon-do
szakosztálya.

Eredmények
1. helyezés: gyerek, 30 kg

– Hankó Miklós; gyerek, 33 kg
– Szivák Milán; serdülô, 47 kg
– Hankó Viktória; felnôtt, 80
kg – Márton Attila. II. helye-
zés: gyerek, 30 kg – Práth
Bence; gyerek, 44 kg – Kola-
rovszki Zoltán; gyerek, 37 kg
– Szivák Kira; serdülô, 55 kg –
Szilágyi Anna; serdülô, 57 kg
– Korcsog Réka. III. helyezés:
serdülô, 41 kg – Práth Balázs;
serdülô, 51 kg – Gyebnár Tri-
xi; serdülô, 55 kg – Czinkócz-
ki Tímea; felnôtt, 58 kg –
Gajdács Tamás. Éremmel
ugyan nem, de tapasztalattal
gazdagodtak: Tímár Dániel,
Korcsog Bence, Kacsán Dá-
vid. Felkészítôk: Szedoglavits
Alajos 2. dan, Hugyecz Ró-
bert 2 kup.

Taekwon-do-
bajnokság


