XXI. évfolyam 12. szám
2011. június 16.

INGYENES VÁROSI LAP
Belsô melléklet: Helyi Téma plusz 4 oldalon

Körös Körül Ifjúsági Fesztivál
Pósteleken (3. oldal)

Dr. Hende Csaba
a Szent István-tervrôl (5. oldal)

Jövedelmezôvé kell tenni
a mezôgazdaságot (7. oldal)

Közel négyszáz új munkahely létesülhet

Guinness-rekord
kísérlet

Fejlesztenek a békéscsabai „nagyhalak”

Ki gondolta volna, hogy
néhány pohár csapvízzel
meg lehet tölteni az egész
Szent István teret? Talán senki, de mégis így történt június
8-án, mert tizenkilenc településsel együtt Békéscsaba is
csatlakozott a „Legtöbb egyszerre csapvizet ivó ember”
Guinness-rekord kísérlethez.
Na jó, az a néhány pohár
valójában néhány ezer pohár
csapvíz volt, ugyanis a várakozásokat felülmúlva Csabán 4717 jöttek el a rekordkísérletre, többen, mint bármely más településen az országban. A Magyar Víziközmû Szövetség kezdeményezésére Békéscsaba
mellett 19 település, több
mint 35 400 szomjas polgára
ivott meg egy-egy pohár vizet
– pontosan délután két órakor. Mint kiderült, a vezetékes
vízellátásnak június 8-án van
a napja, a szervezôk ezen a
napon akarták bebizonyítani,
hogy a magyar csapvíz kiváló
szomjoltó, ráadásul olcsó és
környezetbarát megoldás. A
rekordkísérletet
bizonyító
adatokat Angliába, a Guinness-központba küldték, már
csak meg kell várnunk a hitelesítést, és bekerülhetünk a
rekordok könyvébe.
Békéscsabán a Békés
Megyei Vízmûvek Zrt. szervezte meg a nagy rekordkísérletet. Június 8-án már
kora reggel lezárták a Szent
István teret, hogy mindent
elôkészítsenek. Ideiglenes
vízvezetéket építettek ki csapokkal.

A Nemzeti Foglalkoztatási
Szolgálat áprilisi adataiból
kiderült, hogy Békés megyében a munkanélküliek
aránya a gazdaságilag aktív
népességhez képest 18,6
százalék, a munkavállaláshoz megfelelô korú népességhez viszonyítva pedig
11,7 százalék volt az idei év
negyedik havában. A Békéscsabán tevékenykedô,
vagy csabai telephellyel is
rendelkezô nagyfoglalkoztatók változtathatnak ezen a
mutatón, hiszen mint kiderült, komoly fejlesztések
várhatóak 2011-ben, melyeknek egy részét már korábban elindították. A tervek
között olyan beruházások
szerepelnek, amelyeknek
köszönhetôen már idén közel négyszáz fôvel nôhet a
foglalkoztatottak száma.
A Linamar Hungary Nyrt.
egy hét és fél milliárd forint
összértékû fejlesztési projektet indított el az idén, amihez
állami támogatást is kap a mezôgazdasági gépeket és autóipari alkatrészeket gyártó cég.
A társaság illetékeseitôl megtudtuk, hogy elsôsorban új
termelôeszközök beszerzésérôl van szó, ami az autóipari
kapacitás bôvítését eredményezné, de informatikai korszerûsítést is terveznek, valamint a minôségbiztosítás és a
logisztika területén is új eszközöket állítanak be. Az orosházi központtal mûködô cég
esetében (amelynek békés-

Rövidesen sokkal több szorgos kézre lehet szükség a Dolcetta Kft.-nél is
csabai telephelyén jelenleg is
több mint kilencszázan dolgoznak – a szerk.) 2011-ben
folyamatosan bôvült a foglalkoztatottak létszáma: az említett fejlesztéshez kapcsolódóan kétszázötven új munkahely létesült.
A szintén békéscsabai telephelyen
tevékenykedô
Hirschmann Car Communication Kft.-nél a gyártóterület bôvítését tervezik egy modern,
mintegy ezerkettôszáz négyzetméteres gyártócsarnok felépítésével, amelyben adminisztrációs részleg, irodák és
szociális blokk is helyet kapna. A cég további beruházása
egy automata gyártósoros, új

forrasztási technológia lesz –
tájékoztatott Peter Inzenhofer,
a cég ügyvezetô igazgatója. A
befektetések értéke mintegy
kétmillió euró, amelyet nem
pályázati forrásokból, hanem
saját tôkébôl finanszíroz a legmodernebb antennarendszerek gyártója, amelynek termékei jól ismert európai márkák
autóiba, így például Mercedes, BMW, Audi, Volkswagen,
Peugeot gépkocsikba épülnek be. A társaság vezetôjétôl
megtudtuk azt is, hogy az új
munkahelyek létrehozását
már megkezdték, az említett
beruházás összesen mintegy
hetven-nyolcvan új csabai
munkahelyet jelent majd a je-

lenleg négyszázhatvan fôt
foglalkoztató cégnél.
A szintén békéscsabai Csaba Metál Rt.-nél is fejlesztenének – tudtuk meg Pintér Zoltán
cégvezetôtôl, aki elmondta,
hogy jelenleg vizsgálják a cég
teherviselô képességét, majd
eldöntik, milyen mértékû beruházást tesznek lehetôvé a saját
források és a rendelkezésre
álló pályázati lehetôségek
együttesen. Ahogy fogalmazott: – Optimális esetben telephelyfejlesztés és eszközbeszerzés is szóba jöhet az elkövetkezô fél év, két év során. A
tervezett fejlesztésnek része a
munkavállalói létszám növelése is, amelynek mértéke elér-

Nemzeti összetartozás napja Békéscsabán
Emlékezôk népes csoportja gyûlt össze június 4-én
délután a Trianon-emlékmû
elôtt, ahol az ünnepi mûsort
követôen sokan koszorúkat,
csokrokat vagy csak egy-egy
szál virágot helyeztek el.
A több mint kétszáz emlékezô szem és fültanúja lehetett tizenhárom határon túli
magyar honfitársunk ünnepélyes állampolgársági eskütételének is, amely Vantara
Gyula közremûködésével
zajlott le. A megemlékezés
keretében Banner Zoltán
mûvészettörténész „Számvetés” címû megindító versével
idézte fel a kilencvenegy évvel ezelôtt történt eseményeket. Deutsch Tamás európai
parlamenti képviselô a trianoni békediktátum mai értelmezésrôl ejtett szót: – Vajon

eleget teszünk-e az egyszerû, puszta születési kiváltságként kapott állampolgársági kötelezettségeinknek? –
utalt az anyaországban élôkre a politikus. Szerinte a
nemzeti összetartozás napja
azért fontos igazán, mert
ilyenkor tiszteleghetünk minden olyan, az elszakított területeken élô magyar elôtt, aki
a nemzetünk sorsát megpecsételô történelmi vihar igazi
áldozataiként is végig kitartott, s tette, teszi, amit kell, s
amit kellett. Az ünnepi
mûsort a Tabán Táncegyüttes elôadása színesítette,
akiktôl magyarpalatkai táncokat láthatott a közönség,
de felidézték egy gyergyócsomafalvai regrutabál hangulatát is. Táncukhoz a Békés Banda szolgáltatta a talp-

alávalót. A mûsor részeként a
Szent-Györgyi Albert gimnázium diákjainak elôadása és
a Jankay Tibor általános is-

kola énekkarának fellépése
is emelte az ünnepi megemlékezés színvonalát.
Kárász-Kiss

heti a jelenlegi létszám akár
húsz százalékát. A Csaba Metál Rt. csabai öntödéjében jelenleg kétszáznyolcvan fô dolgozik, a szeghalmi üzletágat is
beleszámítva pedig a dolgozók összlétszáma meghaladja
az ötszázat.
Az édesipari termékeket
gyártó és forgalmazó Dolcetta
Kft. már a tavalyi évben is százmilliós nagyságrendû fejlesztést végzett. Ennek keretében
új gépek beszerzése mellett a
Csorvási úti telephelyüket bôvítették egy új csarnokkal,
amelynek felszerelése hamarosan befejezôdik. Mokrán Tamás ügyvezetô elmondta,
hogy 2010-ben száztizennyolc
állandó alkalmazottjuk volt, de
ez a létszám az év vége felé,
vagyis a szaloncukorszezon
idején kettôszázharminc fôre is
növekedett a határozott idejû
megbízással dogozókkal és az
egyszerûsített foglalkoztatottakkal. Az ügyvezetô a cég
egyik már nyertes pályázatáról
is beszámolt lapunknak: az Új
Széchenyi Terv munkahely-teremtési támogatást biztosító
tenderén nyertek tizenötmillió
forintot, amelybôl plusz kilenc
fô állandó alkalmazott foglalkoztatására nyílik lehetôség.
Mokrán Tamás leszögezte,
hogy reményeik szerint 2011ben is a tavalyihoz hasonló
mértékben tudnak fejleszteni,
ami újabb munkahelyeket jelenthet az ország egész területére szállító, valamint Romániába és Szlovákiába is exportáló társaságnál.
K. K. P.
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Könyvünnep sok zenével
Az önkormányzat, a Jókai
Színház és a Körös Irodalmi
Társaság szervezésében a
betû, az írás, a könyvek szerelmeseit várta Békéscsabán is a
nyolcvankettedik alkalommal
megrendezett ünnepi könyvhét. A könyvbemutatók, dedikálások számos érdeklôdôt
vonzottak a Center aulájába.
Kiss Tibor alpolgármester
köszöntôjében kiemelte, hogy
a város számára mindig fontos
volt a kultúra ápolása. Banner
Zoltán író, mûvészettörténész
megnyitója után irodalmi kávéházzal vette kezdetét az idei
könyvhét a Jankay Gyûjtemény és Kortárs Galériában,
ahol nyolc megyei alkotó, dr.
Elek Tibor, Kiss László, Kiss
Ottó, Kôszegi Bartha Kálmán,
Péter Erika, Sarusi Mihály,
Sass Ervin és Szilágyi András

könyvpremierjének lehettünk
tanúi. A köteteket a helyszínen meg is lehetett vásárolni, s
a Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület standjai, könyvesházak, könyves mûhelyek,
könyvesboltok, közgyûjtemények interaktív megjelenésükkel hirdették ars poeticájukat,
a könyv szeretetét. A könyvbemutatók mellett a gyerekeket
játszóház várta, de Feigl Miklósné vezetésével a könyvkötészet rejtelmeibe is betekintést nyerhettek a kicsik. A Jókai Színház mûvészeinek közremûködésével rendhagyó
órákat tartottak a diákoknak a
városi fiókkönyvtárakban, míg
az Elefánt Blues Clubban zenei aláfestéssel Poós Zoltán
könyvének rendhagyó bemutatója nyûgözte le a nagyérdemût.
V. A.
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MSZP: Adósságcsapda?
Az MSZP nem ért egyet az
újabb kétmilliárdos kötvénykibocsátással és a kétmilliárdos
fejlesztési hitel felvételével. Álláspontjuk szerint ennek a
négymilliárdnak a kamatai
mintegy három és fél milliárdot tesznek ki, így a város
adóssága kamatokkal együtt
már megközelíti a tizenhatmilliárdot.
– 2006-ban összesen két
és fél milliárd volt Békéscsaba
adósságállománya, és Vantara Gyula polgármester akkoriban folyamatosan azt hangoztatta, hogy adósságcsapdában van a város. Ha ez valóban így volt, kíváncsi lennék, a közel tizenhatmilliárdos adóssággal vajon hol tartunk? Vagy mégsem volt
adósságcsapda a két és fél
milliárd? – tette fel a kérdést
Miklós Attila az MSZP közgyûlés utáni tájékoztatóján.
A képviselô szerint az újabb
kötvénykibocsátással és hitelfelvétellel a többséget adó
városvezetés kiárusítja a jövôt, 2031-ig eladósítja a várost. Mint mondta, a kötvénybôl kizárólag olyan fejlesztéseket kellene támogatni,
amelyek megtakarítást eredményeznek vagy bevételt
hoznak, így ugyanis lehetô-

ség nyílna a pénzek visszafizetésére. A Fidesz azonban –
Miklós Attila megfogalmazásában – több olyan látványberuházást preferál, amelyek
plusz költségeket generálnak. Míg az intézmények
energiaracionalizálását vagy
a csatornázást a szocialisták
is indokoltnak tartják, a látványberuházásokkal nem értenek egyet. Úgy vélik, csak
azokat a nagy támogatási
arányú pályázatokat kellene
megcélozni, amelyek valóban beleillenek a város fejlesztési elképzeléseibe.
A vasút-korszerûsítéssel
kapcsolatban a képviselô elmondta, hogy a 2014-ben záruló beruházás sok olyan kérdést kezel majd, amelynek
megoldására régóta várnak a
csabaiak. Ezek közé sorolta
többek között az Orosházi úti
felüljáró négysávúsítását, a
mezômegyeri átkötôút megépítését, a repülôhíd felújítását
és a vasúti aluljárók megépítését. Hangsúlyozta: folyamatos párbeszédre van szükség a beruházó, a kivitelezô
és a város között ahhoz,
hogy a helyi igényeknek
megfelelôen alakuljon ez a
hatalmas beruházás.
M. E.

A Fidesz fejlôdéspárti
Az öt éve elfogadott gazdasági programban szerepel,
hogy az önkormányzat fô célja Békéscsaba fejlesztése, élhetôbbé tétele, a munkahelyteremtés és új beruházások indítása. Önerô híján kötvényt
bocsátott ki a város, hogy
mindezek megvalósítása érdekében hatékonyan vegyen
részt az uniós pályázatokon.
Ahhoz, hogy a beruházások a
mai válságos idôben befejezôdjenek, újabb forrásokra
van szükség – hangzott el a Fidesz tájékoztatóján.
Dr. Ferenczi Attila tanácsnok hangsúlyozta, Békéscsaba számos olyan pályázaton
vett részt, amely jelentôs külsô
források bevonásával fejlôdést
hozott és hoz. A képviselô a
csatornázás mellett példaként
említette többek között a belváros rehabilitációját, az Agórát, a kettes iskola felújítását és
a Szabó Pál téri iskola energiaracionalizálását. 2010-ben nálunk is kézzel foghatóvá vált a
válság, a város adóbevételei
600 millió forinttal csökkentek,
és mindössze 39 millió forint
volt a vagyoni bevétel.
– Döntenünk kellett, hogy
folytatjuk-e a beruházásokat,
vagy sem. Ha leállunk, az
nagymértékben vetette volna

Rovásírásos Békéscsaba tábla
A magyar és szlovák
nyelvû helységnévtáblák mellé rovásírásos táblát állított a
Jobbik Magyarországért Mozgalom békéscsabai szerveze-

te a város négy bevezetô útjára: a Szarvasi út, a Gyulai út,
az Orosházi út és Mezômegyer felôl. Mint azt Lenhardt
Balázs országgyûlési képvi-

Perfekt Szakközép- és Szakiskola
Békéscsaba, Kinizsi u. 5.
Azonosító: OM: 102591
Érettségizettek részére szeptembertôl iskolarendszerû
képzésekre várjuk a jelentkezôket nappali és esti tagozaton:
– banki szakügyintézô (felsôfok)
– pénzügyi szakügyintézô (felsôfok)
– kis-és középvállalkozási menedzser (felsôfok)
– vállalkozási ügyintézô
– jogi asszisztens (felsôfok)
– vám-, jövedéki és termékdíj-ügyintézô (2 év)
– vámügyintézô (középfok – 1 év)
– értékpapír-piaci szakügyintézô (felsôfok)
– pénzügyi-számviteli ügyintézô (középfok)
– reklámszervezô szakmenedzser (felsôfok)
– adóigazgatási szakügyintézô (felsôfok)
Nappali tagozaton a korhatár: 22 év
További részletek: www.perfektszakkozep.hu
Tel/fax: (66) 323-649, 520-072
bekescsabaszki@perfekt.hu
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selô és Szabóné Kocziha
Tünde, a csabai szervezet elnöke kiemelte, a rovásírás
egyik legbecsesebb szakrális
hagyatékunk, szellemi örökségünk, amit méltó módon
kell ôriznünk.
2003-ban a Székely Nemzeti Tanács felkérte az erdélyi
településeket, hogy az ôsi hagyományokra tekintettel lehetôség szerint állítsanak rovásírásos helységnévtáblákat. A
mozgalom azóta Magyarország több településén talált
követôkre, a táblák mostantól
Békéscsaba határában is az
ôsi kultúrát hirdetik.
m. e.

vissza Békéscsabát a fejlôdésben. A folytatás mellett döntöttünk, ehhez kétmilliárd forint
értékben kötvényt bocsát ki és
kétmilliárd fejlesztési hitelt
vesz fel az önkormányzat –
mondta dr. Ferenczi Attila.
A tanácsnok kiemelte, hogy
a város ma is támogatja az új
munkahelyek létrehozását, és
folytatja vállalkozásfejlesztési
programját. Az utóbbira idén
96 pályázat érkezett. Újdonság, hogy minden érvényes
munkahelyteremtô pályázat
támogatást kap, és nem csak
a járulékok fizetését segíti az
önkormányzat évi 300–600
ezer forinttal, hanem a bérekét
is havonta 20 ezerrel. Emellett
folytatódik a közmunkaprogram, amelynek keretében
1100 embert foglalkoztatnak
négy, hat vagy nyolc órában.
A József Attila-lakótelepi
részönkormányzat beszámolója szintén májusban került a
testület elé. Dr. Ferenczi Attila,
a részönkormányzat vezetôje
ezúton fejezi ki köszönetét a
lakótelep aktív polgárainak, az
intézmények vezetôinek és
dolgozóinak azért a munkáért,
amelyet az elmúlt idôszakban
a Lencsési érdekében kifejtettek.
Mikóczy

Energetikai beruházások
A város korábban benyújtott uniós pályázataihoz 4 milliárdos önerôt kell biztosítanunk a következô években,
amelynek hiányában eleshetünk a már elnyert fejlesztési
forrásoktól – foglalta össze az
újabb kötvénykibocsátás fô
indokait Vantara Gyula. A polgármester arra is külön felhívta a figyelmet, hogy 2014
után, a következô uniós költségvetésben erôsen csappanni fog a támogatások
mértéke, tehát most kell elôteremteni azokat a pótlólagos
forrásokat, amelyekkel fedezhetô a fejlesztések önereje. A
pályázati források bevonásával megvalósuló fejlesztések
révén jelentôs mértékben nô
Békéscsaba vagyona, de a kiemelt, a város polgárainak
életkörülményeit javító beruházásokhoz önerôre van
szükség. A közgyûlés 2 milliárd forint értékû kötvénycsomag kibocsátásáról döntött,
amelyet várhatóan újabb 2
milliárdos fejlesztési hitel felvétele követ majd.
Két energetikai beruházásról szóló döntés is született a
legutóbbi közgyûlésen, melyek kapcsán Vantara Gyula
kiemelte, hogy a benyújtott
pályázatok sikere esetén kis

önerô biztosítása mellett két
városi intézmény mûködtetésében is hosszú távú költségmegtakarítás érhetô el. Az
egyik – már benyújtott és utólag a közgyûlés által is jóváhagyott – KEOP-os pályázat
keretében összesen 261 milliós összköltségen csaknem
40 milliós városi önerô mellett
végeznék el a Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium
energetikai korszerûsítését. A
másik fejlesztés az Árpád
Gyógy- és Strandfürdô energetikai modernizációja lenne,
melynek megvalósulása esetén közel 42 milliót spórolhatna a város a fürdô üzemeltetési, fôként fûtési költségeibôl. Az összesen 246 milliós
beruházás 50 százalékos támogatási intenzitás mellett
valósulhat meg, így közel 123
milliós önerôvel kell számolni,
amelyet a testület döntése értelmében fejlesztési hitelforrásból finanszírozna a város.
A beruházás részeként hôközpontot alakítanának ki a
fürdô épületén belül, de a kazánok, a szivattyúk és a távvezetékek korszerûsítése és
kiépítése mellett sor kerülne
az intézmény légtechnikai
eszközeinek modernizálására
is.
Kárász-Kiss

Jobbik: más megoldás kell
A Jobbik nem támogatja
olyan hitel felvételét, amelyet
várhatóan még ebben az önkormányzati ciklusban elkölt a
város, a következményeit azonban húsz évig szenvedik a csabaiak – hangzott el a párt
közgyûlés utáni tájékoztatóján.
Szabóné Kocziha Tünde, a békéscsabai Jobbik elnöke és
Strifler Attila alelnök hangsúlyozták: van más megoldás is a
helyzet kezelésére.
Kiemelték, hogy a legutóbbi
közgyûlésen tárgyalt újabb kétmilliárdos kötvénykibocsátással és a kétmilliárdos fejlesztési
hitel felvételével tizenkét és fél
milliárd fölé emelkedik Békés-

VOKE Vasutas Mûvelôdési
Háza és Könyvtára
5600 Békéscsaba, Andrássy út 79–81.
Telefon: 66/322-240. www.bcsvmh.hu
E-mail: vasutas@bcsvmh.hu
„Kreatív Én és közösség az információs társadalomban” kompetenciafejlesztő tábor
(díjmentes) július 11-étől július 16-áig
A VOKE Vasutas Művelődési Háza és Könyvtára a TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0072. sz. „Hass,
alkoss, gyarapíts!” projekt keretében tábort hirdet munkanélküliek, alacsony iskolai végzettségűek, nagycsaládosok, kismamák és egyéb hátrányos helyzetűek számára.
A kompetenciafejlesztő tábor két részből áll:
számítástechnikai (alapszintű készségeket fejlesztő) ismeretek,
kreativitást fejlesztő önismereti foglalkozások.

Felgyorsult világunkban folyamatosan új kihívások előtt állunk mindannyian. A változásokhoz való alkalmazkodás nem mindig könnyű, megterhelheti önértékelésünket, családi, baráti kapcsolatainkat. A táborban az élet különböző színterein – a magánéletben és a munka világában – való helytálláshoz, képességeink kibontakozásához szükséges készségeket sajátíthatunk el, a bennünk lévő értékek felszínre kerülésével életünk kihívásait eredményesebben tudjuk megoldani.
Szeretettel várjuk azokat az érdeklődőket, akik alapszintű számítástechnikai ismeretek elsajátításával szeretnék növelni munkaerő-piaci esélyeiket, valamint szívesen részt vesznek
olyan programokban, amelyekkel önismeretüket és kreativitásukat magasabb és hatékonyabb szintre emelhetik.
A táborban részt vevők részére ebédet biztosítunk, valamint utazási költséget térítünk.
Jelentkezni a 66/322-240-es telefonszámon
vagy a vasutas@bcsvmh.hu email címen lehet.

csaba adóssága. A képviselôk
szerint a városvezetés részben
azért menekül elôre, hogy
„2014-ig biztosítani tudja a kormányzásához
szükséges
pénzügyi eszközöket”. Mint
mondták, a kötvény és a hitel
indokaként a benyújtott pályázatok önerejének finanszírozását jelölte meg az elôterjesztô,
azonban a rossz közbeszerzési törvények miatt korántsem
biztos, hogy a felvett pénzekbôl
békéscsabai vagy magyar tulajdonú vállalkozásokat fog
gyarapítani a város.
A Jobbik úgy vélte, a városvezetés rosszul mérte fel,
mennyi önerôre van szükség a

pályázatokhoz, a fejlesztések
nagyságrendjét pedig nem a
város valós lehetôségeihez méretezték. Elôrevetítették annak
veszélyét, hogy a törlesztôrészletek rendkívüli módon megnehezítik a város mûködését.
A Jobbik megoldási javaslata a kialakult helyzetre az államadósság sürgôs újratárgyalása,
amelynek eredményeképpen
véleményük szerint radikálisan
javulhat az önkormányzatok finanszírozása. Helyi szinten a
soproni kékfrank mintájára helyi pénz bevezetését képzelik el
a helyi gazdaság, a helyi vállalkozások megerôsítése céljából.
Mikóczy Erika
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ÉLÔZENEI ÉS ELEKTRONIKUS ZENEI FESZTIVÁL

Körös
Körül

JÚLIUS 28–30., PÓSTELEK

I fjúsági
Fesztivál

BÉKÉSCSABA

RÉSZLETES INFORMÁCIÓK:

WWW.KORF.HU

Szállj be te is egy KÖR(F)-re!
Július 28–30. – Körös Körül Ifjúsági Fesztivál Pósteleken
A „reklámmentes fesztivál”
ideálja eleve bátor vállalkozásnak tûnik. Mindez Békéscsabán, egészen pontosan Pósteleken, ráadásul
elôször – nos, ez még inkább vakmerôségnek tûnhet. Az idén elsô ízben rendezik meg a KÖRF-öt, melnek fiatal szervezôgárdája
kivételesen eltökélt. Legutóbbi látogatásuk óta – amikor szerkesztôségünk vendégeiként nekünk is elmesélték, mit terveznek – rá
kellett ébrednünk, hogy talán vége az egyébként igényes és közel sem véletlenül elhíresült csabai gasztrofesztek egyeduralmának,
s végre lesz igazi (!)
könnyûzenei fesztivál is Békéscsabán.
A NEO és a Supernem fellépése már biztos, de számos
helyi csapat is bemutatkozhat
a KÖRF nagyszínpadán, ahol
háromnapos élôzenei csemege vár mindenkire, aki kilátogat Póstelekre július 28–30-a
között. A szervezôk nem csak
a „lájv” zenei elôadásokra kiéhezett fiatalok igényeit igyekeznek kielégíteni – lesz
„elektrosátor” is, ahol az elsôsorban tört ütemekre épülô
elektronikus mûfajok (drum
and bass, triphop, nu jazz, mi-

Dohányos László, Bondár Balázs, Szilágyi Viktor, Murzsicz Norbert, Máté Gergõ,
Szombathelyi Dávid – a lelkes szervezô csapat
nimal, nudisco és dubstep)
bakelitzsonglôrjei brillíroznak
majd. A szervezés még javában zajlik, de a legnagyobb
nevek már lefixálva.
Sátorozási lehetôség minden mennyiségben rendelkezésre áll, tehát az igazi „feszkó-fíling” garantált, emellett
számos kiegészítô programmal is készül a staff. Ilyen lesz
az esélykiegyenlítô foci és a
sátorszépségverseny, de lesz
öko-kötélhúzás, extrém erdei

túra, várépítô verseny műanyag poharakból és bátorságpróba is. Ezek mellett még
egy érdekes rekordkísérlettel
is megpróbálkozhat a lelkes
közönség, aminek részleteit
egyelôre hétpecsétes titokként kezelik a szervezôk.
Több civil szervezet is jelezte, hogy saját sátorral és
programokkal színesíti majd a
rendezvényt, így nem kell
meglepôdni ha napközben
egyszer csak a Greenpeace, a

Százlábú Egyesület vagy éppen a Mi-Értünk Egyesület és
a Békéscsabai Kábítószerügyi
Egyeztetô Fórum sátrában találjuk magunkat.
A belépôk árszabása rendkívül barátságos, hiszen
ahogy az a szervezôk egy rövid összehasonlításából is kiderült – egy nemrégiben szervezett fôvárosi NEO-koncertre
is drágábban lehetett bejutni,
mint amennyibe a háromnapos csabai fesztivál minden

Köszönet a tudásvágy ébren tartóinak
Az idei városi pedagógusnap kicsit eltért a korábban megszokottaktól. A városházára meghívást kapott minden pedagógus, akinek a munkáját ebben az évben kitüntetéssel
ismerték el, de az ünneplés óráiban sem lehetett szó nélkül elmenni a közelgô intézmény-összevonások mellett.
A díszterem megtelt, az érkezô vendégeket Vantara
Gyula polgármester, Kiss Tibor alpolgármester, dr. Ferenczi Attila tanácsnok, Köles
István bizottsági elnök, dr.
Szvercsák Szilvia jegyzô, dr.
Kiss Gyula aljegyzô és több
képviselô társaságában Túriné Kovács Márta osztályvezetô fogadta.
A Belvárosi iskola és a Bartók zeneiskola tanulóinak
mûsora után Vantara Gyula
elismerôen szólt azoknak a
pedagógusoknak a munkájáról, akik felébresztették, és
ami nehezebb, fenntartották a
gyerekekben, a fiatalokban az
érdeklôdést, a tudás iránti vágyat. Kiemelte, hogy a diákot
elôször a tanár személyisége
ragadja meg. A tudás, a tudományok és ezen keresztül a
munka szeretete vagy az,
hogy kibôl milyen ember válik, erôsen függ tehát a pedagógusoktól és azoktól, akik a
gyermekek
nevelésében
részt vesznek. A polgármester ezután az intézmény-öszszevonásokkal kapcsolatban
fogalmazta meg kérését a jelenlévôkhöz.

– Rengeteg egyeztetésen
vagyunk túl. A közgyûlés döntött, ezzel szeptembertôl új
idôszámítás kezdôdik az érintett intézményekben. Köszönetemet fejezem ki azoknak,
akik konstruktívan álltak az
összevonásokhoz és segítették önkormányzatunk munkáját. Kérem önöket, hogy az
ôszi tanévkezdést könnyítsék
meg munkatársaiknak és elsôsorban azoknak a nebulóknak, akik a legkevésbé tehetnek a számok diktálta kényszerû változásokról. Nekik
csak a tudás elsajátítása a
dolguk, nekünk pedig az,
hogy vidám iskolák, kiegyensúlyozott, felkészült, elhivatott
pedagógusok várják ôket
ôsztôl is – mondta Vantara
Gyula.
Az ünnepségen a város vezetôi gratuláltak a rubindiplomás Kálmán Gyuláné Judit
néninek, aki helyett fia vette át
az elismerést. Köszöntötték
dr. Péter Józsefné óvodavezetôt és Szécsi Ferencné pedagógust, akik március 15-én
kapták meg a Békéscsaba Kiváló Pedagógusa kitüntetést.
Köszöntötték továbbá Szabó

Zsófia és Tímár Károly tanárt,
valamint Kovács Andrásné és
Gregor Éva óvodapedagógust, akiket ebben az évben
Arany katedra emlékplakettel
tüntettek ki. A szülôi közösség felterjesztésére miniszteri
elismerô oklevelet kapott
fennállásának száztizedik évfordulóján a Petôfi Utcai Általános Iskola, ez alkalomból a
város elismerését Papp
Gyöngyi, az intézmény igazgatója vette át.
Nyugdíjba vonulása alkalmából Kállai Ágnes, Vantara
Lászlóné és Szlovák Jánosné
intézményvezetôknek, valamint Pesti Istvánnak, a Gyermekélelmezési Intézet vezetôjének mondtak köszönetet.
Pedagógus Szolgálati Emlék-

érmet vehettek át hosszú idôn
keresztül végzett, kimagasló
munkájukért a következô,
nyugállományba vonuló pedagógusok: Fejes Mihály,
Halmosiné Kiss Erzsébet,
Hrabovszki Éva Ágnes, Kállai
Ágnes, Kálmán Péterné, Kocsis Jánosné, Kovács Andrásné, Kovács Eszter, Kovács
Gézáné, Mészáros Józsefné,
Miklós Andrásné, Nagy Sándorné, Orosi Pál, Pájer Ferencné, Petróné Honti Éva, Pilán Mihályné, Pribojszki Pálné, Rábai Györgyné, Schroff
Károlyné, Szabó Zsófia, Szécsi Ferencné, Szlovák Jánosné, Vantara Lászlóné, Zana
Zoltánné, Zöldi Istvánné és dr.
Zsilinszky Tibor.
M. E.

programján részvételt biztosító KÖRF-bérlet kerül. Étel-ital
lesz bôven – tudtuk meg a lelkes koordinátoroktól, akik elmondták azt is, hogy a fesztivál ideje alatt a Mókus csárda
menüztetéssel – tehát rendszeres, finom és olcsó meleg
étellel – várja a fiatalokat, s
még csak véletlenül sem kell
arra számítani, hogy – a nagy
fesztiválokhoz hasonlóan –
„arany árban” mérik majd a
sört és a szörpöket.
A KÖRF lebonyolításában
és népszerûsítésében segít a
megyeszékhely önkormányzata, a hivatal oktatási,
közmûvelôdési és sportosztálya, a diákönkormányzat
(DÖK) és több helyi középiskola is, de a szervezés oroszlánrésze a Pósteleki Turisztikai Kft. és természetesen a
lelkes, fiatal csapat érdeme. A
Körös-körül Ifjúsági Fesztivál
elsôsorban a fiatalokért jött
létre és nekik szól, illetve
mindazoknak, akik egy kis
idôre szeretnének kiszállni a
hétköznapok mókuskerekébôl és természetes környezetben találkozni olyan országos
(vagy akár nemzetközi – a
szerk.) szinten is elismert elôadókkal, akikkel – valljuk be
nyugodtan – ritkán találkozhatunk Békéscsabán.
K. K. P.

Olvasóink
szerint
Hamisítatlan könnyűzenei
fesztivál Békéscsabán a
szervezők szándékai szerint
az igényesebb fajtából – ez
a KÖRF. A háromnapos fesztivál már most foglalkoztatja
a békéscsabai ifjúság egy
részét, aki hallott már róla
azt azért, aki még nem, azt
pedig azért érdekli. Megpróbáltuk kideríteni, mennyire.
Molnár Szabolcs (18): –
Tetszett az ötlet, fôleg azért,
mert helyben
van. Szeretem
a zenét, de eddig itt nem volt
olyan hely, ahol említésre
méltó zenét lehetett volna hallani.
Bánki Blanka (17): – Nagyon örülök
neki.
Végre
van egy hely,
ahol összejöhetünk a barátokkal.
Mindenképpen hiánypótló rendezvényrôl van szó. Aki tud,
jöjjön. Én biztos ott leszek.
Kása Veronika (17): – A
békéscsabai
ifjúsági
élet
elég lappangó
volt, jó hallani,
hogy
végre
ránk is gondolnak. Szeretnék ott lenni, már
beterveztem a nyári programok közé.

Üres pletyka marad
a jaminai szóbeszéd
Május 16-ai keltezésû az a
levél, amelyben az érintett jaminai városrész lakóközösségének megbízottjai egy
helyben elterjedt pletykáról
értesítik a körzet egyéni képviselôjét, dr. Fábián Ágnes
tanácsnok asszonyt. Szó
szerint idézve a levél szövegét a szóbeszéd lényege a
következô: „Olyan információk jutottak el közösségünkhöz, melyek szerint az
önkormányzat az Úttörô, a
Tavasz és a Zsigmond utca
által határolt zöldterület
hasznosítását tervezi, és ott
szociális bérlakást, bevásárlóközpontot vagy egyéb, a
terület jelenlegi funkciójától
eltérô dolgot valósítana
meg.”
Utánajártunk az erzsébethelyi pletykának. Lukácsi
László városi fôépítésztôl
megtudtuk, hogy a város településrendezési terveiben a
terület 1984 óta változatlanul
„közpark” besorolású zöldterületnek minôsül. Igaz,
hogy a közparkok a beépítésre nem szánt területek
közé tartoznak, de a város
helyi építési szabályzata
alapján itt csak sajátos funkciójú építmények helyezhetôk el, például közbiztonsági
építmény, pihenést, tested-

zést szolgáló létesítmény, illetve kivételesen, több feltétel teljesülése esetén egyházi, kulturális vagy vendéglátó-ipari épület. További kötöttségek is érintik a zöldterületet, melyek szerint a
„közpark” besorolású zöldterületeken két százalékos
lehet a legmagasabb beépíthetôségi szint, ennek megfelelôen a létesíthetô legnagyobb építménymagasság
3,5 méter lehet, a növényzettel, vízzel fedett felület aránya pedig nem lehet kevesebb 75 százaléknál. Ezen
fôbb indokokra hivatkozva
Lukácsi László leszögezte,
hogy a jelenlegi övezeti besorolás mellett lakópark,
szociális bérlakás vagy
egyéb, a környezetet zavaró
építmény nem épülhet, hiszen ahhoz az övezeti besorolás megváltoztatására lenne szükség, amit hosszadalmas eljárás során csakis a
városi közgyûlés hagyhatna
jóvá. A fôépítész külön kihangsúlyozta, hogy a terület
övezeti besorolásának megváltoztatása nem csak felesleges, de a jelenleg érvényben lévô jogszabályi keretek
között kifejezetten gazdaságtalan lépés lenne.
Kárász-Kiss Péter
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Csapvíz töltötte meg a teret

Programajánló
Június 17-én 20.00 órától: a
Bacsó Kristóf Trió a Meseházban
Június 17-étôl: Vasas László
fotókiállítása a Lencsési Közösségi Házban
Június 17.–július 20.: Lestyán Goda János szobrászmûvész kiállítása a Jankayban
Június 17.–július 10.: Városházi Esték
Július 3-áig: az Arad megyei
kulturális központ és az Aradi
Fotóklub által rendezett III.
Nemzetközi Turisztikai Fotószalonra készült munkák bemutatása az Ibsen Házban
Június 18-áig: Múzeumok éjszakája a múzeumban
Június 25-én: Szent Ivánnapi tûzugrás Mezômegyeren,
a mûvelôdési Házban
Június 25: Szent Iván-éji
tûzugrás a városháza elôtti téren
Június 24-én 17–24 óráig:
Múzeumok éjszakája a Jankayban
Július 17-éig: Bohus Zoltán
üvegszobor-kiállítása a múzeumban
Július 31-éig: Fajó János festômûvész életmû-kiállítása a
múzeumban
Augusztus 8–14.: Felcsík
házhoz jön – néptánctábor a
Békési Úti Közösségi Házakban

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL *

Körben kerítéseket, a városháza elôtt pedig színpadot állítottak fel. A víz mellett egy-egy
kocka csokoládéval és karkötôvel várták a rekordereket, akik
regisztráció után tíz kapun keresztül közelíthették meg a teret.
A vízmûvek kérésére sokan kék
ruhában érkeztek, jöttek általános iskolások egyenpólóban és
sapkában, vízivásra buzdító kis

papírzászlókkal, jött rengeteg
középiskolás és felnôtt, de találkoztunk nyugdíjasokkal is. Számos sportoló hirdette ezen a
napon a vízivás fontosságát, ott
volt többek között Molcsányi
Rita röplabdás víznagykövet, az
atlétikai klub számos képviselôje, és jöttek a kis tornászlányok
is, akik a várakozás alatt bemutatóval nyûgözték le a közönséget.

Két órakor mindenki megitta
a vizét, majd spontán örömujjongásban tört ki. Miután kiürültek a poharak, Vantara Gyula
polgármester és dr. Csák Gyula, a vízmûvek vezérigazgatója
hangsúlyozta, hogy a XXI. század kincse az, amit megihattunk, és ezt a kincset, a vizünket
meg kell ôriznünk az utánunk
jövôknek is.
Mikóczy Erika

Aerofit siker
Szép eredményeket értek el
május végén a Budapesten
megrendezett Aerobic Magyar
Kupa-sorozat aktuális fordulóján a Bajza utcai fitnesszközpont keretein belül mûködô
Aerofit DSE versenyzôi, akik
challenge, basic és step kategóriában mérték össze tudásukat több mint kétszáz, korosztályukban induló csapattal, valamint egyéni versenyzôvel. Az
Aerobik Magyar Bajnokság egy
négyfordulós kupasorozat, ahol
korcsoportonként a legjobb hat
csapat méri össze a tudását.

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

A Szabó Pál Téri Általános Iskola felsô tagozatosainak indított fotósuli résztvevôinek alkotásaiból válogatott tárlat tekinthetô meg június 24-éig hétköznapokon 8tól 18 óráig a közösségi ház tanácskozótermében.
A program a TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0110 Kicsengetés!
– A békéscsabai kulturális központ iskolabarát
Szolgáltatásfejlesztése címû projekt keretében valósul meg.
Június 17-én, pénteken 17 órakor: a Vasas László békéscsabai
fotográfus képeibôl összeállított kiállítás megnyitója.
A megjelenteket köszönti: Takács Péter, a közösségi ház vezetôje.
Megnyitja: Veress Erzsi. Közremûködik: Nagy Szilvia.
Megtekinthetô július 8-áig hétköznapokon 8-tól 18 óráig.

KIRÁNDULÁS

Június 19-én, vasárnap: a természetjáró kör gyalogtúrája.
Útvonal: Gyula–Városerdô–Doboz. Indulás 7.33-kor a békéscsabai
vasútállomásról, várható visszaérkezés 15.00 órakor.

TÁBOR

Július 4-étôl 8-áig és július 11-étôl július 15-éig: nyári kézmûvestábor általános
iskolák alsó és felsô tagozatosai részére. A résztvevôk a szövés, fonás,
gyékényezés, bôrözés, batikolás, üvegfestés, gyertyamártás, gyöngyfûzés
és papírmunkák alapvetô technikáit sajátítják el szakmai vezetôk irányításával,
játékos formában. A programot magyar népmesékkel és mondákkal való
ismerkedés, játék- és daltanulás színesíti.
A foglalkozások – heti váltásban – hétköznapokon 8-tól 16 óráig tartanak.
Részvételi díj: egy hétre 8 200 Ft/fô, mely az ebéd árát is tartalmazza. Jelentkezni június 27-éig lehet személyesen a közösségi házban.

TORNA

Alakformáló torna: minden héten kedden és csütörtökön 18.30-tól 19.30-ig.
Vezeti Kvasz Edit aerobicoktató.
Tai-chi test- és lélekformáló torna: minden szerdán 18-tól 19 óráig.
Vezeti Zsilinszkiné Duzs Angéla életmód-tanácsadó.
Meditációs klub: minden héten csütörtökön 17-tôl 20 óráig.
Vezeti Fekete István egészségfejlesztô terapeuta.
Varázsének – énekvarázs
Minden héten csütörtökön 10-tôl 11 óráig és 16.45-tôl 17.45-ig. Kisgyermekeknek 5 hónapos kortól. A foglalkozásokat Hevesi Imre vezeti.
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VÁROSHÁZI ESTÉK 2011
RÉSZLETEK: WWW.VAROSHAZIESTEK.HU
Június 17., péntek 20.00-tól: a Városházi Esték nyitóünnepsége
Ethnofil és Ghymes – Szikraszemû-koncert
Június 18–19., szombat-vasárnap 20.45-tôl: Michael Cooney: Nem ér
a nevem – komédia, a Kecskeméti Katona József Színház elôadása
Június 22., szerda 18.00-tól: Vár a Kölyöksziget! – dalok a Kölyökszigetrôl és a Mesezsákból
Június 23., csütörtök 20.45-tôl: Budapest Bár-koncert
Június 24., péntek 20.45-tôl: Békéscsaba szépe és Colosseum szépe
szépségversenyek – kísérôrendezvény
Június 24., péntek 16.00-tól: Múzeumok éjszakája – programok a Munkácsy Emlékházban
Június 25., szombat 20.45-tôl: „Szentiváni bandaháború” –
István Ildikó és barátai, Udvarhelyszéki banda, Csalóka zenekar, Szárma tamburazenekar
Június 27., hétfô 20.45-tôl: hazai szlovák folklór – a Békéscsabai Szlovák Önkormányzat és a Csabai Szlovákok Szervezete közös programja
Június 29., szerda 19.00-tôl: a Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar és
a török légierô zenekarának koncertje
Június 30., csütörtök 20.45-tôl: a Talamba ütôegyüttes koncertje (crossover formáció)
Július 1–2., péntek-szombat 20.45-tôl: Dan Gordon: Esôember – az Orlai Produkció elôadása
Július 5., kedd 18.00-tól: Fergeteges forgatag – vásári bábjátékok, aprók tánca és játszóház családoknak
Július 6., szerda 20.00-tól: Csaba napi blues-koncertek –
Young Bluesers, Pribojszki Mátyás Band, Blues B.r.others
Július 7., csütörtök 20.45-tôl: A három testôr és a jeti, vagy mi a pék –
a L’art pour l’art társulat elôadása
Július 8–9., péntek-szombat 20.45-tôl: Neil Simon: És mennyi szerelem! romantikus komédia a Madách Színház elôadása
Jegyértékesítés: Andrássy Úti Társaskör (tel.: 66/527-920), Diáktanya
(tel.: 66/326-053), Tourinform Iroda (66/441-261), Békés Városi Kulturális Központ (tel.: 66/411-142).
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Röviden
A Munkácsy Emlékház nyitva tartása megváltozik: június 1-jétôl
szeptember 30-áig keddtôl vasárnapig 10-tôl 18 óráig látogatható.
Hétfôn és ünnepnapokon zárva tart.
***
A Nemzeti Tankönyvkiadó és a budapesti Németh László Gimnázium 2011-es országos történelmi mûveltségi vetélkedôjén sikeresen szerepelt és a középdöntôbe jutott a csabai Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium két csapata is, a Dominák és a Titus Pillo. Felkészítôjük Alberti Csilla volt.
***
Hódmezôvásárhelyen rendezték meg május közepén az V. Korcsoportos Labdarúgó Diákolimpiát, amelyen nagyszerû teljesítménnyel lett második a BéKSZI csapata. Az iskolai válogatottban
tizenöt zwackos és két trefortos diák játszik.
***
Érettségi találkozót tartottak május 28-án az 1956-ban a békéscsabai Lórántffy Zsuzsanna Leánygimnáziumban érettségizett egykori osztálytársak. Mint megtudtuk, orvosok, gyógyszerész, ügyvédek, mérnökök, közgazdász, tanárok, európai hírû zenepedagógusok, állami díjas matematikus került ki az osztályból. A találkozón tizenheten vettek részt.
***
A BéKSZI három tagiskolájában 18 szakmában 532 tanuló adott
számot tudásáról, felkészültségérôl május második felében a kereskedelmi és iparkamarával közösen szervezett szintvizsgákon.
***
A Jankay Misszió alapító tagjai – László Angelika, Prekop János
és Ugrai Gábor – ebben az évben már második alkalommal szerveztek kirándulást a Jankay iskola tanulóinak a Partiumba. Az utazás során a gyerekek megismerkedhettek a szórványban élô magyarság helyzetével, életével, a kisebbségi léttel.
***
A Körös Volán Zrt. és a Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola köszönetet mond mindazoknak, akik a KÖRÖS VOLÁN Alapítványt támogatták adójuk 1%-ával, azaz 13 565
Ft-tal. A befolyt összeget a tanulók jutalmazására fordítottuk. További felajánlásokat is köszönettel veszünk. Adószámunk:
19058685-1-04.
***
A Kemény Gábor Iskolai Alapítvány Kuratóriuma és a Kemény
Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola köszönetet
mond mindazoknak, akik a Kemény Gábor Iskolai Alapítványt támogatták adójuk 1%-ával, azaz 111 304 Ft-tal. A befolyt összeget
az iskolában szervezett kulturális és egyéb rendezvények támogatására fordítottuk. További felajánlásokat is köszönettel veszünk.
Adószámunk: 18376720-1-04.
***
Június elején városunkba látogatott Verebics Hajnalka IV. DAN
aikido-mester, aki edzést tartott a Békéscsabai Lakótelepi SE aikido-szakosztálya tagjainak. A szakosztályt Dobóvári Erik I. DAN vezeti. Az edzéseken a technikák korrigálása, a vizsgaanyag gyakorlása és az elért szint felmérése jelentette a legfontosabb feladatot.
A vendég külön figyelemmel kísérte a gyermekcsoport munkáját.
Ezután került sor a vizsgára, amelyen 24 aikidos vett részt. Verebics
Hajnalka – aki egyben a Nippon Seibukan Akadémia magyarországi képviseletének aikido vezetője is – a vizsgáztatás során a hibákra is kitért. Sokan tettek sikeres vizsgát, így a tartalmas és eredményes hétvége jó hangulatban zárult.

IfIhÁZ – ANDRÁSSY ÚTI TÁRSASKÖR
5600 Békéscsaba, Andrássy út 38. Pf. 60
Tel.: 66/449-222, 66/527-920 www.ifihaz.hu • ifihaz@ifihaz.hu

Ajánló az Andrássy Úti Társaskör
aktuális programjaiból
Alkotómûvészeti tábor 14–23 éves fiataloknak
Június 20–22: Mûvészeti olimpia
Július 18–22: sakktábor Emôdi Gyula nemzetközi mesterrel
Augusztus 1–10: színjátszótábor Balatonszárszón
(érdeklôdni: Somogyvári Csillánál lehet, 06-20/219-5056).
KISMAMÁK!
Szeretettel hívunk, várunk a bergengócia babaklub következô
foglalkozásaira. Június 17-én, pénteken 9.30-tól: Tüsszögés,
köhögés, könnyezés – pollenallergia? Vendégünk:
dr. Török Julianna fül-orr-gégész szakorvos.
Június 24-én, pénteken 9.30-tól: HIPP termékbemutató és kóstoló
(elôzetes bejelentkezés: 06-20/824-35-63).
KIÁLLíTÁS
Június 24–25, péntek-szombat: varázslatos Múzeumok éjszakája
a Munkácsy Emlékházban. Rendhagyó tárlatvezetés,
jelmezpróba, játszóház, éjjeli csónakázás, szórakoztató muzsika
és jófajta vendéglátás Papp Péter „konyhájából-pincéjébôl”.
Június 17-étôl a Munkácsy Emlékházban: XI. Csabai Szalon
– duettek (békéscsabai képzômûvészek hagyományos nyári tárlata).
Augusztus 26-áig: a Körösladányi Helytörténeti Gyûjtemény
– idôszaki kiállítás az emlékházban.
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CSABAI MÉRLEG

Csaba testvér tervéhez ránk is szükség van

Jegyzet

Dr. Hende Csaba fóruma a Szent István-tervrôl

Történelem a családi krónikákban

Vantara Gyula polgármester társaságában tartott civil
fórumot június elején Békéscsabán, a Phaedrában dr.
Hende Csaba honvédelmi miniszter. A miniszter készséggel válaszolt a honvédséggel
kapcsolatos kérdésekre, de
valójában azért jött, mert olyannyira megragadták a Böjte
Csaba Szent István-tervében
leírtak, hogy úgy érezte, tennie kell valamit az „angyali
idealizmussal” megáldott ferences szerzetes elképzeléseinek megvalósításáért.
Dr. Hende Csaba a fórumot megelôzôen elmondta,
hogy többször járt már a megyében, hisz régóta elkötelezettje a honvédség és a civilek közti kapcsolat erôsítésének, és nálunk mûködik az
egyik legerôsebb MATASZszervezet. Lapunk munkatársa azt a kérdést tette fel: mi
igaz azokból a híresztelésekbôl, hogy újra bevezetnék a
kötelezô katonai kiképzést?
Hende Csaba tájékoztatása
szerint: 2004-ben a békeidejû
hadkötelezettséget szüntették meg, háború vagy annak
veszélye esetén viszont a 18–
40 éves férfiaknak részt kell
venniük a haza védelmében.
A miniszter jövetelének legfôbb célja azonban most a
Szent István-terv ismertetése
volt.

Böjte Csaba terve három
pillérre épül. Az elsô a Tündérkert-program, amely nemes
egyszerûséggel arról szól, hogyan tegyük rendbe a Kárpátmedence településeit, tájait, a
városokat, falvakat összekötô
utak mentét, az elhagyott legelôket és letarolt erdôket úgy,
hogy „szülôföldünk egy csodaszép park legyen”. A programban szerepel, hogy a munkaerôpiacról kiszoruló emberekre, családokra lehetne bízni egy-egy szakasz rendbe tételét és karbantartását, így ôk
pénzt kereshetnének, és sokkal rendezettebb lenne környezetünk. A második pillér a
roncsház- vagy szépház-program, amely az épített környezet, a roskadozó, romos épü-

Hôsökre emlékeztek…
A Magyar Köztársaság Országgyûlése 2001-ben rendelkezett a magyar vértanúk
emlékének megörökítésérôl
és a Magyar Hôsök Emlékünnepérôl. Eszerint minden
év májusának utolsó vasárnapja hivatalosan is a Magyar Hôsök Emléknapja. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata május
30-án délután tartotta a városi megemlékezést, amelyre a Hôsök temetôjében került sor. A nyár eleji hôség ellenére az emlékezôk népes
csoportja, közel félszáz részt-

vevô gyûlt össze az ünnepi
megemlékezésen, ahol a
Petôfi Utcai Általános Iskola
diákjai adtak mûsort a vértanúságot is vállaló hôsi hazafiak emlékére. Az ünnepség
végén a város önkormányzata nevében Futaki Sándor
önkormányzati képviselô és
Túriné Kovács Márta, a hivatal oktatási, közmûvelôdési
és sportosztálya vezetôje
koszorúzott, de a Jobbik helyi szervezetének képviselôi
és Takács Péter LMP-s városatya is virággal emlékezett.

letek újjáépítését, felújítását
tûzi ki célul, méghozzá úgy,
hogy az érintett családok tagjait bevonva az önkormányzatok, a vállalkozók, az állam és
a civilek segítségével épülne
emberhez méltó otthon a rászorulóknak. A harmadik pillér
egy olyan, a Kárpát-medencét
érintô népnevelési, népoktatási program, amely elsôsorban
praktikus ismeretekkel vértezné fel a mai világban nehezen
eligazodó embereket, akik így
nagyobb eséllyel állnának
helyt a munkaerôpiacon.
– A romániai forradalom
idején lehetetlennek látszott
az, amire Böjte Csaba vállalkozott, de véghezvitte, és az
emberek jóságára hagyatkozva ma is háromezer árváról

gondosodik. A Szent Istvánterv a maga egyszerûségével
olyan angyali idealizmust tükröz, ami csak a legnagyobbak
idealizmusához, például Széchenyi Istvánéhoz fogható. A
kormány az államot képes
megújítani, de az országot
csak a nemzet összefogásával
lehet új pályára állítani. A
Szent István-terv egy politikán
túlmutató társadalmi mozgalom lehetôségét rejti magában. Hogy a terv valósággá
váljon, annak feltétele, hogy
Békéscsabán és szerte az országban legyenek olyan emberek, akiket magukkal ragadnak Böjte Csaba gondolatai,
és készek tenni is ezért – fogalmazott dr. Hende Csaba.
Mikóczy

Gondozók a „csigaházból”
Tavaly májusban indult
és idén májusban fejezôdött
be az a program, amelynek
keretében a Békéscsabai
Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény (BKESZI)
egy száznyolcvan órás képzést követôen huszonhat
embernek adott segédgondozói tanúsítványt, és közülük huszonegynek egy idôre
munkát is. A program zárórendezvényét a közelmúltban tartották az intézmény
Ady Endre utcai központjában.
A BKESZI múlt évben
több mint 27,5 millió forintot
nyert a házi segítségnyújtás
fejlesztésére. A pénzt arra
használták fel, hogy a rendszeres ápolási díjban részesülô,
hozzátartozójukat
gondozó emberek újabb ismereteket és segédgondozói tanúsítványt szerezzenek, amelynek birtokában
akár a munkaerôpiacon is
elhelyezkedhetnek. A zárórendezvényen Herczeg Tamás tanácsnok kiemelte,
hogy a tanfolyamon olyan
képzettséget kaptak a résztvevôk, amelynek révén az

eddiginél hatékonyabban
tudnak segíteni a családban
– és azon kívül is – az idôs,
beteg vagy fogyatékkal élô
embereknek. Mészáros Ágnes, az intézmény igazgatója a program egyik legnagyobb eredményének nevezte, hogy a korábban otthon tevékenykedô, ápolási
díjban részesülô embereknek lehetôséget teremtettek
arra, hogy „kimozduljanak a
csigaházukból”, hasznos ismereteket tanuljanak, viszszanyerjék önbecsülésüket
és új kapcsolatokat teremtsenek.
A pályázat keretében a
BKESZI telephelyein huszonegy embert foglalkoztattak napi négy órában
nyolc hónapon át. Nekik az
ápolási díj mellé jól jött a kiegészítés, az intézménynek
pedig a plusz segítség. A
program május 31-én ért
véget, de a békéscsabai és
a kétsopronyi önkormányzatnak köszönhetôen további négy hónappal meghosszabbították a segédgondozók foglalkoztatását.
M. E.

A trianoni megemlékezés
elôtt találkoztam valakivel. Fekete pólót viselt, a pólón felirat: Einstein is menekült volt.
A férfi pár éve a csabai befogadóállomáson élt, ma családjával a város dolgos polgára. Sorskönyvébe vastagon
íródott a történelem.
A férfi kicsit olyan, mint kevés szavú édesapám, aki
soha nem fecsegett, súlya
volt mindennek, amit mondott. Nyiladozó értelemmel a
testvéremmel eleinte inkább
csak éreztük: mi mások vagyunk, mint a körülöttünk
élôk. Apánk saját példájával
azt tanította, hogy nekünk
jobban be kell illeszkednünk,
és keményebben kell dolgoznunk.
Tizenéves voltam, amikor
világossá vált, hogy 1947-ben
édesapám családjának mindent hátrahagyva kellett eljönnie otthonából, Kispakáról,
a csallóközi faluból, ahol az
elsô világháborút követô határátrajzolás után apám szülei
egyszer csak Csehszlovákiában találták magukat. A gyerekeik már ott születtek. Egyszerû emberek voltak, tették a
dolgukat – a kirekesztettségbôl fakadó fájdalmukat mélyen magukba zárva. Aztán
jött a második világháború a
maga borzalmaival, utána talán azt hitték, hogy békésebb
évek következnek. A Benesdekrétumokkal azonban a remény szertefoszlott. A nemzeti összetétel megváltoztatása céljából Kispakáról és számos más településrôl a magyar lakosság egy részét
északra deportálták, egy részét pedig Magyarországra
telepítették. Apámék családját deportálni akarták, de

nagyanyám konok büszkeséggel inkább Magyarország
felé vette az irányt, hogy családjával továbbra is magyarként élhessen és gondolkodhasson. Nyolc gyermekébôl
csak egy maradt odaát.
Apám ekkor tizenhat éves
volt, a történtekrôl szinte soha
nem beszélt. Gyermekként
ezért errôl mit sem tudtunk,
és nem értettük, hogy amikor
jönnek a csehszlovákiai rokonok, miért vannak viták arról,
ki az igaz magyar: aki ott,
vagy aki itt éli az életét. A történelem túl mélyen írta magát
a családi krónikánkba, ahogy
sok más családéba is…
Néhány éve megtalált egy
zaklató, aki úgy gondolta,
jobb lenne, ha „eltakarodnék
Magyarországról a fura nevemmel oda, ahonnan jöttem”. Én Magyarországon
születtem, az édesapám nem
itt, ahogy a szülei sem. De
mindegyikük magyarként élt
és akként is halt meg – akármit is hozott körülöttük a történelem. Azt hiszem, konok,
soha nem látott apai nagyanyámnak
köszönhetem,
hogy ma nem egy másik országban kell emlékeznem
magyar felmenôimre, hanem
itthon lehetek magyar, Magyarországon.
Mikóczy Erika

Sakktábor 6–16 éveseknek
Idén a sakk szerelmesei
sem maradnak nyári elfoglaltság nélkül, izgalmas
programokkal, játékkal és
természetesen sok-sok sakkal várja az érdeklôdôket júliusban a sakktábor.
Délelôttönként lehetôség
lesz megismerkedni a sakkjáték szépségeivel – az alapoktól az izgalmas variáció-

kig. A délelôtti játékot közös
ebéd követi, majd délutánonként jöhet az önfeledt
nyári strandolás. A tábor végén háziversenyen mérhetik
össze tudásukat a résztvevôk.
Ideje: július 18–22. Részvételi díj: 7000 Ft. Kapcsolattartó: Herczeg Tamás, 06-20/9993703, herczegtamas@index.hu

Hocz és Medvegy Kft.
Békés csaba, Kazin czy u. 31/B
Tel./fax: 442-380 • Mo bil: 06-30/600-1900

ALUMÍNIUM ÉS MÛANYAG
NYÍLÁSZÁRÓK
GYÁRTÁSA, BEÉPíTÉSE
Tel.: 446-515, 30/456-4105
Minden, ami ÜVEGEZÉS
Polykarbonát • Épü let laka tos-mun kák

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

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

KIPUFOGÓ GYORSSZERVIZ
Volkswagen,
Audi, Seat,Skoda
és egyéb autók
teljes körû
javítása.

lyamatosan bővül, ön is csatlakozzon hozzánk és népszerűsítse oldalunkat ismerősei
körében.

Mogyoró u.

BÉKÉSCSABA,

100 Ft/kg

Mogyoró u. 7.
(A Dobozi úti elkerülô útnál, az Eiffel-toronynál
jobbra, 50 m-re.)
Tel.: (66) 444-402,
(30) 2282-447.

Dobozi u.

Kövesse híreinket, felhívásainkat és játékainkat a világ
legnépszerűbb közösségi oldalán is! Klubtagságunk fo-

Körforgalom

Telefon:

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

Évadzárás csabai szólistával
Akárcsak az elmúlt évben, ezúttal is a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar hangversenyével zárult a Filharmónia koncertévada. A zenekart állandó karmestere, Somogyi-Tóth
Dániel vezényelte, az est szólistája pedig a békéscsabai
származású Újházy Gyöngyi csellómûvész volt.
Tavaly e sorok írója részletesen méltatta az együttesnek az
utóbbi években tapasztalható
fejlôdését, amelyet röviden úgy
foglalhatnánk össze: a legjobb
úton van ahhoz, hogy igazi színvonalas professzionális együttessé váljék. Minden egyes koncert egy új állomás ezen az
úton, de ugyanakkor az is természetes, hogy a megelôzô
évek látványos elôrehaladása
helyett a „kis lépések” idôszaka
következik, hiszen a csúcshoz
közeledve e kis lépések megtételéhez is hatalmas energiákat
kell megmozgatni.
A színes hangversenymûsor elsô számaként Liszt Les
preludes-jét hallhattuk. A népszerû szimfonikus költeményt
Lamartine Költôi elmélkedések
címû irodalmi mûve ihlette. A
nagy romantikus zeneszerzô
sajátos életértelmezését fogalmazza meg benne, mely szerint: „az élet nem más, mint a
halál elôjátéka”. A Békés Megyei Szimfonikusoktól részleteiben gondosan kimunkált elôadást hallottunk, amelynek elsô
harmada ugyan kissé statikusnak hatott, de a késôbbiekben
már érezhettük a remekmû ellenállhatatlan sodrásának erejét.
Újházy Gyöngyi Dvorak hmoll versenymûvét játszotta
szépen formálva, míves tónussal. Különösen szépek voltak a
lírai részek, s meggyôzött vérbeli kamaramuzsikusi erényei-

rôl, melynek ragyogó példáiként említhetnénk az elsô tétel
oboa–cselló, illetve fuvola–cselló duettjeit, a középsô tételben a
klarinéttal, a befejezô részben
az elsô hegedûvel folytatott párbeszédét.
Szünet után Mozart utolérhetetlen formaalkotó géniuszának
egyik remekét, a D-dúr „Haffner” szimfóniát hallhattuk. Ezt a
mûvét Haffner, Salzburg város
polgármestere nemesi rangra
emelése alkalmából komponálta az akkor már Bécsben élô
szerzô, mintegy tiszteletadásként régi pártfogója elôtt. A kezdô tételbôl áradó ünnepi fény, a
nagy hangközök pregnáns ritmikája, a lassú tétel klasszikus
mértéktartású érzelmessége, a
kissé vaskos menüett vagy a
Szöktetés a szerájból áriáját idézô zárótétel – megannyi kihívás
a zenekar számára. Minden
szempontból a két középsô tétel gyôzött meg, de a bevezetô
soraimban említett elôrelépést a
mû egészére vonatkoztatva érvényesnek tartom.
Befejezésül egy egészen
szubjektív gondolat: jó volt látni
a zenekar szinte minden szólamában a Bartók mûvészeti
szakközépiskola volt diákjait,
akik évekkel ezelôtt a fúvós –
vagy az azóta megszüntetett
vonós – zenekarban ízlelhették
meg elôször a zenekari muzsikálás örömét és közös felelôsségét.
farkas Pál

Felújították az illemhelyet
A közgyûlés még tavaly döntött a Széchenyi ligetben található nyilvános illemhely felújításáról. Mint azt Fodor Lajostól, a
Békéscsaba Vagyonkezelô Zrt.
vagyongazdálkodási üzletágának vezetôjétôl megtudtuk, a kivitelezés áprilisban fejezôdött
be és május elsején, a majáli-

son már üzemelt is a felújított
nyilvános WC. A kulturált, korszerû illemhelyet „vandálbiztos”
berendezési tárgyakkal szerelte
fel a kivitelezô, az Architender
Kft. A mozgáskorlátozottak és
akár kisgyermekek is használni
tudják. Üzemeltetôje a Békéscsaba Vagyonkezelô Zrt.

KÉPKERETEZÉS
a legolcsóbban.
Kész képkeretek fél áron!
TÜKÖRKÉSZÍTÉS méretre,
BIZTOSÍTÓS ÜVEGEZÉS.

Békéscsaba, Szarvasi út 9.
Tel.: 30/945-1391
Honlap: rglas.hu

Békéscsaba, Rákóczi út 28.
Tel.: 66/637-970, 70/500-7729
TÜKÖR BT.

Szélvédôjavítás
3000 Ft-tól.

Újra Fekete Péter
az elnök
A magyar színházi élet jeles eseményének otthona
volt a közelmúltban a Jókai
színház, ahol a Vidéki Színházigazgatók Egyesülete tartotta tisztújító gyûlését. A
résztvevôk megemlékeztek a
néhány órával korábban elhunyt Mádl Ferenc köztársasági elnökrôl is. A tisztújítás
során megerôsítették tisztségében a jelenlegi elnököt, Fekete Pétert (Békés Megyei
Jókai Színház), az elnökségbe pedig Balázs Péter (Szolnoki Szigligeti Színház) és dr.
Kriza Zsigmond titkár mellé
beválasztották Oberfrank Pált
(Veszprémi Petôfi Színház).
A Magyar Teátrumi Társaság Vidnyánszky Attila (Csokonai Színház, Debrecen) vezetésével tagfelvételekrôl is
döntött. A társaság tagja lett a
siófoki Kálmán Imre Kulturális
Központ, a Szegedi Szabadtéri Játékok, a Magyarországi
Szerb Színház és az egri Gárdonyi Géza Színház. Az eddig 23 tagú egyesület létszáma így 27-re bôvült. Döntés
született az egyesület székhelyének módosításáról is: a
társaság új székhelye a társaság titkársága, 1053 Budapest, Királyi Pál utca 18. A
közgyûlés úgy döntött, hogy
ebben az évben százezer forinttal támogatják az Ódry
Színészotthon mûködését.
Az elôadó-mûvészeti törvény
módosításával kapcsolatos
helyzetet is elemezték, és
megerôsítették a társaság elnökségének álláspontját, miszerint felkérik Réthelyi Miklós nemzeti erôforrás minisztert, hogy a törvény módosításáig szüneteltesse az elôadó-mûvészeti tanács mûködését. A tanácskozások
résztvevôi késôbb – az írószövetség tagjaival kiegészülve – a Jókai Porondszínházban megtekintették a La
Mancha lovagja címû elôadást.
V. A.

Titkok évada a Jókaiban

Jövôre is lesz porondszínház, egyelôre titok, milyen elôadással

Fekete Péter, a Jókai Színház igazgatója sajtótájékoztatón ismertette nemrégiben a
színház 2011–2012-es, „A titkok évada” fantázianevû
mûsortervét. A tájékoztató
résztvevôi az Ibsen stúdiószínházban – rendhagyó módon – bepillanthattak Neil Simon–Marvin Hamlisch: Kapj
el! címû kamaramusicalének
próbájára, ahol Balogh Annát
és Szomor Györgyöt láthattuk
fôszerepben a rendezô, Seregi Zoltán instruálásában. A sikeres slágerszerzô és a kezdô dalszövegíró szerelme, két
erôs egyéniség harca a ‘70-es
évek hangulata, díszletei és
zenéje között zajlik – ma is aktuális mondanivalóval. A koreográfus Kerekes Judit, s a
hat tehetséges fiatal táncos a
helyi Színitanházból került a
darabba, amelynek sikerét mi
sem garantálja jobban, mint
az, hogy több ezerszer ment
a Broadway-n.

A beszûkült erek az élettér szûkülését is jelenthetik
Figyeljen az intô jelekre!
Hogyan alakulnak ki a keringési elégtelenségek, vannak-e figyelmeztetô jelek? Többek között erre is választ kapunk, ha közelebbrôl megismerkedünk az
érszûkületet hatásosan kezelô Nashwan-Parasound
eljárással.
Az ütôerekben kering az oxigénben és tápanyagban
dús vér. A vér erekben folyik, a szívtôl a test irányába
artériákban (verôerek), a szív felé pedig vénákban
(visszerek). A vérkeringést fenntartó bármelyik szerv
– a szív vagy az érhálózat – mûködésének csökkenése vagy zavara keringési elégtelenséget okozhat. A
súlyos betegségek kialakulását sem mindig kísérik a
beteg számára felismerhetô figyelmeztetô jelek, a tü- Fontos a betegség
netek csak elôrehaladott állapotban jelentkeznek – idôben történô felfepéldául az elsô stádiumú alsó végtagi érszûkületet
dezése
(Fontine-I) csak orvosi vizsgálat derítheti ki. A keringési betegségek a leggyakoribb halálokok, és e halálok mintegy harmadában a dohányzás meghatározó szerepet játszik. Nincs ez
másképp Magyarországon sem. A dohányzás, a magas vérnyomás, a cukorbetegség és a magas vérzsírszinttel járó kórképek vagy alkati jellemzôk képezik
a négy legsúlyosabb kockázati tényezôt az érelmeszesedés kialakulásában. Az
erôs dohányosokban a keringô vér mintegy 8 százalékát a dohányfüsttel bejutó, mérgezô szénmonoxid gáz köti le. A dohányos szívének teljesítménye sokszorosan romlik. A cukorbetegek bôre az átlagosnál sokkal sérülékenyebb. A
diabétesz során károsodhatnak a bôr idegei, és felléphetnek érzészavarok is.
Mivel a fájdalomérzet csökken, a lábat érô irritáció vagy apró sérülés sokáig észrevétlen maradhat. A cukorbetegség szövôdménye a végtagi keringés romlása,
mely nem ritkán gangrénához (üszkösödéshez) vezet, ami súlyos esetben akár
a végtag amputációját is szükségessé teheti. Ha a lábakban lappangva kialakuló érszûkület elsô fázisát nem is jelzik tünetek, késôbb, a betegség elôrehaladtával megjelennek a lábikragörcsök, fájdalmak, zsibbadás. Csökken a megállás
nélkül megtett táv hossza, egyre hidegebbek, fázósabbak lesznek a végtagok.
Vigaszt jelenthet, hogy régiónkban már elérhetô a Nashwan-Parasound eljárás.
Az új eljárással való kezelés egyedülállóan fájdalom- és szövôdménymentes, infra-, ultra- és hallható hang kibocsátásával a szervezetet mellékerek képzésére
serkenti a beszûkült érszakasz környékén, ezáltal javul a szövetek keringése. A
20 kezelést magába foglaló kúra elôtt és után is orvosi vizsgálat történik. A kezelés mellett életmód-változtatásra is szükség van. Fontos a napi félórás séta, a
sok folyadék fogyasztása, a dohányzás abbahagyása és a zsírszegény étrend
kialakítása. A kezeléssel kapcsolatos felvilágosítás: www.medhungary.com vagy
telefonon: 06-72/551-714, 06-20/327-6835, 06-30/265-9360, 06-70/210-1513.

A jövô évad részletes
mûsortervét Fekete Péter az
Ibsen kávézóban ismertette.
A már említett Kapj el! mellett
a gyerekekre, családokra is
gondolt a színház. A Négy évszak zenés mesejáték Vivaldi
muzsikájával kínál majd kitûnô családi szórakozási lehetôséget remek szereposztás
mellett. A jövô évi repertoáron
szerepel Brestyánszki Boros
Rozália: Csörte címû zenés
darabja Fekete Péter rendezésében. A mû a mai „megasztáros” világunk elé tart görbe tükröt... A klasszikus komédiát a Bolha a fülbe képviseli majd Georges Feydeautól
Merô Béla rendezésében, a
drámát pedig Friedrich Dürrenmatt: Az öreg hölgy látogatása – Fodor Zsókával a fôszerepben. A zenei vonal erôsítése jegyében a musicalek
kapnak hangsúlyos szerepet
jövôre, így Szomor György–
Pozsgai Zsolt Dumas-adaptá-

cióját, a Monte Christo grófját
csodálhatjuk majd meg. Az
operát Wolfgang Amadeus
Mozart klasszikus mûve, a Varázsfuvola testesíti meg februárban Szalma Dorotty rendezésében. Az operettkedvelôk
sem maradnak csemege nélkül, Huszka Jenô: Mária fôhadnagy címû mûve várja
majd az érdeklôdôket bérleten kívül is. Azt nem árulta el a
direktor, hogy mit játszik jövôre a porondszínház, azt
mondta, ez is maradjon titok.
Lapunk munkatársának kérdésére viszont arról tájékoztatott, hogy a most záruló évadban mintegy 60 millió forinttal
kevesebb pénzbôl gazdálkodhatott a teátrum. Az idén
90–95 százalékos kihasználtsággal mûködött a színház, a
támogatások csökkenése miatt azonban azt szeretnék elérni, hogy a nézôtéren egyetlen szék se maradjon üresen.
Vándor Andrea

Lapunk legközelebbi száma június 30-án jelenik meg.

Vízszivattyú AKCIÓ

-10%

Régi ár
Új ár
15 380 Ft
13 840 Ft
20 560 Ft
18 500 Ft
26 500 Ft
23 850 Ft
35 900 Ft
32 310 Ft
37 300 Ft
33 570 Ft
27 700 Ft
24 930 Ft
32 900 Ft
29 610 Ft
9 820 Ft
8 820 Ft
10 400 Ft
9 360 Ft
12 800 Ft
11 520 Ft
13 550 Ft
12 195 Ft
20 900 Ft
18 810 Ft
Régi ár
Új ár
1/2" Vászonbetétes locsoló csõ
80 Ft/m
72 Ft/m
3/4" Vászonbetétes locsoló csõ
150 Ft/m
135 Ft/m
1" Vászonbetétes locsoló csõ
230 Ft/m
207 Ft/m
1/2" Csavarodás mentes locsoló csõ
140 Ft/m
126 Ft/m
3/4" Csavarodás mentes locsoló csõ
250 Ft/m
225 Ft/m
1" Csavarodás mentes locsoló csõ
340 Ft/m
306 Ft/m
AKCIÓ 2011.06.01-tõl 2011.06.30-ig, ezen belül a készlet erejéig tart.
LEO
LEO
LEO
LEO
LEO
LEO
LEO
LEO
LEO
LEO
LEO
LEO

XJWm 60/41 /1B/ önfelszívó vízszivattyú
XJWm 90/46 /10M/ önfelszívó vízszivattyú
XJWm 90/55 /15M/ önfelszívó vízszivattyú
XJWm 180/42 /3CL/ önfelszívó vízszivattyú
XJWm 100/76 /3BH/ önfelszívó vízszivattyú
XJWm 60/41 24L-es házi vízmû /fekvõ/
XJWm 90/46 24L-es házi vízmû /fekvõ/
XKS-250P búvárszivattyú
XKS-400P búvárszivattyú
XKS-500P búvárszivattyú
XKS-750P búvárszivattyú
XKS-750SW /inox/ búvárszivattyú

%
0
1
-

%
0
-1

V A S B O LT

Békéscsaba, Andrássy út 18. Tel.: 66/432-344

Közélet / Kultúra

Miért fél a többség a cigányoktól?

Pozitív példák bemutatásával lehet változtatni a helyzeten
kákban, akkor a társadalom a
saját elôítéleteit, akarva-akaratlanul, de igazolódni látja. A
szubjektív látásmódot, az elôítéleteink meglétét természetes és egészséges dolognak
tartom, ez minden ember sajátja. Ha például egy iskolaigazgatónak megvan a saját,
esetleg negatív véleménye a
hazai cigány közösségekrôl,
akkor az a szíve joga, ezért
bántani ôt magánemberként
úgy vélem, felesleges. De ha
ez a mentalítás oda vezet,
hogy szegregálja a cigány
gyerekeket az iskolájában, az
ellen fel kell lépni. Pozitív példák bemutatásával lehet változtatni a helyzeten – véli Forgács István.
Makai István szerint mindkét oldalnak lépnie kell annak
érdekében, hogy az elôítéletek megszûnjenek. – Összefogással akár 5–6 év alatt látványos eredményeket lehet elérni a cigánysággal kapcsolatos
elôítéletek elleni küzdelemben.
Forgács István borúlátóbb. – Azon sem csodálkoznék, ha ez a 20 százalék még
növekedne is a jövôben. Ma-

Mága: A kiút
a tanulás
– A cigányokkal szembeni félelem alapja az elôítélet – mondja Mága Zoltán, hegedûmûvész. – A cigányság önmaga is felelôs,
mert a szülôknek gyermekeik jövôje érdekében taníttatni kellene ôket. Az nem
lehet kifogás, hogy a gyermek azért nem jár iskolába,
mert nincs cipôje, ruhája
vagy mert nincs kedve! El
kell fogadni a felkínált munkát, keresni kell a lehetôséget, mert aki akar, az tud
dolgozni, és megcáfolhatja
a segélybôl élôkkel szembeni elôítéleteket. Úgy gondolom, a jelenlegi kormány
megfelelôen kezeli ezeket
a felmerülô problémákat,
és mindent elkövet, hogy
ne nyíljon tovább a társadalmi olló.
gyarországon semmi sem utal
arra, hogy a többségi társadalom olyan impulzusokat kapna, ami ezeken az elôítéleten
változtatni tudna.

Fotó: Helyi Téma

Történelmi jelenetek
a sziklakórházban

Korhû környezetben élethû bábokkal mutatják be a kórház történelmi korszakait
A világon is egyedülálló kiállításnak ad otthont a budapesti
várhegy gyomrában lévô Sziklakórház Múzeum Friedrich
Born tiszteletére, aki több mint
15 ezer magyar ember életét

mentette meg a II. világháború
alatt. Az emlékkiállítás mellett a
közelmúltban átadták a hihetetlen mûszaki zsenialitással létrehozott sziklakórház – sokszor
hátborzongató eseményekkel

átszôtt – történetét feldolgozó
részleget, valamint hazánk
egyetlen eredeti helyszínen
fennmaradt és bemutatható állapotban lévô polgári védelmi
riasztóközpontját is.
HT

– Természetes, hogy egy
ilyen probléma esetén a vevôk tartózkodóbbá válnak,
függetlenül a zöldség származási helyétôl – magyarázta
lapunknak a német jelenség
okát Mártonffy Béla, a Magyar
Zöldség és Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezetô igazgatója.
– Magyarországon még nem
érezhetô a visszaesés. Az
uborkaforgalom évi negyvenezer tonna, ami szép szám,
tekintve hazánk méretét és
adottságait. Tízezer tonnát
importálunk, ez szinte kizárólag a téli hónapokban érkezik
hozzánk. Ennek fele kígyó,
míg másik fele fürtös uborka.
A hazai termelôk védelmében
még ebben a hónapban kiadunk egy védjegyet, ami önként vállalt feltételek alapján a
magyar termelôk használhatnak. Ez garantálni fogja a magyar szabályok szerinti, teljesen biztonságosan elôállított
termékeket. Ezzel azt is kizár-

juk, hogy átcsomagolt áruval
csapják be a vevôt, és a vásárlók bizalma is megmarad,
sôt erôsödni fog a magyar
zöldséggel,
gyümölccsel
szemben – mondta Mártonffy
Béla.
BDE

Fotó: illusztráció

Az ELTE Társadalomtudományi Kara által végzett reprezentatív felmérés szerint a legtöbben a cigányoktól félnek –
ez a népesség ötöde –, míg a
Magyar Gárdától, az adóhatóságtól és az araboktól minden
tízedik ember tart. – Nem lep
meg a cigányokkal kapcsolatos félelem híre. Az a társadalmi környezet, amely ezt a közösséget körbevette az elmúlt
2–3 évben és a szélsôjobboldali szervezetek erôsödése
segített hozzá, hogy a cigánysággal szembeni indulatok
felerôsödtek -– mondja Makai
István, fôvárosi romaügyi biztos. – A vidéki lopások, terménydézsmálások miatt rossz
kép alakulhatott ki, és ez eredményezte a szélsôjobboldali
szervezetek, „polgárôrségek”
elôtérbe kerülését is – véli Makai.
Forgács István, független
roma szakértô szerint a szubjektív látásmód, az elôítéleteink megléte természetes, de
nem kehet ezek alapján általánosítani. – Ha valakik azt gondolják, hogy a cigány emberek mindannyian vagy többségükben bûnözôk, akkor az
egy elôítélet, és ilyenformán
egyáltalán nem helyes, egyáltalán nem elfogadható. Ha viszont a cigány emberek folyamatosan és nagy számban jelennek meg a bûnügyi króni-

Mégsem a spanyol uborka a bûnös a Németországban terjedô, halálos áldozatokat követelô hasmenésjárványért –
közölték múlt kedden a hamburgi egészségügyi hatóságok. Ennek ellenére Németországban komolyan visszaesett az uborkakereslet, a vásárlók bizalmatlanabbá váltak
a hazai zöldségekkel szemben is. Nálunk egyelôre még
nem érezhetô az uborkaválság.
Fotó: illusztráció

A magyar társadalom ötöde
jobban fél a cigányoktól,
mint az adóhatóságtól és a
Magyar Gárdától együttvéve – derül ki a Roma Sajtóközpont által is nyilvánosságra hozott kutatási eredményekbôl. A fôvárosi romaügyi biztos nem lepôdött
meg ezen az eredményen.

Védjegyet kapnak
a magyar uborkák

Meg szeretnék tartani a magyar vásárlók bizalmát

Víznagyhatalommá válhatunk?
Amennyiben néhány évtizeden belül kitör a globális édesvízválság, szakértôk szerint Magyarország a mai olajnagyhatalmakhoz mérhetô gazdasággá fejlôdhet, köszönhetôen az országhatáron belül található édesvíz vagyonnak.
Kurdi Viktor a Magyar Vízközmû Szövetség elnöke úgy véli:
néhány évtizeden belül hazánk – vízbázisának köszönhetôen – stratégiai fontosságú országgá válhat.

– Mára az ivóvíz hiánya vi- Joggal tekinthetjük Magyarlágviszonylatban kritikus mé- országot vízkincsekben gazreteket ölt, miközben Magyar- dag országnak, ugyanakországon csak a felszín alat- kor, az is igaz, hogy az orti vízkészletek utánpótlása szágon belül – csapadékokévente kétmilliárd köbméter. ból és lefolyásokból – keletEnnyibôl az egész Balaton kezô vízmennyiség a teljes
medrét fel lehetne tölteni! Ez
nem csak hogy
bôségesen elegendô az ország
lakosságának,
de még jelentôs
„felesleg” is képzôdik – mondta Kurdi Viktor.
Somlyódy László akadémikus
árnyaltabban fogalmaz. – Magyarország a vízkészletek szempontjából kettôs
helyzetben van.
Az országot átszelô folyók révén az utánpótlás 95 százaléka
földrajzi határainkon túlról ered
– mondja Somlyódy László. – Stratégiai fontosságú az ivóvízkérdés

vízkincs huszadrésze. A
szakember szerint jelentôs
víztartalékkal a nagy folyók
környezetében – a Duna, Tisza, Dráva mentén – rendelkezünk. Ezzel ellentétben az
ország többi részén kevés a
víz. Ugyancsak problémát
jelent, hogy a vizet szállítani
nagyon költséges. Ezzel
együtt nem valószínû, hogy
a jövô különösebb vízproblémákat hozna Magyarországon.
G. B.

Fotó: illusztráció

Forgács: Azon sem csodálkoznék, ha rosszabb lenne a statisztika
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Közélet / Kultúra

A kisvállalkozásokat erôsíti az Új Széchenyi Terv

Bankkártyás vásárláskor lefelé ritkán kerekítenek

Molnár Ágnes: Átléptük
a 100 milliárdos határt!

A boltos dönt, mennyi
a végösszeg

– Sokkal nagyobb hangsúlyt
helyeztünk a kis- és középvállalatok támogatására és foglalkoztatására – mondta Molnár
Ágnes fejlesztési és koordinációs államtitkár azon a rendezvényen, ahol az elmúlt év fejlesztéspolitikai eredményeit értékelték. – Az Új Széchenyi Terv
indulása óta mintegy 327 pályázatot bíráltunk el és átléptük a
bûvös 100 milliárd forintos határt.
Molnár Ágnes államtitkár arról beszélt: több kis- és középvállalkozás – például Baranya és
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében – már bôvítette a foglalkoztatottak számát az elnyert

pályázati pénzeknek köszönhetôen.
Az Új Széchenyi Terv indulása óta mintegy 3100 pályázatot
nyújtottak be. Ezek nagy része
két területet érint: legnagyobb
érdeklôdés a vállalkozásfejlesztési és zöldgazdaság-fejlesztési
területeket övezte. Az új pályázati lehetôség indulásakor hetente átlagosan 250, ma már
450 a pályázatra hetente jelentkezôk száma.
Petykó Zoltán, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke arról
beszélt, hogy a korábban megszokotthoz képest jelentôs mértékben átalakították a pályázati
rendszert. A háttérbeszélgeté-

Biogazdaságból kerüljön
a csirke az óvodások asztalára!

Fotó: Helyi Téma

Helyi forrásokból származó élelmiszer felszolgálását javasolja a közétkeztetésben Fülöp Sándor, a jövô nemzedékek
országgyûlési biztosa és Aáry-Tamás Lajos, az oktatási jogok biztosa. A szakemberek közös felhívással fordultak a
bölcsôdék, az óvodák és az iskolák fenntartóihoz és az intézményvezetôkhöz annak érdekében is, hogy a gyermekek asztalára minél több minôségi élelmiszer kerüljön

Helyi forrásokból származó élelmiszer felszolgálását javasolják a közétkeztetésben

Aáry-Tamás Lajos a témában tartott sajtótájékoztatón
így érvelt: amennyiben egy
csirketenyésztô tudja, hogy az
állat húsából talán a keresztfia
is fogyaszt a menzán, vélhetôen nem halliszttel táplálja a
madarat. Aáry arra kéri a jogalkotót, hogy az intézményekben folyó közétkeztetést eleve
úgy szabályozza, hogy a magasabb tápértékû, illetve az
adott területeken mûködô biogazdaságokból
származó
alapanyag az ellátásban elsôbbséget élvezzen.
Felvetésünkre, nem lenne-e
indokolt valamilyen módon a
fôtt ételek receptjét is meghatározni, Aáry-Tamés Lajos kijelentette: a helyi szokásokat
mindenkor tiszteletben kell tartani.
KRK

Bankkártyás fizetés esetén
elviekben forintra pontosan
ki lehet fizetni egy vásárlás
során a nyugtán szereplô
összeget. A készpénzes fizetésnél viszont – egy- és
kétforintos érmék híján – kerekítésre van szükség. Több
olvasónktól érkezett azonban olyan panasz, hogy
egyes boltokban bankkártyás fizetés esetén is kerekítenek, és az így kalkulált
összeget vonják le a bankkártyáról.
A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatása szerint az üzletek ezt jogosan teszik meg. Az egy- és kétforintos címletû érmék bevonása
következtében szükséges kerekítési szabályokról szóló
2008. évi III. törvény alapján a
bankkártyás fizetés elfogadója dönthet úgy, hogy a készpénzre vonatkozó kerekítési
szabályokat alkalmazza. A
minisztérium tájékoztatójában azonban kiemelik: a törvény azt is kimondja, hogy
erre a tényre a bankkártyával

fizetôk figyelmét kifejezetten
fel kell hívni. A tárca kérdésünkre megerôsítette, elviekben az eladó azt is megteheti,
hogy ha a végösszegnél felfelé kell kerekíteni, akkor ezt
megteszi, ha lefelé kellene,
akkor ezt figyelmen kívül

hagyja és a nyugtán szereplô
pontos végösszeget vonja le
a bankkártyáról. – Ezzel az eljárással egy fizetésnél a maximális plusz bevétel két forint
vásárlásonként – vélték a minisztérium munkatársai.
G. B.

Fotó: illusztráció

Molnár Ágnes államtitkár: Több kis- és középvállalkozás
már bôvítette a foglalkoztatottak számát az elnyert pályázati pénzeknek köszönhetôen

sen kiderült, volt olyan adminisztrációs követelmény, amely
harmadára csökkent az újításoknak köszönhetôen. A Nemzeti
Fejlesztési Ügynökségen belüli
átszervezések, az elbírálásban
és ellenôrzésben bekövetkezett
változások a pályázók gyorsabb
pénzhez jutását eredményezik.
Petykó Zoltán ugyanakkor rámutatott, hogy a rendelkezésre
álló uniós pályázati pénzek mind
hatékonyabb hasznosítása érdekében szükség volna a folyamatok további felgyorsítására.
Molnár Ágnes fejlesztéspolitikai államtitkár hangsúlyozta,
hogy a jogszabályi háttér és a
pályázati rendszer struktúrájának változásával jelentôsen nôtt
a hatékonyság. Míg az elôzô
kormány idôszakában havonta
átlagosan négyszáz tervet támogattak a különféle alapoknak köszönhetôen, az elmúlt 11 hónapban havonta átlagban 600
pályázatot bíráltak el pozitívan. A
havonta kifizetett támogatás
nagysága megháromszorozódott.
Molnár Ágnes államtitkár
hangsúlyozta, hogy a fejlesztéspolitika részeként országos
szintû projekteket is támogattak,
erre példa a szuperlézer program.
– A szuperlézer program már
elindult, a pályázat elôkészítése
folyamatban van. A program
nemcsak a szûkebb térség gazdasági és tudományos életét
lendíti fel, hanem az egész ország számára nagyon fontos
eredményekkel járhat. Egy másik program, a Korányi projekt a
Semmelweis Tervhez igazodva
a SOTE területén komplex ellátó
egység kialakítását tûzte célul,
összesen kilencmilliárd forint értékben.
GOMBÁS BÁLINT

Az eljárással egy fizetésnél a maximális plusz bevétel két
forint vásárlásonként

Ötvenezer esetben vihar
okozott kárt
A nyár nemcsak a felhôtlen
napsütésrôl szól, gyakran
jégesôvel tarkított viharok
zúdulnak ránk a meleg hónapok alatt. Tavaly KözépEurópában több tucat tornádó támadt fel, augusztusban egy napon belül három
széltölcsért észleltek a meteorológusok.

Aigner Szilárd szerint nem
nôtt meg a forgószelek száma, csupán a híradások foglalkoznak többet a természeti
jelenséggel. – Természeti csapások mindig voltak, ilyenkor
az a fontos, hogy tudjuk, mit
kell tenni. A tornádó egy ter-

mészeti mechanizmus, az általa okozott jelentôs kár miatt
figyeltünk fel rá mostanában.
Régen alig volt mit lerombolnia, talán ezért nem is volt jelentôsége egy-egy ilyen szélviharnak – magyarázta a meteorológus. – A tornádó kétségkívül a forgószelek legveszélyesebbike, kialakulását
néhány perccel lehet csak
elôre jelezni. Ha tornádót
észlelnénk lakóhelyünk közelében, rohanjunk le a pincébe
vagy keressünk egy olyan helyiséget, ahol nincs ablak. Ha
az utcán ér minket a tornádó,
próbáljuk kikerülni az útvonalát. A megfelelô óvintézkedé-

sek mellett biztosítással is érdemes idôben gondoskodni
otthonunkról és vagyontárgyainkról. Míg 2000-ben
mindössze 6430 kárbejelentés érkezett a biztosítótársasághoz, ez a szám tavaly már
meghaladta a 100 ezret, ami
közel duplája a 2009-ben regisztrált károknak. 2010-ben
a legtöbb elemi kárt vihar
okozta Magyarországon. A
bejelentett viharkárok száma
több mint 50 ezer volt, ezenfelül 23 ezer káreset a felhôszakadás, 15 ezer a villám, 48
ezer a jégesô, 2 ezer pedig az
árvíz miatt keletkezett.
N. O.

Fotó: Helyi Téma

Fotó: Helyi Téma

Egyértelmûen sikeresnek nevezhetô az elmúlt év, ha azoknak a pályázatoknak a számát és minôségét nézzük, amelyek elsôdleges célja a gazdaság, a hazai infrastruktúra és
a kis– és középvállalkozások fejlesztése. Az Új Széchenyi
Terv ebbôl a szempontból kiemelkedô jelentôségû volt az
elmúlt idôszakban.

2010-ben a legtöbb elemi kárt vihar okozta Magyarországon

Bulvár / Érdekesség

Pepével korábban többet voltak együtt,
mint a családjukkal

III

Cseh Tamásra emlékeztek a kaposvári
színészpalánták

Mucsi Zoltán azt mondja, ô a gyomorbajos idegbeteg Kapa
és Pepe párosában. Amikor a Kaszás Attila-díj kapcsán találkoztunk, mégis végignevette, viccelte az interjút.

– Kaszás Attila-díjat kapott.
Mennyire fontos a szakmai elismerés?
– Díjat kapni jó, de az igazi
elismerés a jó feladat.
– Mennyire tudja a színházi
barátságait fenntartani?
– Amikor vidéken játszunk,
a mozgástér beszûkül, beszorul a színpadra, a büfébe és a
színészházba, mert össze vagyunk zárva. A fôvárosban
mindenki rohan a plusz munkáira, és közelebb vagyunk a
családunkhoz.
– Az állandó társak, mint
Scherer Péter, barátok is egyben?
– Pepével tizenhét éve dolgozunk együtt, és az elsô 5–8
évben több idôt töltöttünk
egymással, mint a családunkkal. Ezért vele nem kell külön
leülni beszélgetni, inkább úgy
vagyunk olykor, hogy ne kelljen egymás fejét nézni. Persze ez egy édes teher.

– Szerencsés embernek
tartja magát?
– Igen, mert nagyszerû emberekkel sodort össze az élet.
Ebben a szakmában nagyon
függünk egymástól, és kell a
bizalom. Ez a magánéletre is
igaz, amivel szintén nagyon
szerencsés vagyok, hiszen
van négy gyermekem, mert
valakik vállalták azt, hogy nekem gyermeket szülnek. Ahhoz is szerencse kell, hogy
valaki kibírjon engem huszonhat évig, mint a feleségem. A
nagyfiam épp Belgiumban
van, tolmácsként dolgozik, de
volt már pincér, kulturális menedzser, erre a típusra mondják, hogy minden volt már
csak akasztott ember nem.
Nem tudom, melyikük fog követni a pályán, csak azt, hogy
Gergô biztosan nem, a többiek pedig még kicsik. És hát
Veronika, akit örökbe fogadtunk a feleségemmel, úgy-

hogy most már van egy kislány is az életemben.
– Mit hozott magával
Abonyból, a gyerekkorából?
– Mindent, hiszen a személyiség nagy része gyerekkorban kialakul. Szakmunkásképzôt végeztem, dolgoztam
hajógyárban, a vasútnál, a
téglagyárnál, voltam hírlapkézbesítô, majd beütött a
színház. Elkerültem egy amatôr együtteshez, ahol összeesküvés áldozata lettem. Elhitették velem, hogy van valami
közöm a szakmához: felvettek Szolnokra segédszínésznek, és az összeesküvés folytatódott, mert jöttek a szerepek. Azóta is ennek az áldozata vagyok.
– Hogyan lett Kapa?
– Nagyon régen, Szolnokon egy szerepfotóm alá a
következô versikét írta egy újságíró: „Vörös ásó, vörös
kapa, munkásôr lett édesapa!” És az egyik, mindig humorizáló kollégám innentôl
kezdve csak így szólított:
Kapa.
BDE

Zoltán Erika idén ünnepli
pályafutásának huszonötödik
évfordulóját. Lapunk kérdésére elmondta: szeretné, ha
lánya követné a pályán. – Az
én dalaim soha nem akarták
megváltani a világot! Huszonöt év óta én a szórakoztatást
képviselem, összesen tíz hónapot hagytam ki, de azt igazoltan, a kislányom születése
okán. Nagyon szeretném, ha
a tizenegy éves lányom követne a pályámon. Azt gondolom, van már olyan kapcsolatrendszerem, amit a
gyermekem javára tudnék
fordítani – mondta lapunknak
Zoltán Erika.
GB

Fotó: Helyi Téma

Erika C: Szeretném,
ha a lányom követne

Zoltán Erika idén ünnepli pályafutásának 25. évfordulóját

asztalon. Nézem, hogy mi lehet az, hát kiderült: itt felejtették a Kossuth-díjakat. 2–3
napig nem jelentkezett egyikük sem, aztán én hívtam fel
Tamást, hogy nem hiányzik-e
neki. „Visszaviszem a lovaglópálcádat, és kicseréljük”
mondta a telefonba. így voltam én kétszeres Kossuth-díjas két napig – nevetett
Oroszlán az emlékeit idézve,
majd elmesélte: a kaposvári

– Cseh Tamást gyerekkora óta ismertem az érdligeti
strandról – mesélte lapunknak Oroszlán. – Sokat forgattunk együtt, rajta keresztül
ismertem meg Bereményi
Gézáékat is. Néhány évvel
ezelôtt, amikor mindketten
Kossuth-díjat kaptak, már a
Parlamentben megünnepelték a kitüntetést. Utána feljöttek hozzám és akkor már
együtt ünnepeltünk, koccintgattunk. Búcsúzóul Tamás
elvitte a lovaglópálcámat azzal, hogy neki ez kell. Másnap reggel felébredtem, és
két érdekes szobor állt az

Pintér Tamás Oroszlán gyerekkora óta ismerte Cseh Tamást

színészpalánták egy prózai
osztály tagjai, sokan kifejezetten az emlékest miatt vásároltak hangszert és tanultak meg játszani rajta. – Rengeteg kiváló színész énekelt
már Cseh Tamás-dalokat, de
ezek a fiatalok szüzek és
érintetlenek, jó értelemben
vett boldog értetlenséggel és
egyszerûen adják át Tamás
és Géza dalait.
URMAI GABRIELLA

Fotó: Helyi Téma

„Én vagyok a gyomorbajos idegbeteg Kapa és Pepe párosában”

Pintér Tamás Oroszlán tavaly feleségével, Balogh
Erikával Balatonföldváron
látta a kaposvári színmûvész hallgatók Füst a szemben címû Cseh Tamás emlékkoncertjét. A neves kaszkadôr, Oroszlán a Színházés Filmmûvészeti Egyetem
nyugalmazott docense, Balogh Erika pedig az Aranytíz
ügyvezetôje, aki meghívta
az elôadást Budapestre.

Gombos Edina
takarékosságra neveli lányát
Gombos Edina televíziós
mûsorvezetô
gondosan
megtervezi a havi kiadásait,
összekészíti a számlákat, s
már a hónap elején tudja,
hogy körülbelül mennyit
költ majd élelmiszerre és
egyéb kiadásokra.
– Listát nem írok, bár hasznos dolognak tartom, mert
abból kiderül, hol folyik el a
pénz. Az élelmiszeren nem
igazán spórolunk, a megszokott jó minôséget vásároljuk
az általunk kedvelt áruházláncban. Van saját konyhakertünk is, amiben található
veteményes és gyümölcsfa.
Édesanyámnak van-nak tyúkjai, ezért tojásra és csirkehúsra nem szoktunk költeni – sorolta a mûsorvezetô, aki családjával étterem helyett inkább otthon szeret enni. A
csinos televíziós az elmúlt
években építkezett, ezért
számtalan dologról le kellett
mondaniuk. – Nekem fontosabb, hogy szép legyen az
otthonom, mint hogy márkás
ruhákat hordjak. A házunk
építése sok áldozatot kíván,
meg kell fognunk a pénzt –
magyarázta a mûsorvezetô,
aki hozzáfûzte: kislányát, Mirandát is takarékosságra neveli. – Van egy malacperselyünk, ahová a lányom gyûjti
a tízforintosokat, és együtt

döntjük, el mire költi el a zsebpénzét. Mirandának van saját
pénztárcája, amibe játékpénzt teszünk, és boltosat játszunk, ahol én vagyok az ela-

dó, ô hozzám jár vásárolni. A
lányom már tudja, mire érdemes költeni, és tud nemet is
mondani.
NAGY ORSOLYA

Fotó: Helyi Téma

Fotó: Helyi Téma

Mucsi Zoltán: Most már egy Kétszeres Kossuth-díjas volt
kislány is van az életemben!
Oroszlán két napig

Gombos Edina kislányát, Mirandát is takarékosságra neveli

Bulvár / Érdekesség

Kézdy György: Nem váltogatom
gyakran a nézeteimet

volt, amihez kellett egy elôadó-mûvészi mûködési engedély. Úgy döntöttem, ha én
magyar színész vagyok, legyen magyar a nevem. Kézdit
választottam, a plakáton meg
Kézdyt, mert az marha elegánsnak tûnt. Késôbb visszavehettem volna az eredetit, de
tudja, én nem váltogatom
gyakran a nézeteimet. Egyébként Kálti Márk krónikás nyomán találtam erre a névre,
róla neveztem el aztán a fiamat.
– 1962 óta színész, a közismertséget mégis egy sorozat
hozta meg…
– Nagyon sokáig játszottam azt a szerepet, és eleinte
ódzkodtam, amikor megállítottak. Aztán rájöttem, hogy

Fotó: Helyi Téma

– Miért lett színész?
– Ez egy unalmas kérdés.
Csak úgy jött. Színész akartam lenni, mert baromi jól
mondtam verset. Ez nem úgy
megy, hogy az ember a homlokára csap! A tanáraim támogattak ebben, az édesanyám pedig elfogadta a törekvéseimet. Az édesapám
akkor már nem élt, hamarabb
lelôtték, mint hogy beleszólhatott volna a pályaválasztásomba. De mivel háromszor
nem vettek föl a Színmûvészeti Fôiskolára, könyvkötônek tanultam, mert valamit
kellett csinálni.
– A színészévek elôtt változtatta meg a nevét?
– A versmondás akkoriban
fontos és jófajta elfoglaltság

Kézdy György: Színész akartam lenni, mert baromi jól
mondtam verset

ha szeretettel fordulnak hozzám, akkor ennek örülni kell.
Persze, mire az ember erre rájön, addigra el is múlik. Ott
van egy közért, szemközt.
Elôfordult, hogy bementem,
és az eladó hölgyek mutogattak a fejem fölé, hogy az
elôbb ott láttak engem. Felnéztem: hol? Ott volt egy televízió, amiben ismételték a
Szomszédokat, ki tudja hányadjára, és ez jó.
– Magánéletérôl miért nem
lehet tudni semmit?
– A magánéletem az
enyém. Nem szeretem azokat
a magazinokat, amik ebben a
témában írnak. Nem vagyok
rá büszke, hogy nem olvasom, arra viszont igen, hogy
nem érdekel. Sokáig azt se
tudtam, mi az, hogy celeb.
Most se tudom, de annyit
mondják, hogy megtanultam
a szót.
– Hírességet jelent.
– Akkor Alexander Fleming, aki felfedezte a penicillint, szintén celeb? Mert ô ismert, sokat beszéltek róla.
Ugyanaz a jelzô illik rá, mint
arra, aki nem csinált semmit,
csak szerepel néha a lapokban?
– Igaz az a történet, hogy
kinevette a GOJ rendszámú
autóját?
– Igen, van humorérzékem, persze olyan, amilyen.
Hát hogy üljek én be abba az
autóba? Persze el is lopták,
és még kettôt egymás után
másfél éven belül. Nevettem
azon is! Mit csináltam volna?
BDE

Zászló jelzi az új élet születését

– Már kikerültek az elsô
zászlók az ablakokba, sôt van
olyan önkormányzat, ahol az
ajtókra is kifüggesztették a
gólyahírt hozó zászlót – magyarázta Julianna, majd hozzáfûzte: szeretnék elérni,
hogy a zászló mindenképpen
bekerüljön a születéskor átnyújtott kórházi ajándékcsomagba, így a lobogó mindenkihez díjtalanul eljutna. Az,
hogy melyik városban vezetik
majd be, az önkormányzatok
hatáskörébe tartozik. Ivád
község volt az elsô, ahol önkormányzati rendelet született
a babaüdvözlésrôl. A kezdeményezés ötletgazdája Oberfrank Pál a veszprémi Petôfi
Színház igazgatója, aki a fekete zászló ellentéteként gon-

dol a babazászlóra. – Budapesten autóztam, mikor megláttam az egyik épületen egy
fekete zászlót. Elgondolkodtam, hogy milyen rossz lehet
annak, aki elvesztette a családtagját vagy akár a munkatársát. Ekkor jutott eszembe,
hogy születnek gyermekek is,
csak ezt az örömöt nem látjuk

– magyarázta Oberfrank Pál,
aki elôször az általa vezetett
színházban vetette fel az ötletét. – Mikor láttam, hogy életképes az elképzelésem, felkerestem Kopp Máriát, aki
szerint a tervem tökéletesen
beillik a Népesedési Kerekasztal törekvéseibe.
HT

Fotó: illusztráció

Új hagyomány indulhat útjára Magyarországon: ezentúl
a gyermekek születését kis
lobogó jelezné a világnak.
Keresztes Julianna a Három
Királyfi, Három Királylány
Mozgalom koordinátora elmondta: a zászlótûzés lényege, hogy a gyermek érkezése másoknak is pozitív
élményt nyújtson.

A zászlótûzés lényege, hogy a gyermek érkezése másoknak is pozitív élményt nyújtson

A Lázár testvéreket a fogathajtó versenyek kapcsán ismerhette meg az ország: a páros a sportág 31 aranyérmébôl
összesen 13 darabot mondhat magáénak. Emellett üzletemberként is sikeresek, és most már a Nemzeti vágta is a
nevükhöz kötôdik.
– Küldetésünk a lovas
sport népszerûsítése, és ezért
is kötelességünk, hogy oda-

álljunk minden azt népszerûsítô kezdeményezés
mellé. Nem az üzletet látjuk

Fotó: Helyi Téma

Egy otthonához közeli pizzériában találkoztunk Kézdy
Györggyel, a számos alakítása mellett a Szomszédok címû
teleregény Virágh doktoraként ismertté vált színésszel.
Alig múlt hetvenöt éves, percre pontosan érkezett, mert
mint mondta, nem szereti bonyolítani a dolgokat. Csak a
plakáton, ott is csak egy ipszilon erejéig. Mert az olyan elegáns.

Lázár fivérek:
Egy fenékkel sok lovat

A Nemzeti vágta is a Lázár testvérek nevéhez fûzôdik

benne elsôsorban – mondta
lapunknak Lázár Zoltán a
Nemzeti vágtáról. – Amikor elindult a vágta rendezvénysorozata, minden szakmabeli
kétkedve fogadta a hírét: a
szakmaiságot nem láttuk mögötte, hiszen Geszti Péter nem
ért a dolog szakmai részéhez.
Ennek ellenére pár év alatt a
legnépszerûbb lovas rendezvénnyé vált Magyarországon.
– Pillanatnyilag nem vagyunk lovas nemzet, ezért is
van szükség ilyen rendezvényekre – véli Lázár Vilmos. – A
múltban, a hagyományainkban, a lovas történelmünkben
lovas nemzet voltunk, de ma lakosságarányosan a lovak száma átlag alatti Európában. Jó
lenne, ha egyre több fiatal fordulna a lovaglás irányába! Mi
nemzeti egységben, összefogásban gondolkodunk. Ez
nem elzárkózást, befelé fordulást vagy kirekesztést jelent, hanem azt, hogy együtt vagyunk,
és együtt vagyunk nyitottak a
külföldi értékek számára,
együtt vagyunk Európának a
részei – mondta Lázár Vilmos.
A Lázár testvérek mindemellett
vállalkozóként, közéleti szereplôként, sportolóként is igyekeznek sikereket elérni. – Igen,
szokták mondani, hogy egy fenékkel sok lovat megülünk.
Nem szeretünk unalmasan
élni!
GB

Bodolai Bandi kedvelte
Vágási Ferit
A magyar sorozatrajongók
Bodolai Bandiban látják az
új Vágási Ferit. Lapunk nem
reprezentatív felmérése szerint a bô egy évtizeddel ezelôtti megszûnése ellenére
szinte folyamatosan képernyôn levô Szomszédok becsületlovagja ugyanolyan
tulajdonságokkal rendelkezett, mint a Jóban, rosszban
kissé indulatos, de a jég hátán is megélô biztonsági
ôre.
Vágási Feri mondásai – az
internetes videó-portáloknak
is köszönhetôen – mára szállóigékké nemesültek. „Karácsonyig összegyûjtök annyi
pénzt, hogy beszállhatok az
internetbe. De ha ez nem sikerül, akkor is legalább haza
tudok szólni, ha valami különmunka közbejön” – szólt a
nyomdász az egyik epizódban, amikor nagy tervét osztotta meg ismerôsével. Jól
tudta, hogy építkezni csak
tégláról téglára lehet. Feri
nem csak családja anyagi és
lelki biztonságáért tett meg
mindent, akár idegenekért is
képes volt bûnözôkkel összeverekedni, ha valakit megtámadtak az utcán. Bodolai

András megformálója, Tóth
Roland természetesen maga
is hûségesen nyomon követte anno a nehéz sorsú hôs
mindennapjait. – Bandi és
Feri valóban hasonlít abban,
hogy mindketten sokat dolgoznak, és ha méltánytalanság éri ôket, könnyen dühbe

gurulnak. Mindketten rajonganak a családjukért, de a két
karakter szerintem teljesen
más figura – reagált a felvetésre a színmûvész. – Természetesen annak idején én is
néztem és kedveltem a
Szomszédokat, benne Vágási Ferit is.
KRK

Fotó: archív
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CSABAI MÉRLEG

Jövedelmezôvé kell tenni a mezôgazdaságot
Vidéken a feldolgozóipar lehet a másik húzóágazat
Hanó Miklós országgyûlési képviselô a mezôgazdasági bizottság tagjaként az agrárkérdésekhez kapcsolódó törvényeknél fejti ki a véleményét. Ehhez a tárcához tartozik a vidékfejlesztés is, ahol jelentôs források állnak majd rendelkezésre az élelmiszeriparhoz kötôdô beruházásoknál. Többek között errôl és a vidék felemelkedési lehetôségeirôl, a
Békéscsabát érintô fejlesztésekrôl beszélgettünk a gazdasági ügyekért felelôs alpolgármesterrel.

– Mit a legfontosabb dolog, amit politikusként el szeretne érni?
– Legfôbb célom, hogy
Békéscsaba gazdasága fejlôdjön, minél több munkahelyet teremtsünk és tartsunk
meg. Ehhez elengedhetetlen
a feldolgozóipar újraélesztése, ezért folyamatosan keressük a befektetôket a Barnevál üzemének újraindításához. Eddig nem jártunk sikerrel, de komoly esélyeink
vannak a Hûtôház esetében
is, ami ugyancsak privatizáció révén került külföldiek kezére, majd be is zárták. Nekünk azt kell elôsegítenünk,
hogy a termelôk összefogásával újrainduljanak a feldolgozóüzemek. Stratégiai kérdésnek tartom a sertéstenyésztést, hisz valaha tízmillió sertés országa voltunk,
most pedig alig két és fél milliós a sertésállomány! Helyi
eredetvédett lett a csabai és

a gyulai kolbász, közben
meg nincs a térségben sertésvágás, mert nem az itteni
állatokat dolgozzák fel.
– Országgyûlési képviselôként, Békéscsaba alpolgármestereként, önkormányzati képviselôként hogyan
látja a város fejlôdését, kilábalási esélyeit?
– Alpolgármesterként a
város jelentôs fejlesztéseiben veszek részt. Célunk az,
hogy a több mint hatvan jelenleg futó projektnél minél
magasabb támogatottsági
arányt érjünk el és minél kevesebb önerôvel teremtsünk
új értékeket. A kibocsátott
kötvényt elsôsorban a fejlesztések, nagyberuházások
önerejéhez használjuk fel.
Nagyon fontosnak tartom,
hogy mielôbb elkészüljön az
M44-es út, ezen dolgozik a
városvezetés, és a polgármester úrral együtt ezért lobbizunk a parlamentben.

– Hogyan segíthetik a fejlôdést, a növekedést a nagyprojektek? Mire számíthatunk az M44-es elkészültéig
a közlekedés terén?
– A nagyprojektek közül a
csatornázást emelném ki,
mindemellett egy kétéves
program keretében folyik a
város ivóvíz-gerincvezetékének cseréje is. Ezek után a
csapadékvíz-elvezetô rendszert szeretnénk rendbe tenni, amelyre folyamatosan pályázunk, majd az úthálózatot
újítjuk fel. Utóbbit kiegészíti az a hatéves, több mint
egymilliárdos járdaprogram,

Folytatódik a vállalkozások támogatása
Idén közel százan pályáztak a helyi mikro- és kisvállalkozások technológiai fejlesztéseinek és munkahelyteremtésének támogatására, közülük 67-nek ítélt oda 200 000–
750 000 forintot a pénzügyi,
gazdasági és városfejlesztési
bizottság. A részletekrôl dr.
Ferenczi Attila tanácsnok, bizottsági elnök és Sztankó János, a pályáztatást lebonyolító Békéscsabai Vállalkozói
Centrum Kft. ügyvezetôje
adott tájékoztatást.
A város saját forrásból negyedik éve segíti a helyi mikro- és kisvállalkozások talpon
maradását, fejlesztéseit, és az
új munkahelyek megteremtését. Az elsô évben 10, a következôben 50, utána 45, idén
pedig 46 millió forintot különítettek el erre a célra.
– Eddig összesen 304-en
pályáztak – mondta dr. Fe-

renczi Attila –, közülük 239-en
kaptak támogatást több mint
130 millió forint értékben. A
válság miatt néhány nyertes
visszalépett, azonban a nagy
többség fel tudta használni az
önkormányzati forrást. Idén
prioritást élvezett a munkahelyteremtés, 30-an kaptak
erre támogatást. Korábban
vállalkozásonként egy új
munkahely létesítését segítettük azzal, hogy az alkalmazott
járulékainak megfizetését –
300 000 forinttól maximum
600 000 forintig – egy évre átvállalta a város. Ettôl az évtôl
a járulékterhek mellett a bérekhez is hozzájárulunk havi
20 000 forinttal, de a járulékés bértámogatás együttes
összege egy foglalkoztatottnál legfeljebb 600 000 forint
lehet. Egy vállalkozónál akár
két új munkahely létrehozását
is támogatjuk. Eltökélt szán-

dékunk, hogy a munkahelyteremtési támogatás és a vállalkozók bérletidíj-kedvezménye mellett, a lehetôségekhez
mérten jövôre is segítjük a
mikro- és kisvállalkozásokat –
emelte ki a tanácsnok.
Sztankó János hozzátette,
hogy az eszközbeszerzést,
technológiai korszerûsítést a
bekerülési összeg 50 százalékáig, mostantól legfeljebb
750 000 forinttal támogatja a
város. Új elem, hogy ha az
igényeltnél kevesebb hozzájárulást kap a vállalkozó, akkor nem kell megvalósítania a
pályázatban szereplô teljes
beruházást, csak azt, ami belefér a keretbe. Megtudtuk,
hogy egyre precízebben és
egyre többen pályáznak, ebben az évben négyszer akkora volt a támogatási igény,
mint amekkora forrás a rendelkezésre állt.
M. E.

amely folyamatosan zajlik önerôbôl. Erre sajnos nincs pályázati forrás, ezért szeretném elérni, hogy ezt a területet is vonják be a pályázati kiírások közé. Fontosnak tartom azt is, hogy a tanyavilág
fejlesztésére júliustól uniós
pályázati források lesznek.
– Milyen újdonságokra,
forrásokra számíthatnak a
gazdák?
– Huszonöt sarkalatos törvényt fogadunk majd el, ennek a vidékfejlesztési stratégia is része lesz, melyet tulajdonképpen a vidék alkotmányának lehet tekinteni. Ez a

családi kis- és középgazdaságokra alapoz, de a nagyobb
szövetkezéseket,
egyéb összefogásokat is
ugyanúgy preferálja majd, és
kiemelt szerepet szán a környezetgazdálkodásnak, az
ivóvízbázis megmentésének.
A föld értékeit nemzeti kincsnek tekinti, hisz ha van jövedelem a magyar mezôgazdaságban, akkor a magyar gazda úgyse adja el a földet. Természetesen ehhez szigorú
törvényi szabályozás és komoly piacvédelem kell. Fontos, hogy ne jöjjön be az országba az aflatoxinos paprika, a dioxinos csirkecomb,
sertéshús vagy a melaminos
tejpor. Oda kell hatni, hogy a
magyar termékeket fogyaszszák az emberek, ennek érdekében készül majd egy
hungarikum-törvény. Jómagam támogatom a cukorüzemek, élelmiszer-feldolgozó
üzemek újraindítását. Nemzetbiztonsági stratégiai kérdés, hogy az ország önellátó
legyen, ezért újra jövedelmezôvé kell tenni az állattartást
és a növénytermesztést Magyarországon! Vidéken csakis ez lehet a kilábalás útja, de
ehhez a forrásokat is biztosíVándor Andrea
tani kell.

Száz éve történt

Tanítói
jutalmazás
A Békés vármegyei közmûvelôdési bizottság minden évben megjutalmazza
azokat a tanítókat, akik erre
érdemeket szereztek. A bizottságnak erre háromszáz
koronás keret áll rendelkezésére. Ezt a pénzjutalmat
most Tyehlár Károly csabai
evangélikus iskolai tanítónak
juttatta a bizottság. A tanító a
tót nyelvû tanulóknál a magyar nyelv és történelem, de
különösen a magyar öntudat
fejlesztésével ért el nagyszerû eredményeket.
Házasság
Grúber Dezsô, a Corvina
nyomda elsô szedôje, késôbbi tulajdonosa eljegyezte
Weinberger Mór csabai ékszerkereskedô leányát, Gizellát.
Könyv
Megjelent a Csaba ház- és
földtulajdonosai címû keménytáblás, 270 oldalas
könyv. A kötetben megtalálható az új házkataszter, az új
házszámozás, az új utcaelnevezés, de a tulajdonosok
és leszármazottaik is fel vannak tüntetve. A kötet a Corvina nyomda kiadása, és öt
korona áron vásárolható
meg.
Szerkeszti: gécs Béla

Talajszônyeg a tornászoknak

Új talajszônyeggel gazdagodtak a békéscsabai tornászok. A csupán egyszer, a
Berlinben megrendezett Ebn használt sporteszköz kamionnal érkezett Németországból. Mint azt Fóri Mártától, a
Torna Club Békéscsaba ügyvezetô igazgatójától megtudtuk, nagy álmuk vált most valóra, hisz a régi szônyeg elhasználódott, sôt kifejezetten
balesetveszélyesé vált, veszélyeztette a világbajnokságra való felkészülést s az
A Trefort Utcai Óvodásokért
Alapítvány nevében
köszönetünket fejezzük ki
minden támogatónknak, aki
2009. évi jövedelemadójának
1%-át (126 845 Ft-ot) alapítványunknak felajánlotta.
Az összegbôl
gyermekjátékokat
és könyveket vásároltunk.

utánpótlás-nevelést is. A tornászok számára nélkülözhetetlen szônyeget közadakozásból vásárolták. Március
óta több millió forint gyûlt
össze, így olyan sporteszközt sikerült beszerezni,
amelyre joggal lehet büszke
a tornászsport fellegvárának
számító Békéscsaba. A klub
ügyvezetôje ezúton kívánja
megköszönni a megyei és a
békéscsabai önkormányzat,
a Magyar Olimpiai Bizottság
(MOB), az Adidas, valamint a

tornaszövetség elnöke, dr.
Magyar Zoltán kétszeres
olimpiai bajnok segítségét,
támogatását. Ugyancsak köszönet illeti a cégeket, bankokat, magánembereket és
nem utolsósorban a tornászok szüleit.
A „Spieth 2011 Berlin”
névre keresztelt talajszônyeg
14 x 14 méter nagyságú, külön összerakható elemekbôl
áll és remélhetôleg nagyon
sokáig szolgálja majd a csaV. A.
bai tornászéletet.

Bohus Zoltán üvegképei
Bohus Zoltán Munkácsydíjas szobrász, alkotásaiból
„Fény” címmel nyílt kiállítás a
Munkácsy Mihály Múzeumban a közelmúltban.

A tárlat az alkotó tizenhat válogatott műalkotását vonultatja
fel, többek között azt a kettőt,
amelyeket korábban a csabai
múzeumnak ajándékozott.
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Tehetséggondozás a Gésziben
A tanév zárása nem csak a
diákok, de a pedagógusok,
az iskolák vezetői számára is
alkalmat jelent a számvetésre,
az elvégzett munka értékelésére. A békéscsabai Gépészeti és Számítástechnikai
Szakközépiskola és Kollégium a 2010–2011-es tanévben új tehetséggondozó
programot indított el az Európai unió támogatásával, az
Európai Regionális Fejlesztési alap társfinanszírozásával.
A pályázat keretében nyert
több mint 15 millió forint felhasználásával a tanintézmény tehetséggondozó foglalkozásokat szervezett, csatlakozott a tehetségpont-hálózathoz, illetve húsz energiatakarékos számítógépet vásárolt. Szintén a program keretében vett részt sikeresen harminchét pedagógus, illetve a
pedagógiai munkát közvetlenül segítő személy egy harmincórás akkreditált továbbképzésen.
Az „Iskolai tehetséggondozás a Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és

Kollégiumban” című projekt
részét képezte a diákok versenyeztetése, valamint saját
TÁMOP-verseny megrendezése. A különböző területeken (gépészet, informatika,
testnevelés–sport, reál közismeret, humán közismeret,
idegen nyelv, kollégium szakterület) lebonyolított versenyeken több mint kétszázötven alkalommal neveztek a
tanintézet diákjai. Emellett az
iskola saját szervezésű versenyén – áprilisban – a gépészeti, illetve informatikai szakmacsoportos területeken hat
tanintézmény hatvanhét tanulója vett részt. A lebonyolítás
munkálataiba a Gészi szinte
minden kollégája bekapcsolódott, s az iskola tizenöt diákja kiváló eredményeket ért el.
A 2010. augusztus 1-jén indult és idén április 30-án lezárult TÁMOP 3.4.3 program befejezése után a következő
években is megszervezik az
iskolában a tehetséggondozó
versenyt, hiszen azt hagyományteremtő szándékkal hívták életre.

Pályázati felhívás
Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata pályázatot hirdet
fogorvosi ügyeleti ellátás
biztosítására heti pihenônapokon és munkaszüneti napokon,
valamint ünnepnapokon folyamatos elérhetôség biztosításával és legalább 6 órás rendelési idôben (helyszíni tartózkodással) Békéscsaba Megyei
Jogú Város közigazgatási területén vállalkozási formában, feladat-ellátási szerzôdés keretében, a Békés Megyei Kormányhivatal
Egészségbiztosítási
Pénztári Szakigazgatási Szervével kötött szerzôdés szerinti
finanszírozással.
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrôl szóló 4/2000. (II.
25.) EüM rendeletben, valamint
az egészségügyi ellátás folyamatos mûködtetésének egyes
szervezési kérdéseirôl szóló
47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendeletben foglalt feltételek megléte;
– fogorvosi képesítés;
– az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges
szakmai minimumfeltételekrôl
szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM
rendelet szerinti rendelô és
egyéb tárgyi feltételek megléte;
– a mûködtetési jog megléte
vagy megszerzése feltételeinek
fennállása.
CSATOLANDÓ
DOKUMENTUMOK:
– részletes szakmai önéletrajz;
– 3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány;
– a végzettséget igazoló okiratok másolata;

– vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok;
– a tárgyi feltételek meglétét
igazoló dokumentumok;
– a mûködtetési jog meglétét igazoló határozat vagy a Békés Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének határozata arról,
hogy a pályázó megfelel a
mûködtetési jog engedélyezési
feltételeinek;
– nyilatkozat arról, hogy a
pályázat elbírálásában részt vevôk a pályázati anyagot megismerhetik.
A pályázat benyújtásának
határideje: az Egészségügyi
Közlönyben történô megjelenéstôl számított 15 nap.
A pályázat elbírálásának határideje: Békéscsaba Megyei
Jogú Város Önkormányzata
Közgyûlésének a pályázat-benyújtási határidô lejártát követô
ülése.
A feladatellátás kezdô idôpontja: Békéscsaba Megyei
Jogú Város Önkormányzata
Közgyûlésének döntését követôen azonnal.
A pályázatok benyújtásának
helye: Békéscsaba Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Vantara Gyula polgármester részére (5600 Békéscsaba Szent István tér 7.).
Felvilágosítás kérhetô: Békéscsaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztályán, dr. Tôgye Ildikó osztályvezetôtôl a 0666/523-820-as telefonon vagy
személyesen, elôzetes idôpont-egyeztetést követôen.

TEMETKEZÉS
Békéscsaba, Berényi út. 103. (a Berényi úti temetônél).

Tel.: 06-30/327-0988, 06-20/562-0740.
Hricsovinyi Tamás ügyvezetô

Prvá tehelná budova
Témou mojej práce je Malý
evanjelický kostol v Békešskej Čabe a jeho stavitel’ Samuel Tešedík starší. Mojím
cieľom je poukázať na význam
činnosti Tešedíka v prospech
Čaby, ktorého pamiatka sa
dostala nezaslúžene do pozadia.
Jeho najvýznamnejšie dielo je Malý evanjelický kostol,
ktorý bol postavený v roku
1745 za pol roka. Malý evanjelický kostol bol prvou budovou postaveného z pálených
tehál v Békešskej Čabe. Hlavnou charakteristikou chrámu
je jednoduchá staviteľská forma a minimálne používanie
ozdôb. Kostol má na sebe
všetky štylistické architektonické črty svojej doby i lutheránskeho náboženstva. Pomenovanie Malý evanjelický
kostol je zavádzajúce, lebo
zmestí sa tam spolu 1200 l’udí, preto patrí k stredoveľkým
kostolom. Jeho meno dostal
vzhľadom na Veľký evanjelický
kostol, ktorý je päťkrát väčší.
Farár Samuel Tešedík st.
slúžil v Čabe len päť rokov,

predsa zanechal po sebe
trvalú pamiatku. Čabianskym
farárom sa stal 21. júla 1744,
kde slúžil až do svojej smrti 9.
apríla 1749. Na pohrebe ho
odprevádzala celá Békešská
Čaba. Samuel Tešedík st. je
autorom písomných mravných zásad pre občanov
v Čabe. Hneď po nastúpení do úradu nariadil cirkevný
poriadok, s cieľom odstrániť
neporiadky v cirkevnej obci.
Tých veľa hláv pod jeden klobúk stisol! – ako o ňom píše
Ľudovít Haan.
Zistila som, že veľmi málo
ľudí pozná činnosť Tešedíka a
históriu našich kostolov, hoci
zohrávajú významnú rolu
v dejinách Békešskej Čaby.
Podľa mňa mali by sme venovať väčšiu pozornosť našim
predkom a minulosti nášho
rodiska.”
(Zhrnutie študentskej vedeckej súťažnej práce Výskumného ústavu Slovákov
v Maďarsku, II. kategória, 1.
miesto. Rita Hornoková,
Slovenské
gymnázium
v Békešskej Čabe.)

János vagyok, alkoholista
Találkozót beszéltem meg
valakivel, aki az Anonim Alkoholisták csabai önsegítô
közösségét vezeti. Elmentem
az AA ülésére a Mi-Értünk
Egyesülethez. Az épület elôtt
állt egy magas, megnyerô
külsejû férfi, kiderült, hogy ô
az, akit keresek. János vagyok, alkoholista – mutatkozott be.
János nagy eseményre hívott meg: egy társával együtt
most voltak kétévesek. Az
(újjá)születésnapi tortán ott
volt a kettes szám – két éve
nem ittak egy korty alkoholt
sem. A társaságban akad
olyan is, aki már húsz éve
„száraz”, de az egyhetesek,
egyhónaposok és minden
kerek fordulóponthoz érkezô
tagjuk teljesítményét elismeri a közösség.
Az ünnepség elôtt Jánostól megtudtam, hogy édesapja alkoholista volt, ô pedig
négyévesen rúgott be elôször az asztalon felejtett italtól. Szülei gyakran veszekedtek, hatodikos korában, amikor anyja védelmére kelt,
apja az ô kezét törte el. Fiatalon nôsült meg, egy fiuk és
egy lányuk született, hét év
után azonban elváltak. A válás után visszakerült a szülôi
házba, azután az újbóli súrlódások elôl egy élettársi kapcsolatba menekült, aminek
pár év után vége lett. Közben
Jánost tüdô-, szívproblémák
és más betegségek miatt leszázalékolták. Édesanyja rákos lett, gondozta, ápolta, de
a betegség pár hónap alatt
legyûrte az asszonyt, aki
2005 decemberében meghalt. Agykéregsorvadásban
szenvedô apját a testvére
vette magához, a házukat eladták.
A gyászt János nem tudta
feldolgozni, eleinte bánatában ivott, késôbb indokként

használta a történteket, hogy
ihasson. Hajléktalan lett, emberi kapcsolatai szétzilálódtak, kipróbálta a drogokat,
közben apja is meghalt. A
napi egy liter vodkától eljutott
a napi hat-nyolc liter (!) tablettás borig, alig evett, harminchét kilót fogyott. Nem
tartotta magát alkoholistának, úgy érezte, bármikor le
tudna állni, pedig a puszta
léthez is alkoholra volt szüksége, különben jelentkeztek
az elvonási tünetek. 2008ban a Gyár utcai hajléktalanszállón Varga Éva ösztökélte,
hogy menjen elvonóra. Egy
ideig ellenállt, aztán bevonult
a gyulai addiktológiára. Egy
évig volt ott, majd negyven
napot a pécsváradi rehabilitációs otthonban töltött.
Ahogy János fogalmaz,
2010 elején „hazajött” a csabai hajléktalanszállóra, majd
bekerült a Fedél MÁS-KÉP(P)
programba, albérletbe ment,
amelyhez támogatást kapott.
Egy tanfolyamon vett részt,
amikor jött a hír, hogy közfoglalkoztatottként dolgozhat
– munkavezetô lett. Hálával
gondol Baloghné Bagó Gabriellára, aki megbízott benne,
bár tudott alkoholizmusáról.
János ma tartja a kapcsolatot a fiával. A lánya nem beszél vele, de ô türelmes, kivárja, amíg megbocsát.
Rendszeresen jár az AA-ba,
amely keddenként tizennyolc
órától tartja foglalkozásait a
Mi-Értünknél, és csatlakozhat bárki, akiben megfogalmazódott, hogy felhagy az
ivással. A közösség megértése, megtartóereje nagyon
fontos János számára, aki
pár hónapja vezetôként ad
erôt a hozzá hasonló alkoholistáknak és kap erôt maga is
a mindennapi küzdelmekhez.
Mikóczy Erika

Békéscsaba elsô kôépülete
A dolgozat témája: a békéscsabai evangélikus kistemplom és építettôje, id. Tessedik Sámuel. Célom rávilágítani Tessedik csabai munkásságának jelentôségére, akinek az emléke méltatlanul a
háttérbe szorult.
Tessedik legnagyobb mûve
az evangélikus kistemplom,
amely 1745-ben fél év alatt
épült fel. Ez a templom volt
az elsô égetett téglából épített épület Békéscsabán.
A templom fô jellemvonásai az egyszerû építészeti forma és a minimális díszítés.
Az épület magán viseli kora
és a lutheránus vallás minden építészeti stílusjegyét.
Az evangélikus kistemplom
elnevezés megtévesztô, mert
az összesen 1200 férôhelyével a közepes méretû templomok közé tartozik. Nevét az
evangélikus nagytemplomhoz viszonyítva kapta, mely
ötször nagyobb.
Id. Tessedik Sámuel csak
öt évet élt Csabán, mégis
maradandó emléket hagyott
maga mögött. 1744. július

21-étôl szolgált itt papként
haláláig, 1749 április 9-éig.
Temetésén egész Békéscsaba elkisérte utolsó útjára. Id.
Tessedík Sámuel volt az elsô
erkölcsi törvények írója Csaba lakosai számára. Rögtön
hivatalba lépése után bevezette az egyházi rendtartást,
melynek célja az egyházmegyében uralkodó rendezetlenség megszüntetése volt.
Azt a sok fejet egy kalap alá
szorította! – írja róla Haan Lajos.
Azt tapasztaltam, hogy nagyon kevesen ismerik id. Tessedik Sámuel munkásságát
és a templomok történetét,
noha jelentôs szerepet játszanak Békéscsaba történelmében. Véleményem szerint
nagyobb figyelmet kellene
szentelnünk ôseink emlékének és városunk múltjának.
(Hornok Rita, a csabai
Szlovák gimnázium tanulójának a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete 2011. évi
diák-kutatóversenyén II. kategóriában elsô helyezést elért
dolgozata összefoglalója.)

Újjá varázsolt játszótér

Példaértékû az összefogás az Ihász utca környéki lakók körében. A közelmúltban az ott élô szülôk és gyerekek együtt,
nagy összefogással újították fel a játszóteret és lefestették a
padokat. Ehhez Futaki Sándor, a környék önkormányzati képviselôje ajánlotta fel a szükséges anyagiakat.

Környezetbarát TTermék
ermék és EU ökocímke VVersenyelõny
ersenyelõny
a vállalkozásoknak, minõség a fogyasztóknak
Ma már egyre több cég ismeri fel a nemzeti környezetbarát termék minõségtanúsítás és az
uniós ökocímke fontosságát, a jelzést, amely szükséges ahhoz, hogy a magyar mellett a
külföldi piacokon is jelen legyenek termékeik. A környezetbarát termék védjegy használati
jogának elnyerésével a vállalkozók környezetvédelmi szempontok szerint is igyekeznek
megkülönböztetni áruikat a piacon fellelhetõ hasonló rendeltetésûektõl, hiszen az ökocímke
használat felelõsségteljes vállalati gondolkodást is jelenti.
A Környezetbarát Termék Nonprofit Kft.
minõsítõ rendszerében a magyar Környezetbarát Termék minõsítésre, valamint az
Európai Unió ökocímkére a cégek maguk pályázhatnak, egyebek mellett a következõ termékcsaládok valamelyikével:
csomagolóeszközök, tisztítószerek, hûtõszekrények, napi takarítási szolgáltatás,
kõszerû építõanyagok, valamint egyedi elbírálás alapján is van lehetõség a címke
elnyerésére.

De mi is az ökocímke?
Ez a környezeti címke igazolja, hogy egy
termék vagy szolgáltatás környezetkímélõ. Odaítélésekor figyelembe veszik a termék vagy szolgáltatás életútja során a levegõre, a vízre, a talajra és az emberi
egészségre gyakorolt hatásokat, a nyersanyagok kitermelésétõl az elõállításon át
a használatig, majd a keletkezõ hulladék
kezeléséig.

A címke odaítélésérõl a Környezetbarát
Termék Nonprofit Kft. dönt, független szakértõk bevonásával.
A nehéz gazdasági helyzet idõszakában a felelõsen gondolkodó cégek mind inkább
keresik azokat a lehetõségeket, amelyekkel versenyelõnyre tudnak szert tenni és igyekeznek alkalmazkodni a minõségi feltételekhez. A Környezetbarát Termék Nonprofit Kft.
környezeti címkéi ebben a folyamatban kívánják segíteni a vállalkozókat, a cégeket.
Az elmúlt években már számos vállalkozás szerezte meg, és jelenleg is használja a magyar
nemzeti Környezetbarát Termék és az Európai Unió ökocímke védjegyet. A minõsítési
rendszerrel hazánk integrálódik az Európai Közösség ökocímke programjába, amelyre
ugyancsak lehet pályázni.
Ökocímke, a természetes siker
siker,, egy tökéletes vállalati ösztönzõ.
Látogasson el honlapunkra is, a www.kornyezetbarat-termek.hu weboldalra!

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
ÚMFT Infovonal 06 40 638 638 nfu@nfu.gov.hu www.nfu.hu

Kedvezményezett: Környezetbarát Termék Nonprofit Kft.
1027 Budapest, Lipthay u. 5. Telefon: 06-1-336-1156
kornyezetbarat.termek@t-online.hu http://www.kornyezetbarat-termek.hu

KEOP-6.1.0/B-09-2010-0027.
„Komplex népszerûsítõ kampány a magyar Környezetbarát Termék és az Európai Unió öko-címke rendszerek ismertségének és elismertségének növelése érdekében” II. ütem
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Lezárult
a képzési program
A Békéscsabai Kulturális
Központ nem formális és informális képzési programok, szolgáltatások és fejlesztô tevékenységek egész sorát kínálta
az elmúlt közel két évben azon
– több mint 82 milliós összköltségû – uniós program keretében, amelynek projektzáró rendezvényére május 30-án került
sor. Az elsôsorban a gyermek
és ifjúsági korosztály, valamint a
hátrányos helyzetû társadalmi
csoportok igényeire szabott tevékenységek legfôbb célja az
általános mûveltség növelése,
a mûveltségi konszolidáció minôségi fejlesztése volt – a hátrányos helyzetûek kulturális tartalmakhoz juttatása és az életminôségüket javító, a napi életvezetésben jól hasznosítható
tudás átadása mellett. A változatos programpalettán egyebek mellett mûvészeti és kulturális-szabadidôs tevékenységek, szakkörök, tréningek,
egyéni és csoportos tehetséggondozó foglalkozások, táborok, ismeretterjesztô elôadások
szerepeltek – tájékoztatott
Szente Béla, a központ igazgatója, aki hozzátette: – Nem volt
egyszerû az utófinanszírozáson
alapuló program végrehajtása,
hiszen miközben a magyar
közmûvelôdés szervezése igen
improvizatív mûfaj, folyamatosan a pályázati korlátok keretei
közé szorítva kellett teljesíteni.
Szente Béla a végsô elszámolás elôtt álló projekt kapcsán
kijelentette: – Alaposan meg
kellett tanulnunk az unió nyelvén, de tekintve a pályázat sikereit, azt hiszem, jól beletanultunk.
K. K. P.

Rágcsálóirtási
szolgáltatás!
BOGÁRMÉRNÖKSÉG KFT.
5700 Gyula, Eminescu u. 55.

Bejelentés:
06-30/955-4196
www.bogarmernokseg.hu

Kick-box éremesô
Az aranyérmek számát tekintve sem volt mindennapi
teljesítmény az, amit a még
májusban
megrendezett
kick-box világkupán, Szegeden produkáltak a Békéscsabai Lakótelepi SE versenyzôi.
Az eseményen huszonhat ország több mint ezer versenyzôje indult.
Ez a verseny természetesen a ranglisták miatt is jelentôs volt, hiszen egyre jobban befolyásolja a felnôtt bajnoki döntôkbe jutást és a
szeptemberi utánpótlás Európa-bajnokságra való kijutást is.

Csabai sportágválasztó

A csabaiak eredményei:
Semi-contact stop, gyermek,
fiúk: 32 kg. 1. Czár Tibor
Kadett 1, fiú: 1. Pallagi Szilárd 47 kg. 1. Csák Bence + 47
kg. 1. Opauszki Dávid. Nôk, 55
kg. 1. Hanicz Nelly Light-contact, gyermek, fiúk, 28 kg. 1.
Viczián Roland Kadett 1, fiú, 37
kg. 1. Szentpéteri Bence 47 kg.
1. Mészáros Attila Kadett 2, fiú,
42 kg. 1. Mézes Dávid Junior
férfi, 74 kg. 1. Andó László
Felnôtt nôk, 60 kg. 1. Vizsnyiczai Viktória Kick-light, férfiak, juniorok, 74 kg. 1. Andó
László Full-contact, férfi, 71 kg.
1. Benedek Zsolt.

Csabai gyôzelem
A közelmúltban rendezték
meg Kaposváron a Röplabda Országos Ifjúsági Kupa
döntôjét a Békéscsabai Röplabda Sportegyesület részvételével. A békéscsabai
csapatban helyet kapott a
felnôtt keret négy játékosa
is, Horváth Vivien, Pallag Ágnes, Molcsányi Rita és Czina
Kata is.
A tavalyi OIK-on a Vasas
vitte el a kupát, ezúttal a csabaiak visszavágásra készültek. A találkozó során mindenki kiemelkedôt nyújtott. A

játszmákon belül egy-egy
megingás érezhetô volt, de
alapvetôen a Békés megyeiek irányították a mérkôzést, és megérdemelten,
3:1-re gyôztek.
Kormos Mihály, a csapat
edzôje így értékelte a lányok
teljesítményét:
– Küzdeni tudásból jelesre
vizsgázott a csapatom, mert
amikor utolért minket a Vasas, mindig sikerült újítanunk, talán ezért tudtunk egy
nagyon picivel jobbak lenni
ellenfelünknél.

Aranyos a röplabdacsapat
Június első hétvégéjén rendezték Debrecenben a Magyar
Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság (MEFOB) röplabda négyes döntőjét. amelyen a Szent István Egyetem
csapatát három, a Békéscsabai
Röplabda Sportegyesületben
szereplő játékos erősítette: Bucsi Barbara, Jenei Andrea és
Soós Nikolett. Az első napon a
Corvinus Egyetem gárdáját
nagy küzdelemben 3:2-re, a ta-

valyi döntő visszavágóján pedig
a TF együttesét 3:0-ára győzték
le. Végül a Pécsi Egyetem ellen
magabiztos játékkal biztosították be a tornagyőzelmet.
Egyre több élsportoló választja felsőoktatási tanulmányai helyszínéül a Szent István
Egyetemet. Az intézmény segítséget nyújt a hallgatóknak abban, hogy össze tudják hangolni tanulmányaikat és sportbéli
kötelezettségeiket.

A kendo is szerepelt a választható sportok között
Ötven sportágból válogathattak mindazok, akik május
26-án és 27-én elmentek a
sportcsarnokban, a vívócsarnokban és környékén megrendezett Hajrá, Csaba! sportkavalkád eseményeire. A hívó
szóra több mint négyezerhatszáz középiskolás, általános
iskolás és óvodás mozdult
meg.
A polgármesteri hivatal
sportcsoportja kezdeményezésére közel negyven sportegyesület vonultatta fel kínálatát
a két nap alatt, de eljöttek a
mentôsök, a katasztrófavédôk, a honvédség, a védônôk,
a tûzoltók és a vízmûvek képviselôi is, hogy megmozgassák vagy az egészséges életmódra ösztönözzék a jelenlévôket.
– Tavaly csatlakoztunk az
országos sportágválasztóhoz
– mondta el lapunknak Szigeti
Csaba, a sportcsoport vezetôje –, idén azonban a szervezôbizottság olyan kritériumokat
szabott, amelyek nem kellôen
veszik figyelembe a helyi sajátosságokat. A sportágválasztó

alapvetô célja, hogy megismertesse a fiatalokkal, az érdeklôdôkkel a legkülönfélébb
sportokat. A céllal egyetértünk, a Hajrá, Csaba! rendezvényen lényegében ezt valósítottuk meg a helyi viszonyokhoz igazítva – fogalmazott.
A Hajrá, Csaba! elsô napján
rendezték meg a hetedik középiskolai sportparádét, ahol
háromezren vettek részt. A
csabai sportélet rendkívül gazdag, a labdajátékoktól az aerobikon, víváson, kick-boxon,
az atlétikán át a lovaglásig
vagy az amerikai fociig számos területen próbálhatták ki
magukat a fiatalok. A sportparádé összetett versenyét a kisebb létszámú intézmények
közül a Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola
és Kollégium nyerte, második
a belvárosi, harmadik a szlovák iskola lett. A nagyobb létszámú intézmények összetett
versenyében az Andrássy
Gyula Gimnázium és Kollégium bizonyult a legjobbnak, a
BéKSZI Zwack tagiskolája a
második, a Vásárhelyi a har-

madik helyen végzett. A rendezvény második napjának
délelôttjén az általános iskolások és az ovisok nézték meg,
melyik sportág tetszik nekik,
mi az, amiben ügyesek. Délután a felnôtteket várták, közülünk azonban kevesen mozdultak meg.
A Hajrá, Csaba! keretében
ezúttal népi játékokat is ki lehetett próbálni. Volt például
rönkhajítás, karikadobálás és
szekértolás, kicsit modernebb
köntösben, autóval. Az OTP
támogatásával egy fogorvosi
prevenciós busz érkezett a
rendezvényre, a mozgó rendelôben száznyolcvan gyermeket néztek meg. A visszajelzések szerint a békéscsabai
gyerekek rendkívül udvariasak
voltak, és a fogaikat is rendben találták.
Úgy tûnik, a fiatalokat könynyebb megnyerni a sportnak.
A jövô kihívása, hogy a felnôttek közül is többen és többet
mozogjunk – akár egy ilyen
rendezvényen
kiválasztott
sportág keretei között.
Mikóczy Erika

A P R Ó h I R D E T É S
INgATLAN

Június 16–22.
A pap – Háború a vámpírok ellen (szinkr. amerikai akció-horror) 16 év
Kung Fu Panda 2. (szinkr. amerikai animációs) 12 év
A Karib-tenger kalózai: ismeretlen vizeken (szinkr. amerikai kaland) 12 év
X-Men – Az elsôk (szinkr. amerikai akció) 16 év
Koszorúslányok (szinkr. amerikai vígjáték) 16 év
A király beszéde (angol filmdráma) 12 év
Nem beszélek zöldségeket (francia vígjáték) 12 év
Gru (szinkr. amerikai animációs) 12 év

Június 23–29.
A pap – Háború a vámpírok ellen (szinkr. amerikai akció-horror) 16 év
Kung Fu Panda 2. (szinkr. amerikai animációs) 12 év
A Karib-tenger kalózai: ismeretlen vizeken (szinkr. amerikai kaland) 12 év
Mr. Popper pingvinjei (szinkr. amerikai vígjáték) BA
Paul (spanyol–francia–angol–amerikai sci-fi vígjáték) 12 év
Koszorúslányok (szinkr. amerikai vígjáték) 16 év
X-Men – Az elsôk (szinkr. amerikai akció) 16 év
Emberek és istenek (francia filmdráma) 16 év
Kutyák és macskák – A rusnya macska bosszúja (szinkr. am.vígjáték) 12 év

www.csabacenter.hu

Tanya eladó Szarvas központjától 2
km-re, mûút mellett, 8000 m2 szántóval. Érd: 06-30/444-0035. Ár: 1,2 M
Ft.
Mezômegyeren háromszobás családi
ház eladó. Tel.: 06-30/391-7323. Ár:
14,9 M Ft.
A Pásztor utcában háromszobás lakás
eladó. Tel.: 06-30/391-7323. Ár: 11,9
M Ft.
750 m2-es telek faházzal, villannyal, fúrott kúttal eladó. Tel.: 06-30/3919051. Ár: 2,490 M Ft.
A Bartók Béla úton garázsok eladók.
Tel.: 06-30/391-9051. Ár: 2,5 M Ft.
A vasútállomásnál garzonlakás kiadó.
Tel.: 06-70/425-8084.

SZOLgÁLTATÁS
Videofelvételek készítése professzionális minôségben esküvôkrôl, lakodalmakról, családi rendezvényekrôl.
Hívja a 06-30/945-6959-es telefonszámot!
Szobafestést, mázolást, tapétázást,
szalagparkettázást, homlokzatfestést, hõszigetelést, nemesvakolatok
készítését vállalom! Lestyán Pál,
Gorkij u. 6. Tel.: 436-226, 30/4818071.
Iroda, lépcsôház takarítását vállalom
számlaképesen. Tel.: 30/290-8726.
Redôny-, reluxa-, szalagfüggöny-készítés, -javítás részletfizetéssel is.
Nyílászárók javítása. Tel.: 454-171,
70/212-6776.
Festés, mázolás, tapétázás, homlokzatfestés. Marik István, Békéscsaba,
Tavasz u. 83., tel.: 30/275-7263.

Könyvelés egyéni és társas vállalkozóknak, teljes körû ügyintézéssel.
Telefon: 20/567-6521.
Nonstop duguláselhárítás kedvezõ
áron, bontás nélkül, garanciával Békéscsabán. Telefon: 20/935-8173,
Péter József.
Hûtõk, fagyasztók javítása. Békéscsaba, Fiumei u. 4. Bali és Fia Bt. Telefon: 20/921-2521 és 20/944-6986.
Nyári táborok Békéscsabán, www.feronil.hu
Szobafestés, mázolás, tapétázás, külsô-belsô hôszigetelés. Kérjen információt, árajánlatot! Morár János, tel.:
06-20/490-0702.

OKTATÁS
Matematikából korrepetálás, pótvizsgára pótérettségire felkészítés júniusban, júliusban minden negyedik
óra ingyenes. Tel.: 06-70/392-0459
Gyerek angol, német 4 éves kortól 18
éves tapasztalattal. Tel.: 66/638-110.
Angolnyelv-oktatás: 06-30/345-9237.
Olasznyelv-oktatás. Tel.: 06-20/2595126.

EgYÉB
Elégedetlen Ön a biztosító kárrendezésével? Mi segítünk! CREDIT LIFE
Bt., Békéscsaba, Andrássy út 6., tel.:
30/940-6578.

SZOLgÁLTATÁS
Háztartásigép-javítás. Tel.: 0630/304-4622.
Fûnyírást, parlagfûirtást vállalok.
Tel.: 06-30/366-9699.
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Vándortúra és fesztivál

Fotó: A-TEAM

A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület és a Százlábú
Egyesület hagyományteremtô szándékkal elsô ízben rendezte meg június elején a Körösök Völgye Határtalan Vándortúra és Zenei Fesztivált.
Békéscsaba testvérvárosából, a romániai Belényesrôl
indultak a résztvevôk, akik június 4-én, a Trianoni Emléknapon közösen lépték át a külön erre az alkalomra megnyitott román–magyar zöldhatárt. A túrázók gyalogosan,
két keréken vagy vizen, kenukkal tették meg az utat. A
szervezôk kínáltak keményebb (ötnapos), könnyebb

(kétnapos) és egynapos túrákat is. Az akció célja természeti és kulturális értékeink
bemutatása, turisztikai vonzerônk népszerûsítése, a természettudatos gondolkodás, valamint a térségi magyar–román együttmûködés erôsítése volt. A rendezvény részeként június 5-én sajtóbeszélgetésen vett részt Vantara
Gyula, Békéscsaba polgármestere, a Körösök Völgye
Natúrpark Egyesület elnöke,
aki házigazdaként fogadta
Tôkés Lászlót, a rendezvény
fôvédnökét, Farkas Zoltán
megyei közgyûlési elnököt,
Kiss Tibor alpolgármestert,

Üdvözlet Békéscsabáról

Tirják Lászlót, a Körös-Maros
Nemzeti Park igazgatóját és
Huszár Istvánt, Nagyvárad fôtanácsosát. Tôkés László
hangsúlyozta: jó újra magyarnak érezni magunkat Európában! Az unió keretein belül
most nem háborúkkal, hanem békés úton, együttmûködés révén építjük Európát.
A ligetben fenntarthatósági
és turisztikai sziget, családi
programok várták az érdeklôdôket, a túrázókat, a Malom
téren pedig Tolvai Renáta és
Rúzsa Magdi fergeteges sikerû fellépése zárta a programot.
V. A.

Javaslatokat várnak
Békéscsaba közgyûlése javaslatokat vár a Közgyûlés
Elismerése kitüntetô cím adományozására.
A javaslatok beérkezésének határideje: 2011. június
21. (Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Titkársági Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport, Békéscsaba, Szent István tér 7. I. emelet 113-115. iroda).
Részletek: www.bekescsaba.hu

A határokon átívelô kapcsolatok jelentôségét emelte ki a
nemzeti összetartozás jegyében Tôkés László azon a sajtóbeszélgetésen, amelyen Vantara Gyula polgármester házigazdaként fogadta ôt. Az erdélyi magyar politikus, aki az Európai Parlament alelnöke, felvállalta a Körösök Völgye Határtalan Vándortúra és Zenei
Fesztivál fôvédnökségét.
A hatnapos program célja
elsôsorban a határ menti kapcsolatok élénkítése, építése az
európai regionalizmus keretein
belül – hangsúlyozta a vendég.
Tôkés László honfitársaiként
üdvözölte a látogatóközpontban a jelen lévôket. Elmondta,
hogy mily nagy büszkeséggel
töltötte el, amikor március idusán átvehette a magyar állampolgárságát igazoló oklevelet.
A június 4-ei Trianoni Emléknapra, a nemzeti összetartozás napjára is utalt – kiemelve,
hogy a trianoni határokat a
schengeni határok váltották fel.
Hozzátette, hogy a magyar–román megbékélés jegyében
nem csak a magyar összetartozást, hanem a szomszédos
népekkel való összefogást is
ünnepelhettük ezen a napon.
Hangot adott azon kívánságának, hogy a turizmus, a kultúra, a gazdaság és a gasztronómia területén valósítsuk meg
közös céljainkat. A református
püspök végül Isten áldását
kérte Békéscsabára.

Lóvá tett színházi lovagok
Gondolta volt Shakespeare
mester, hogy mi minden történhet egy határ menti királyságocskában, fôleg, ha az egyik
oldalon a spanyolok, a másikon
a franciák az urak. Nyilván sok,
komikus liezon (szerelmi viszony) is, például amikor a
„lóvá tett lovagok” esete megesett. Kezdôdött úgy, hogy a király és a lovagjai megfogadták:
három évig nincs szerelem,
nincs dorbézolás, csak fennkölt
tudományos bölcselkedés. A
nagy eskü után vendégek érkeznek Navarrába, mégpedig a
francia királylány és udvarhölgyei, azzal a titkolt szándékkal,
hogy az ifjú uralkodó éppen jó
lesz férjnek, házassági hozománya pedig, hogy megtámogassa a francia király anyagi
helyzetét.
A gépezet beindul a darabban és az elôadásban is,
Shakespeare a szójátékok
mestere, a komédia abszolút
játék és színház, Tege Antal pedig, mint a színitanház 2. évfolyamának fônöke, vizsgatársulatát jókais színészekkel kiegészítve bemutat egy rendezést,
mely kétségtelenül bizonyítja,
hogy nemcsak jó színész, hanem gondolatdús rendezô is.
Egyszóval kitör a szerelem a
navarrai udvarban, a megtartóztatásra esküt tett társaság
tagjai befuccsolnak mint erôs
jellemek, a francia hölgyek pedig leckét adnak: aki szerelmes, az küzdjön meg a szerel-

méért. Még akkor is, ha a hölgyek is a nagy érzés rabságába
esnek, csak ügyesen titkolják.
Amikor eljutunk a fináléig,
egyöntetû egy másik érzés: a
délutáni elôadás nem tûnt vizsgaelôadásnak, igazi elôadás,
igazi színház volt. A színpadkép
jelenetrôl jelenetre látványos
pillanatokkal szolgált, Lenkefi
Réka díszlettervezô csupa ötlet,
a technika is hibátlanul mûködött. Papp Janó jelmezei ruhaköltemények. A szereplôk?
Mint csapat is erôs társaság, a
királyként domborító színitanodás Szôke Norberttôl a karakteresen komikus lovagokon át
(Szabó Lajos, Vadász Gábor,
Gazdóf Dániel szh.) Hodu József iskolamesteréig számolhatunk össze hatásos alakításokat, miközben Bunkó bohóc
szerepében Terjék Attila szh. és
egy kis apród, Tatár Bianka szh.
is bizonyít, francia királylányként viszont Frank Ágnes szh.
volt szín és üdeség. Végül (de
talán inkább elsôsorban) Czitor
Attila Don Adriano de Armando,
a hóbortos spanyol magánszámaival a pojácaság és az emberi szeretetreméltóság találó
ötvözeteként az elôadás legjobb alakítását produkálta.
Tény, hogy a színitanház második évfolyama tehetséges színészjelölteket avatott Will mester komédiájában, elismerô
tapssal a közönség részérôl,
ami (mondják) a legjobb értékSass Ervin
mérô.

„Vedd a magyart, védd a magyart!”
A fenti nevet kapta az a
rendhagyó akció, amelyet a
Köztársasági Elnöki Hivatal
szervezett június 10-én. A cél
nemes: a magyar termékek
vásárlásának népszerûsítése.
Ennek érdekében a köztársasági elnök felesége, Schmittné
Makray Katalin és 18 megyei
jogú város polgármesterének
felesége egyszerre vásároltak
kizárólag magyar élelmiszereket, ki-ki a saját városának piacán. Az ügyet Vantara Gyuláné dr. Hegedûs Mária is kiemelten fontosnak tartotta.
Ahogy fogalmazott: – A magyar termékek vásárlásával
nem csak a családom egészséges táplálkozásáról gondoskodhatok, hanem a helyi
termelôket is támogathatom.

Békéscsabán megvásárolható: a Munkácsy Mihály Múzeumban, a Békés Megyei Tudásház és Könyvtárban, a Tourinform Irodán, a Szlovák Tájházban, a Litera Könyvesboltban, a
Csuta Galériában, a Csaba Centerben.
Megrendelhetô: Tót Melanzs kiadó. Telefon: 06-70/7012837, e-mail: totmelanzs@gmail.com.
A megrendelt könyvek házhoz szállítása Békéscsaba területén ingyenes. (Egyéb esetekben a szállítási költséget felszámítjuk!) A könyv ára: 3 500 Ft.

Határtalanul
Európában

Vantara Gyuláné dr. Hegedûs Mária a helyi termelôktôl vásárol

Nyáresti élmények a barokk udvarban
Tizenhat évvel ezelôtt indult útjára a Városházi Esték
programsorozata, amelynek
keretében a magyar mûvészeti élet színe-java mutatkozott be Békéscsabán, a városháza barokk díszudvarán.
Az idei, június 17-étôl július
10-éig tartó rendezvény is
csemegéket tartogat.
A Városházi Estéket kezdetben néhány lelkes mûvészetbarát, majd a Garabonciás Alapítvány, ettôl az évtôl
pedig a Békéscsabai Kulturális Központ szervezi, továbbra
is Fodor József mûvészeti vezetésével. Mint azt Szente

Béla, a központ igazgatója és
Herczeg Tamás fesztiváligazgató elmondta, a tizenhatmilliós önkormányzati támogatással megvalósuló programsorozat rendezvényein most
húsz mûvészeti csoportot láthatunk. Három színházi elôadás lesz, a Kecskeméti Katona József Színház a Nem ér a
nevem címû komédiát mutatja be Cseke Péterrel és Szerednyei Bélával. A Budapest
Belvárosi Színházban futó
Esôember fôbb szerepeiben
Kulka Jánost és Nagy Ervint
láthatjuk a városháza díszudvarán. A Madách Színház az

És mennyi szerelem! címû romantikus komédiával érkezik,
Csányi Sándorral, Oroszlán
Szonjával és Szente Vajkkal.
A zenei paletta igen széles,
a Ghymes a megnyitó napján
tartja lemezbemutató koncertjét, de különleges élménynek ígérkezik a Budapest Bár koncertje, a Talamba
ütôs együttes, a blues-est, a
fúvósok hangversenye és a
„Szentiváni bandaháború” is,
ez utóbbin egy udvarhelyszéki, egy vajdasági és egy
észak-magyarországi fiatalokból álló együttes indul zenei
csatába. Szent Iván éjjelén

egyébként a Városházi Estéken választják meg Békéscsaba szépét, az emlékházban pedig ingyenes tárlatvezetésen vehetnek részt az érdeklôdôk.
Remélhetôleg az elôadások napján nem esik majd az
esô, de arra az esetre, ha
mégis hullana az égi áldás, a
színházi elôadásoknál esônapot jelöltek meg, a koncerteket pedig fedett helyen – az
evangélikus kis- és nagytemplomban, a Phaedrában,
az Andrássy Úti Társaskörben
és a Balassiban – tartják
majd.
M. E.

