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Kiss Tibor alpolgármester-
rel sorra vettük, hogy mit je-
lent mindez a gyakorlatban. A
kicsik közül új helyen kezdik
meg a nevelési évet a volt Tre-
fort utcai óvodások. Egy cso-
portot a Százszorszép Mûvé-
szeti Bázisóvodában (a belvá-
rosiban), két csoportot a Szig-
ligeti Utcai és Kazinczy-lakóte-
lepi Óvoda Tábor utcai épüle-
tének felújított csoportszobái-
ban várnak a megszokott óvó-
nôk és játékok. A Tábor utcai
épület mellett – szülôi kezde-
ményezésre és összefogással
– tornaszoba épül, amelyet a
tél beállta elôtt vehetnek bir-
tokba a lurkók.

Összevonták a Lencsési
két általános iskoláját, de leg-
inkább talán a volt tízes iskola
alsós növendékei izgulnak,
mert mostantól más környe-
zetben kell bizonyítaniuk.  

– Eleinte biztos szokatlan
lesz, de izgalomra semmi ok –
mondja Kiss Tibor. – A volt ket-
tes iskola épületét a kibôvült
feladatokhoz igazítottuk. Bí-
zom benne, hogy a tanévnyitó
után lassan mindenki megta-

lálja a helyét, megszokja osz-
tálytermét, megbarátkozik az
új környezettel. Persze ehhez
szükséges némi pedagógiai
„logisztikai” segítség is, ame-
lyet az új intézményi struktúrá-
ban felálló új vezetés mara-
déktalanul biztosít. Nem lesz
nehéz megjegyezni az új in-
tézményneveket sem: legna-
gyobb lakótelepünk iskoláját
Lencsési Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási In-
tézménynek hívják, az össze-
vont kettes és tízes iskola új
névadója pedig Kazinczy Fe-
renc, utalva ezzel a Kazinczy
utcán mûködô, felsô tagoza-
tosokat ellátó épület fontossá-
gára is. A többi általános isko-
lában kisebb-nagyobb felújí-
tások voltak. A Jankay iskolá-
ban több, a kor igényeinek
megfelelô tantermet alakítot-
tunk ki. Az elmúlt két hónap-
ban a szülôk és a pedagógu-
sok sokat dolgoztak annak ér-
dekében, hogy a gyerekek
minél kevesebbet érezzenek a
változásokból, illetve hogy an-
nak pozitív hatásait lássák –
jegyezte meg Kiss Tibor.

Az elmúlt tanév a középfo-
kú oktatásban viszonylagos
nyugalomban telt. A TISZK-
ek szervezése korábban
megtörtént, ezzel kapcsolat-
ban a rendszer túl van a pró-
baéven. A tanulói létszám
csökkenése – a magas szín-
vonalú oktatásnak, az iskolák
jó hírnevének  és a fenntartói
döntéseknek köszönhetően –
még nem nagyon érezteti a

hatását. Az intézménystruk-
túrát érintô átszervezéseket a
közoktatási, a szakképzési és
az önkormányzati törvény
változásai generálják majd, a
kollégiumi hálózatban történt
változások hatása azonban
már most jelentkezik. A gépé-
szeti kollégiuma az Arany Já-
nos kollégiummal együtt be-
olvadt a Széchenyi szakkö-
zépiskola kollégiumi szerve-

zetébe. A Trefort utcai épüle-
tet kivonták az oktatási ága-
zatból, de az Arany kollégi-
umnak csak a neve lesz más.
Kiss Tibor hangsúlyozta: az
Arany szellemisége változat-
lan marad, és ugyanazok
lesznek a pedagógusok is.

A nyári felújítási munkákat,
ahol lehetett, a közfoglalkoz-
tatottak bevonásával végez-
ték el. A Szent-Györgyi kollé-

giumát alkalmassá tették a
fiúk, valamint az általános is-
kolás korosztály fogadására.
A Jankay iskola diákotthoná-
ban a hálótermeket tanter-
mekké alakították, a Thurzó
utcai fôépületben pedig
ebédlôt alakítottak ki. Az
Andrássy lánykollégiumának
épülete, valamint a Penza-la-
kótelepi óvoda épülete új te-
tôt kapott, amelyet a Ton-
dach kedvezményesen biz-
tosított. 

Békéscsaba intézményei
tehát készen állnak az új tan-
évre, nézzük, hány óvodást
és iskolást érint mindez. A
város óvodáiba idén több
mint 470 gyermeket írattak
be, összesen körülbelül 1850
ovissal kell számolni ôsztôl.
498 gyermek kerül az óvo-
dákból az iskolák elsô osztá-
lyaiba, közülük 49-en nem
önkormányzati intézmények-
be járnak majd. Az önkor-
mányzati általános iskolák-
ban összesen mintegy 4050
diák tanul. A gimnáziumi ta-
nulók létszáma Békéscsabán
1248, a szakközépiskolásoké
4158, szakiskolákba 1658-an
járnak. Középszinten, esti
vagy levelezô képzéseken
363-an vesznek részt, a vá-
ros kollégiumaiba pedig
mintegy 1200 diákot várnak
szeptembertôl.

M. E.

Az iskolák, óvodák készen állnak a gyerekek fogadására
A szokásosnál is nagyobb várakozás elôzi meg a tanévet

Pár nap múlva véget ér a vakáció, benépesülnek az óvo-
dák, iskolák. Szeptember közeledtével gyerekek, szülôk,
pedagógusok találgatják: vajon mit tartogat az új tanév?
Békéscsabán talán a szokásosnál is nagyobb várakozás
elôzi meg ezt az évet, a tavasszal meghozott döntések
ugyanis huszonegy oktatási intézmény mûködését, min-
dennapjait befolyásolják kisebb-nagyobb mértékben.

A sikeres pályázatnak kö-
szönhetôen a városba érkezô
uniós segélyszállítmány ki-
osztásában Vantara Gyula
polgármester is részt vett. A
fôleg tartós élelmiszereket, te-
hát lisztet, tésztát és egyéb
szárazételeket tartalmazó
csomagok szétosztásában a
polgármesteri hivatal és az
Életfa szociális szolgáltató
központ munkatársai mellett
a közfoglalkoztatottak is részt
vállaltak. A rászorulók kivá-
lasztását és nyilvántartását a
családsegítô és az önkor-
mányzat szociálpolitikai osz-

tályának munkatársai közö-
sen készítették elô, az össze-
sen 20,5 tonna élelmiszer
adomány szállításának koor-
dinálását pedig a Csabasped
végezte. Vantara Gyula arról
tájékoztatott, hogy a program

szeptemberben is folytatódik,
tehát az érintett családok
mindegyike újabb, hasonló
tartalmú és értékû élelmiszer-
csomagra számíthat az isko-
lakezdést követôen.

K. K. P.

Élelmiszercsomagot kaptak
Közel négy és fél ezer rászorulón segítettek

A Kazinczy Ferenc Általános Iskola kívül-belül megújulva várja a gyerekeket

Mindannyian büszkék le-
hetünk a békéscsabai Vand-
háti DSE fiatal tornászára, aki
duplán aranyozódott be a jú-
lius 4-én véget ért Speciális
Olimpia Nyári Világjátékán,
Athénban. A nemzetközi via-
dal magyar különítményének
legfiatalabb és legeredmé-
nyesebb versenyzôjeként ha-
zatérô Kurucz Georgina két-
szer állhatott a dobogó leg-
magasabb fokára (ugrásban
és egyéni összetettben), mi-
közben három másik szám-
ban (gerendán, talajon és fe-
lemás korláton) a szintén igen
kiemelkedô második helye-
zést szerezte meg. A mind-
össze 11 éves békéscsabai
diáklány nem sokkal a nagy
sikerû verseny után szemé-
lyesen is fogadhatta Vantara
Gyula polgármester gratulá-
cióját, aki kisebb ajándékcso-
maggal is meglepte a kis baj-

nokot. Az ünnepélyes gratulá-
ció természetesen kijárt a fel-
készülés szakmai irányítását
végzô edzônek, Hajdú Lász-
lónak is, akinek magas szintû
felkészültségét igazolja, hogy
tornászválogatottunk össze-
sen 18 éremmel (8 arany-,
négy ezüst- és 6 bronzérem)

térhetett haza Görögország-
ból. A 13. alkalommal lebo-
nyolított sporteseményen 185
ország 7500 sportolója mérte
össze erejét, tudását. A ma-
gyar együttes mindösszesen
51 arany-, 32 ezüst- és 25
bronzérmet szerzett.

Kárász-Kiss Péter

A mi kis bajnokunk
Kurucz Georgina két aranyérmet hozott

Július 11-e és 15-e között
csaknem 9 millió forint ér-
tékû (pontosan 8,8 milliós –
a szerk.) élelmiszer-ado-
mánnyal segítették váro-
sunk rászorulóit az Európai
Unió élelmiszersegély-prog-
ramjának keretében.

Tartós élelmiszereket kaptak a csabai családok

Kurucz Georgina, a mi kis hôsünk
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A mi gépeink még nem voltak olyan jók és modernek, mint a
mostaniak, de nekünk a szárnyakat adták, a repülés élvezetét,
az ember évezredes vágyának megvalósítását – veterán léglo-
vagok találkozója a csabai repülôtéren 

Dallamok szárnyán a repülôtéri hangárban. A tavalyi Carmina
Burana után idén filmzenei betétek hangzottak el a repülôtér
nagyhangárjában, a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar elô-
adásában

A Körösök Völgye Határtalan Vándortúra és Zenei Fesztivál keretében Vantara Gyula polgár-
mester fogadta városunkban Tôkés Lászlót, az Európai Parlament alelnökét, a határon átnyúló
rendezvény fôvédnökét

Nyáron a városháza is virágba borult, a látvánnyal talán még Sztraka Ernô és Ybl Miklós is
elégedett lenne. A hivatalban persze ugyanúgy intézhettük ügyes-bajos dolgainkat, mint más-
kor

Mintha csak egy pillanattal
ezelôtt lett volna, hogy vártuk a
napsütést, vártuk a nyarat, vár-
tuk, hogy kimerült testünk-lel-
künk végre feltöltôdjön. Bár
programokban nem volt hiány,
néha úgy éreztük, mintha meg
sem érkezett volna igazán:
gyorsan és idônként kicsit
hûvösen suhant el a nyár.

A nyár nevû alkalmazás tele-
pítése hibás. Az évszak nem ta-
lálható, vagy eltávolították, vagy
megváltozott a neve, esetleg
épp nem elérhetô Magyaror-
szágon. Próbáld újból késôbb –
keringett júliusban az interne-
ten. „Enyhe telünk van” – hu-
morizált az idôjós. Pórul jártak,
akik akkor mentek nyaralni, a
bôröndben maradtak a fürdô-
ruhák, és a folyton változó idô
szinte mindenkit megviselt. Per-
sze a hûs, ôszies napoknak is
megvannak a szépségei, az
esôben például énekelhetünk
és táncra perdülhetünk, mint
Gene Kelly az 1952-es filmmu-
sicalben, de nyáron mégiscsak
a nyárnak szeretnénk örülni.
Szerencsére augusztusban ezt
megtehettük.

Nyár ide vagy oda, az élet
nem állt meg Csabán az elmúlt
két hónapban sem. Folytató-
dott a csatornázás, buckák, út-
lezárások mindenütt, sokszor
komoly fejtörést okozott a mun-
kába- vagy hazanavigálás, plá-
ne, ha cekkerekkel rakottan
próbáltuk megközelíteni az ott-

honunkat az ideiglenes hegye-
ken-völgyeken át. Azért aki nyi-
tott szemmel és szívvel járt, Bé-
késcsabán számos forrásból
olthatta örömszomját. Láthat-
tunk gyerekeket, akik gyöngyö-
zô kacajjal tapicskoltak a po-
csolyákban, hogy aztán apró
gumicsizmáikkal nyomokat fes-
senek a járdára. A játszóterek
szinte mindig megteltek, a tá-
borok rengeteg új élménnyel
gazdagították a kicsiket, nagyo-
kat, ismét felfedeztük Póstele-
ket, és a ritka kánikulai napo-
kon rengeteg család játszott,
pancsolt, nevetett együtt a für-
dôben. A tömbházak elôtt szor-
gos asszonyok gondozták a vi-
rágokat a kint üldögélôk és az
arra járók örömére, a házaknál
megszépültek a kertek, udva-
rok. Volt idô lakásfestésre,
rendrakásra, olvasásra, beszél-
getésekre, pihenésre és arra,
hogy újdonságokkal, akár csak
új receptekkel kísérletezzünk.

Tehát mégis volt nyarunk –
talán nem is akármilyen. Még
mielôtt elpakolnánk az utazá-
sok emlékeit és egy évre bú-
csút intenénk a kánikularuhák-
nak, idézzük fel együtt, hogyan
telt Békéscsabán 2011 nyara,
milyen örömeink, bánataink
voltak, mi az, amit megôrzünk
az elmúlt két hónapból. Össze-
állításunkkal néhány emlékeze-
tes pillanatot idézünk fel. A fotó-
kat Kiss Zoltán és Máté Gergô
készítette.            Mikóczy Erika

Elsuhant a nyár

A Városházi Esték keretében a mûvészeti élet színe-java láto-
gatott el Békéscsabára. Jól vizsgázott az új szervezô, a Békés-
csabai Kulturális Központ 

Haverok, buli, gulyás – a nyár elején jó hangulatban kirándul-
tak a 2-es, vagyis ma már a Kazincy Ferenc Általános Iskola ta-
nulói

Ha nyár, akkor strand! Jó idôben családok, gyerekek százai
játszottak, lubickoltak együtt az Árpád fürdô medencéiben

Ha szôke herceg nem is, de fehér (vagy pej, fakó, deres, kese,
sárga, szürke) ló volt néhány nyári táborban. A csabai gyere-
kek és szülôk táborok széles kínálatából válogathattak az el-
múlt két hónapban

NYÁR NYÁR  NYÁR
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A múzeumok éjszakáján a betérôk akár az éjszaki órákban is
megnézhették a múzeumot, megtekinthették Fajó János Kos-
suth-díjas festômûvész alkotásait vagy Bohus Zoltán Munká-
csy-díjas mûvész üvegszobrait

A Norvégiában történt – hetvenhét, döntô többségében fiatal
életét követelô – merényletek áldozatairól emlékeztek meg a
Jókai színház mûvészei és a város lakói az Ibsen Háznál

Ilyen az igazi hárompontos nyár! Nyolcvannégy csapat és
mintegy százötven dobó nevezett a július 3-án megrendezett
csabai Streetball Challenge-re

Ugye, hogy Békéscsabán vannak a legszebb lányok? A nyá-
ron az utcákon és több szépségversenyen lehettünk szemta-
núi ennek, de úgy látszik, nálunk még a határban is szép lá-
nyok teremnek

Egyik délután hét srácot
láttam Csabán, akik fel-felug-
rottak a falra és szinte min-
denre, ami az útjukba akadt.
Megálltam, és ámulva néztem
produkciójukat. 

Kik ôk és mit csinálnak?
Gondoltam, kiderítem. Meg-
tudtam, hogy a fiúk parkou-
roznak és freerunoznak. A Ya-
makasi-filmekben láttam,
ahogy a szereplôk könnye-
dén ugráltak fel a falra, a kü-
lönbözô akadályokra, és így
jutottak el egyik helyrôl a má-
sikra. Kezdtem kapizsgálni,
hogy a fiúk is ezt a cseppet
sem veszélytelen sportot ûzik.
Ugrálnak, különbözô kunsz-
tokat próbálnak ki, amikor a
legtöbb tinédzser nyaranta in-
kább bulizik, a neten csüng. 

Nagyjából hat-hét éve kez-
dett begyûrûzni országunkba
ez az extrém sport. A hét fiú
közül volt, aki egészen átfor-
málódott, mióta beleszeretett
ebbe a tevékenységbe. Per-
sze nem mindenki díjazza,
hogy ôk nem a számítógép
vagy a tévé elôtt „kockulnak”,
hanem használják az izmai-
kat, kimennek a szabadba, át-
járnak más városokba edzeni.
Sokan csak randalírozó köly-
köknek titulálják ôket, pedig
errôl szó sincs! Mindent fel-
használnak egy-egy figurá-
hoz, ugráshoz, de semmit
nem tesznek használhatatlan-
ná. Az elfogadás és megértés

ennek ellenére sokak számá-
ra nehéz.

A fiúk kedvesen invitáltak
az egyik edzésükre, ahol
megmutatták, milyen gyakor-
latokat tudnak, hogyan fesze-
getik a határaikat. Megmutat-
ták azt is, hogy ôk a valós vi-
lágban élnek értelemmel, cél-
lal megtöltve az életüket. Min-
den mozdulatukban ott volt a
felelôsség, az összpontosí-
tás, a figyelem és a szabad-
ság érzése. Mennyivel jobb
így fiatalnak lenni, mint egy
fülledt szobában, a négy fal
között kuksolva, hosszú órá-
kat szörfölgetni a világhálón!
Ez a hét fiú rendszeresen ta-
lálkozik, sportol, nemcsak a
klaviatúrát ütögeti és like-ol-
gat. Megyek, elkísérem ôket a
következô edzésükre.

Kormányos Emese, a
School of Business újságíró
szakos hallgatója, aki a Csa-
bai Mérlegnél volt gyakorla-
ton

Szabadon a szabadban
Jegyzet

Mit nekünk gravitáció? Két keréken a levegôben – extrém élmények, extrém nyár a sportcsarnok
melletti extrémsport-pályán

A rossz idô miatt csak augusztus 13-án rendezték meg a Szanazugi Evickélést. A nevezési dí-
jakkal az AUT-PONT Alapítványt és az állatvédôket támogatták az evickélôk

A legelszántabb KÖRF-özôket az ôszies idô sem rettentette el attól, hogy sátrat verjenek és két
koncert között, akár szakadó esôben is a szabad ég alatt pihenjenek

Az ünnep elôtt egy héttel a Lencsési Közösségi Ház és környéke adott otthont a Szent István-
napi elôzetes programjainak. Képünkön az est fénypontja, Wolf Kati, ifjú rajongóival

NYÁR  NYÁR
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LENCSÉSI KÖZÖSSÉgI hÁZ
5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. Tel./fax: 66/456-177

E-mail: lencsesikozhaz@mail.globonet.hu

Alakformáló torna
Augusztus 25-étôl hetente csütörtöki napokon 18.30-tól 19.30-ig,
szeptember 13-ától minden kedden és csütörtökön 18.30-tól 19.30
óráig. Vezeti Kvasz Edit aerobikoktató

Kiállítás
Augusztus 27-én, szombaton 9-tôl 18 óráig a magyar fotográfia napja
alkalmából Expozíciók 2010 címmel a Márvány Fotómûhely szabadté-
ri tárlata a Korzó téren

Tanfolyamok
– intimtorna-tanfolyam indul szeptember 28-án, szerdán 18 órakor. A
képzés 10 órás, a foglalkozások szerdai napokon 18-tól 19 óráig tarta-
nak. Vezeti: dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász. Részvételi díj: 8000
Ft/fô. Jelentkezni személyesen a helyszínen lehet az elsô, alakuló
megbeszélés alkalmával;

– alapfokú és haladó számítógép-kezelôi tanfolyam indul nyugdíjasok
részére október 3-án. A képzés 24 órás és 12 foglalkozásból áll, me-
lyek hétfôi napokon 8-tól 10 óráig (kezdô) és 10-tôl 12 óráig (haladó)
tartanak. Oktató: Szikora Tibor tanár 
Részvételi díj: 8500 Ft/fô. Jelentkezni lehet szeptember 29-éig a rész-
vételi díj befizetésével személyesen a közösségi házban;

– jógatanfolyam indul kezdôknek október 3-án 18 órakor. A képzés 24
órás és 12 foglalkozásból áll, melyekre hétfôi napokon kerül sor 18-tól
20 óráig. A részvételi díj 7500 Ft/fô. Vezetôje: Juhász Gabriella. Jelent-
kezni szeptember 29-éig lehet a részvételi díj befizetésével személye-
sen a közösségi házban.

eMagyarország pont 
Hétköznapokon 10-tôl 17 óráig

– internethasználati lehetôség: 100 Ft/óra. 
Nyomtatás: 10 Ft/A4-es oldal

IfIhÁZ – ANDRÁSSY ÚTI TÁRSASKÖR
5600 Békéscsaba, Andrássy út 38.  Pf. 60

Tel.: 66/449-222, 66/527-920 www.ifihaz.hu • ifihaz@ifihaz.hu

Az Andrássy Úti Társaskör programjaiból

Szeptember 3-án, szombaton 20.00 órától: „Guzsalyas” – toborzó
táncház a Csaba Nemzetiségi Táncegyüttessel

Szeptember 7-étôl kezdôdôen szerdánként 9.30-tól: Kismamák!
A nyári szünet után ismét várunk benneteket a bergengócia

babaklub foglalkozásaira

Közösségi felhívások

„Kisfestôk képzômûvész szakkör” indul a Munkácsy Emlékházban
Foglalkozásvezetô: Baji Miklós Zoltán festômûvész

Elsô alkalom: szeptember 15-e 17.00 óra
Bôvebb információ és jelentkezés: Varga Anna – 66/527-920

Nézz fel a színpadra, és ha tetszik, amit látsz,
jelentkezz a Csabai Színistúdióba!

Felvételi meghallgatás szeptember 17-én, szombaton 10 órától
az Andrássy Úti Társaskörben. Bôvebb információ:

Somogyvári Csilla (20/219-50-56)

„Elszállt a nyár” – a Csabai Színistúdió hagyományos tanévnyitó
koncertje a Korzó téren. Keressétek a plakátokon, illetve

honlapunkon!

BÉKÉSCSABAI KULTURÁLIS KÖZPONT BÉKÉSCSABAI KULTURÁLIS KÖZPONT

Ne feledje! Az IFIHÁZ csapata az Andrássy Úti Társaskörben
(Andrássy út 38., volt óvoda) szolgáltatásaival továbbra

is szeretettel várja vendégeit, ügyfeleit, régi barátait:
PATENT DIÁKIRODA, CIVIL IRODA, FELNôTTKÉPZÉSI
SZOLGÁLAT, VALAMINT  RENDEZVÉNYSZERVEZÉS

ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETôSÉG!

Röviden
Még júliusban rendezték

meg a III. Sárvári Fúvószeneka-
ri Verseny és Fesztivált, ahol
szép sikert és elismerést aratott
a városunkat is képviselô Kö-
rösparti Vasutas Koncert Fú-
vószenekar. Az igen magas
színvonalú versenyen a csa-
baiak – kiemelkedô teljesítmé-
nyükkel – harmadik helyezést
értek el.

***
A Csillag Születik felfedezett-

jei, László Attila és Gomes is
részt vettek még július végén a
Petôfi Utcai Általános Iskola ke-
rítésének és játszóudvarának a
felújításában. Az önkéntes ak-
ciót a Provident Pénzügyi Zrt.
szervezte.

***
A Rákgyógyítás magazin

(www.rakgyogyitas.hu) nyári ki-
adásában górcsô alá veszi a
kórház falain kívül kínált, daga-
natos betegeknek szánt termé-
keket és szolgáltatásokat. A ne-
gyedévenként megjelenô in-
gyenes magazin 15 ezer pél-
dányban jut el a kórházakba,
klinikákra és a betegszerveze-
tekhez, de postán is megren-
delhetô.

***
A Kemény Gábor szakkö-

zépiskola huszonhárom diákja
három hét szakmai gyakorlaton
vett részt a szünidô folyamán
Drezdában (a nyelvi környezet
német, a kurzus nyelve angol)
és Valenciában (a nyelvi kör-
nyezet spanyol, a kurzus nyelve
angol). A projekt a Leonardo da
Vinci mobilitási programban, az
egész életen át tartó tanulás al-
program keretében, a Tempus
Közalapítvány 34 111 EUR tá-
mogatásából valósult meg.

***
A Jankay Misszió tagjai – is-

kolájuk tizenöt tanulójával –
Kárpátaljára utaztak el a nyáron
öt napra. Kirándultak a Verec-
kei-hágóhoz, Munkácsra, Ung-
várra, a szinevéri nemzeti park-
ba, és megismerték Kisszel-
menc, a „kettészakított falu”
nem mindennapi történetét is.

Augusztus 25–28.: XI. Le-
csófesztivál a Csaba Center-
nél

Augusztus 26.–szeptem-
ber 28.: Görgényi Tamás és
Szappanos István közös kiál-
lítása a Jankayban

Augusztus 27-én: Mály-
vád teljesítménytúrák

Augusztus 28-án: a Ma-
gyar Fotográfia napi kiállítás
a Munkácsy Emlékházban

Augusztus 29.–szeptem-
ber 1.: Családi Fesztivál az
ifiház szervezésében

Szeptember 4-éig: a Zren-
janini Kortárs Képzômûvé-
szeti Galéria kiállítása a mú-
zeumban

Szeptember 5-én 19.00–
21.00: „Elszállt a nyár…” –
nyárbúcsúztató, tanévnyitó
utcabál a színház elôtt

Szeptember 9–10.: V. Bio-
Ritmus Fesztivál a Széchenyi
ligetben

Szeptember 13-án: Bé-
késcsabai Irodalmi Estek a
Phaedrában

Szeptember 16-ától: Orlai
Petrics Soma alkotásait be-
mutató kiállítás a múzeum-
ban

Szeptember 23–25.: 17.
Országos Makettkiállítás és
Verseny a Csaba Honvéd
Kulturális Egyesületben

Szeptember 24–25.:
Szent Mihály-napi vigassá-
gok Mezômegyeren

Szeptember 26–30.: Csa-
bai Garabonciás Napok

Szeptember 29.: A Mun-
kácsy Mihály híd névadó ün-
nepsége

Szeptember 30.: III. Békés
Megyei Képzômûvészeti
Szabadegyetem az Ibsen
Házban

Szeptember 30–október
26.: Farkas Zsuzsa grafikus-
nak, a Magyar Képzômûvé-
szeti Egyetem hallgatójának
kiállítása a Jankay Galériá-
ban

Október 2-áig: „Gyöngy-
tyúktól a strandkendôig” – ki-
állítás a múzeumban

Programajánló

Közel kétezer látogató,
összesen 20 élô- és 10 elekt-
ronikus zenei produkció 3 nap
alatt – így összegezte az idei
fesztivál számszerûsíthetô
eredményeit a szervezô
KÖRF-team három tagja,
Szombathelyi Dávid, Murzsicz
Norbert és Máté Gergô. A fia-
talok hozzátették, hogy még a
számoknál is fontosabb szá-
mukra a rendezvény világo-
san megmutatkozó közös-
ségteremtô hatása, hiszen a
fesztivál résztvevôi valóban
családias légkörben találkoz-
hattak egymással és élvezhet-
ték együtt kedvenceik elôadá-
sait. Szombathelyi Dávid kie-
melte: – Egyértelmûvé vált
számunkra, hogy a rendez-
vény hiánypótló szerepet tölt
be a békéscsabai fiatalság
szórakozási lehetôségeit te-
kintve, így az elsô fesztivál si-
kereit követôen még elszán-
tabban dolgozunk a követke-
zô, reményeink szerint hason-
lóan népszerû koncertsoroza-
ton. 

Kiss Tibor alpolgármester a
szervezôk munkáját segítô
önkormányzat nevében gratu-
lált a KÖRF-csapat tagjainak a
szervezéshez. Kijelentette,

hogy a KÖRF egy olyan min-
taprojekt, ahol önkormányzati
koordináció és támogatás
mellett civil kezdeményezés-
re, de a gazdasági szektorral
összefogva valósult meg egy
kiváló program. Hangsúlyoz-
ta, hogy az önkormányzat a
tartalmi elemekbe nem szólt
bele, csupán annyit kértek,
hogy a prevenciós és egyéb,
egészségmegôrzéssel kap-
csolatos kísérôprogramok is
jelenjenek meg Pósteleken,
ami meg is történt. 

Szabó Tamás, az elôkészí-
téshez csatlakozó, majd ké-

sôbb a szervezésben és lebo-
nyolításban jelentôs szerepet
vállaló Pósteleki Turisztikai Kft.
ügyvezetôje egyetértett azzal,
hogy folytatni kell a progra-
mot. Hozzátette: jó érzés volt
személyesen tapasztalni a
csabai, a budapesti, nyíregy-
házi, szegedi fesztiválozók di-
csérô szavait.

A közösségi portálok kom-
mentjei, a gratulációk is meg-
erôsítették a szervezôket ab-
ban, hogy van létjogosultsága
a fesztiválnak, és 2012-ben
folytatni kell a rendezvényt,
így joggal merül fel a kérdés:

hogyan tovább? Máté Gergô
ezzel kapcsolatban elmondta,
hogy nem mennyiségi vagy
területi bôvítést terveznek, ha-
nem minôségi fejlesztések-
ben gondolkodnak, illetve cél-
ként tûzték ki maguk elé, hogy
a napközbeni kísérôprogra-
mokon is egyre többen ve-
gyenek részt. A KÖRF közös-
ségépítô hatására alapozva
szeretnének komolyabb ha-
gyományt teremteni az ese-
ménynek, kiegészítve az év
más szakaszaiban is színvo-
nalas szórakozást nyújtó
programokkal. Véleményük
szerint a Körös Körül Ifjúsági
Fesztivál és a hasonló rendez-
vények hozzájárulhatnak a
békéscsabai fiatalok helyben,
szülôvárosukban maradásá-
hoz is. A kérdésre, hogy mi-
lyen év közbeni, tehát ôszi, ta-
vaszi programokat terveznek
még a nyári fesztiválon kívül, a
KÖRF-team tagjai titokzato-
san csak ennyit válaszoltak:
– Jelenleg is folyik a szerve-
zés. Minden, ami fontos, ide-
jében kiderül majd!

Kárász-Kiss Péter

KÖRF – csillagos ötös a szervezôknek
Felhôtlen siker volt Békéscsaba elsô könnyûzenei fesztiválja

A siker valóban felhôtlen
volt, még annak ellenére is,
hogy a fesztivál három nap-
ja alatt nem kímélték az
égiek a szervezôket és a
fesztiválozó fiatalokat sem.
Esô ide vagy oda, valahogy
mégis csaknem száz tömött
sátor állta a sarat július 28-a
és 30-a között városunk
elsô könnyûzenei fesztivál-
ján. A fiatal szervezôcsapat,
a közremûködô önkormány-
zat és a helyszínt biztosító
Pósteleki Turisztikai Kft.
egyaránt maximálisan elé-
gedett az elsô Körös Körül
Ifjúsági Fesztivál eredmé-
nyeivel. Jövôre jöhet a foly-
tatás…

Az idei nagyon jó volt! Jövôre gyertek ti is a pósteleki KÖRF-re!

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény ha-
tálya alá tartozó munkáltatóknál mûködô szakszervezetek repre-
zentativitásának megállapításáról szóló 24/2011. (III. 9.) Korm. ren-
delet alapján Békéscsaba Megyei Jogú Város jegyzôje a helyi ön-
kormányzati szintû Reprezentativitást Megállapító Bizottság szak-
szervezeti reprezentativitást megállapító határozatát az alábbiak
szerint teszi közzé:

1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 9. § (2)
bekezdés a) pontja szerint egy szakszervezet sem minôsül repre-
zentatívnak. 

2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 9. § (2)
bekezdés b) pontja szerint reprezentatívnak minôsül: 
– a 85 TEÁOR számú ágazatban a Pedagógusok Szakszervezete;
– a 87 TEÁOR számú ágazatban a Szociális Területen Dolgozók
Szakszervezete;
– a 88 TEÁOR számú ágazatban a Bölcsôdei Dolgozók Demokrati-
kus Szakszervezete;
– a 9329 TEÁOR számú szakágazatban a Közgyûjteményi és
Közmûvelôdési Dolgozók Szakszervezete;
– a 852031 Alapfokú mûvészetoktatás zenemûvészeti ágban elne-
vezésû szakfeladatban a Magyar Zenemûvészek és Táncmûvészek
Szakszervezete.

3. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 9. § (2)
bekezdés c) pontja szerint reprezentatívnak minôsül: 
– a Pedagógusok Szakszervezete.

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

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

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

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

MSZ EN ISO 9001:2001

ALU MÍ NI UM ÉS MÛ ANYAG
NYÍ LÁS ZÁ RÓK

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

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

(a Ví dia-ud var ban)

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

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

Szélvédôjavítás
3000 Ft-tól.

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

BÉKÉSCSABA,
Mogyoró u. 7.

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

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

(30) 2282-447.

Volkswagen,
Audi, Seat,Skoda
és egyéb autók

teljes körû
javítása.

Körforgalom

Mogyoró u.

D
o

b
oz

i u
.

100 Ft/kg

Kövesse híreinket, felhívása-
inkat és játékainkat a világ leg-
népszerűbb közösségi oldalán
is! Klubtagságunk folyamato-
san bővül, ön is csatlakozzon
hozzánk és népszerűsítse ol-
dalunkat ismerősei körében.

Békéscsaba polgármes-
tere ismét civil szervezetek-
nek ajánlotta fel a közgyûlés
által jóváhagyott, törvény ál-
tal elôírt félévente esedékes
jutalmát. A döntés során a
polgármester azt tartotta a
legfontosabbnak, hogy a ci-
vilek Békéscsabáért, a bé-
késcsabai emberekért, a vá-
ros jövôjéért tevékenykedje-
nek.

Az összegbôl a következô
szervezetek részesültek:

Fényes és Térsége Egye-
sület, Varga Sándor Polgári
Alapítvány, Békéscsabaiak
Baráti Köre Egyesület, Bé-
kés Megyei Mentô Alapít-
vány, Alapítvány a Köröspar-
ti Junior Fúvósok Javára,
Békéscsabai Vásárhelyi Pál
Alapítvány, SOS Telefonos
Lelkisegély Szolgálat.

Vantara Gyula ismét civileknek
adta féléves jutalmát

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

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

Színpompás kendôk, káp-
rázatos ruhák, tarisznyák, ék-
szerek és néhány furcsa tárgy
fogadja októberig azokat,
akik ellátogatnak a Munkácsy
Mihály Múzeum Tégla Termé-
be, a Gyöngytyúktól a strand-
kendôig címû kiállításra. 

A Comitas Egyesület és dr.
Tomory Ibolya kulturális ant-
ropológus közremûködésé-
vel létrejött kiállítás a viseletek
és kiegészítôk segítségével
ad ízelítôt Kelet-Afrika divat-
és öltözködési kultúrájából,
szokásaiból. Abban a térség-
ben az asszonyoknak különö-

sen megtetszett a gyöngy-
tyúk mintázata, szívesen
használták, számos megte-
kinthetô ruhadarabon ez a
motívum köszön vissza. A tár-
lat kicsit olyan, mintha vala-
melyik egzotikus afrikai divat-
ház vonultatná fel hagyomá-
nyos motívumokban gazdag,
szemet gyönyörködtetô kol-
lekcióját, csak itt a ruhák mel-
lett olyan használati tárgyak is
helyet kaptak, mint például a
fából készült kapa vagy a ma-
niókaprés. Érdekesség, hogy
egy-egy strandkendôre emlé-
keztetô textilen megjelenik

például a Kilimandzsáró csú-
csa vagy Julius Nyenyere, ko-
rábbi tanzániai elnök és Ba-
rack Obama amerikai elnök
portréja. A különbözô színek,
formák használata, a képi áb-
rázolás ma is a kommuniká-
ció egyik formája a fekete
kontinensen, tehát minden
bemutatott színes kendônek,
ruhának üzenete van. 

A kiállítás megtekintése él-
mény lehet azoknak, akiket
érdekel az afrikai kultúra, de
azoknak is, akiket a színpom-
pás ruhák, ékszerek, tárgyak
bûvölnek el.                        M. E.

Kelet-afrikai „kollekció” a múzeumban
Gyöngytyúktól a strandkendôig

Harmincéves a Bagoly Antikvárium

– Nemcsak az olvasási szo-
kások, de a könyvesszakma is
alaposan megváltozott… A
könyvek ára ma már nem teszi
lehetôvé, hogy azonnal besze-
rezzük a legfrissebb újdonsá-
gokat. Hogyan látja ezt egy an-
tikvárium üzemeltetôje, tulajdo-
nosa?

– Ez így van, ám egyre töb-
ben keresnek könyvritkaságo-
kat, speciális szakkönyveket.
Most a mezôgazdasági szak-
könyvek szezonját éljük. Sze-
rencsére több anyuka kutatja
gyermeke számára a régi ked-
venceket, gyermek- és mese-
könyveket, melyeket még ô
maga is forgatott. Reneszán-

szukat élik a Pöttyös és Csíkos
leánysorozatok, a Búvár, de a
legtöbben még mindig az isko-
lai kötelezô olvasmányokat ke-
resik. Újra felfedezték vendé-
geim P. Howardot, azaz Rejtô
Jenôt, akinek mûvei „pengôs”,
tehát még az „Olcsó könyvek”
elôtti kiadásban is megtalálha-
tók üzletemben. Vagy említhet-
ném a magyar Molnár Évát, akit
Vavyan Fable néven ismernek a
gyûjtôk. 

– Mi a hitvallása?
– Könyveket, hanglemeze-

ket, egyéb hanghordozókat
adok-veszek. Az eredeti szak-
mám könyvterjesztô. Hitvallá-
som az olvasás népszerûsíté-

se, hisz olvasni jó! Szeretném,
ha minél több elégedett vásár-
lóm lenne, bár nem mindig si-
kerül az igényeket kielégíteni.
Viszont akkor marad egy kis
pletyi, terefere, mert nálunk azt
is lehet... 

– Az évtizedek alatt megélt
már hideget, meleget… Ez a
harmadik otthona a Bagoly An-
tikváriumnak. Hogyan kezdô-
dött?

– 1961-ben kezdtem, az elsô
munkahelyem a Radnóti köny-
vesbolt volt, ahol kisinasként,
mindenesként dolgoztam, egy
évig voltam tanuló. Az OTP-sar-
ki antikvárium tulajdonosa, Sós
Károly egyszer nyári szabad-
ságra ment, és én beugrottam
helyette. Így kezdôdött a szere-
lem, és 1964-ben már az And-
rássy úton, a borozóval szem-
ben, Rostoványi órás üzletének
helyén nyitottunk antikvárüzle-
tet. A maszek világ hajnalán,
1981-ben megkértem az enge-
délyt saját üzletre. Gajka Pál, a
szônyegszövô akkori igazgató-
ja átengedte a mostani Center
helyén mûködô gyár egyik he-
lyiségét. Innen 1985-ben köl-
töztünk az Irányi utcába. Jelen-
legi helyünkön, a Szabadság
téren 2005-tôl található a Ba-
goly Antikvár. Nagy bánatomra
cégérünket, a réz baglyot ellop-
ták még az Irányi utcából. Saj-
nos azóta sem lett meg.

– Mivel készülnek a 30. szü-
letésnapra?

– December elsején ünne-
peljük. Lesz meglepetés, de
hogy mi, az egyelôre titok.

Vándor Andrea

Ma már nem divat olvasni. Ott az internet, s a keresôk se-
gítségével minden kérdésükre választ kapnak a fiatalok.
Talán csak az idôsebbek és a szakemberek, pedagógusok
veszik le a polcról a régi kedvenceket, és ismeretszerzésre
is ôk használják leggyakrabban a lexikonokat, szakszótá-
rakat, enciklopédiákat. Tény, változik olvasáskultúránk, ol-
vasási szokásaink. Minderrôl és sok minden egyébrôl be-
szélgettünk a több mint negyven éve könyvterjesztéssel,
könyvbeszerzéssel foglalkozó Puskás Ernônével, a Bagoly
Antikvár tulajdonosával.

Puskás Ernôné, a Bagoly Antikvár tulajdonosa

Jankay öröksége a fôvárosban
Barátok Békéscsabáról

Salom! – ezzel a hagyo-
mányos köszöntéssel fo-
gadták a békéscsabai Jan-
kay Galéria és Kortárs
Gyûjtemény delegációját
Budapesten, a Magyar Zsi-
dó Múzeumban. A szívélyes
fogadtatás után fantasztikus
élményben volt részünk,
hisz szakszerû kalauzolás
mellett ismerhettük meg a
fôváros szívében – 1932 óta
ezen a helyen – mûködô ki-
állítóhely és a Dohány utcai
zsinagóga lenyûgözô épüle-
tét, kincseit. A volt történelmi
zsidó negyed központjában
álló múzeum Európa máso-
dik leggazdagabb zsidó mú-
zeuma, és különlegességét
az is jelzi, hogy a Magyar
Zsidó Múzeum helyén álló
házban született Herzl Tiva-
dar, Izrael állam megálmo-
dója. 

A Jankay Galéria munka-
társainak álma – hogy a fôvá-
rosban is bemutassák és
népszerûsítsék városunk szü-
löttének, Jankay Tibornak az
életmûvét, hagyatékát – „Bé-
késcsaba–Los Angeles–Bé-
késcsaba” címmel most meg-
valósult. A csabai Calandrella
Kamarakórus szlovák és ma-
gyar népdalfeldolgozásokkal
érkezett a megnyitóra. Dr. Pe-
remiczky Szilviának, a Ma-
gyar Zsidó Múzeum igazgató-
jának köszöntése után Bálint
Ildikó festômûvész megnyitó-
beszédében Jankay hazasze-
retetérôl szólt, melyet a hábo-
rús munkaszolgálatos évek
sem tudtak kioltani. Élményeit
a Mártírok címû szénrajz-so-
rozatában dolgozta fel, amely
1947-ben a Tevan Kiadó gon-
dozásában album formájá-
ban is megjelent. Jankay any-

nyira szerette édesanyját,
hogy 1948-ban követte a csa-
ládot Kaliforniába. Emlékeit
festette, ám végig megmaradt
csabainak – még az óceán-
ban is az Alföld végtelenségét
látta. Egyik utolsó interjújá-
ban, 1983-ban ezt mondta:
„Már nagyon régen élek Ame-
rikában. Gondolat- és álom-
világomban többet vagyok
Csabán, mint máshol a vilá-
gon. Csaba volt a hely, ahol
az érzésvilágom született, a
szépet, a jót, a gyönyörût ott
találtam meg.” 

Aki elmulasztotta a nyári
tárlatot, az szeptember 14-e
és 27-e között a budapesti 2B
Galériában láthatja a társkiál-
lítást, amely Jankay alkotásait
Bolmányi Ferenc mûveivel
együtt mutatja be „Barátok
Békéscsabáról” címmel. 

V. A.

A nyár egyik rangos kép-
zômûvészeti eseménye volt a
huszonegyedik Csuta Nem-
zetközi Mûvésztelep. Tíz or-
szág harminchat mûvésze al-
kotott egy héten át Békésen,
a Bolyai utcai alkotóházban, s
az ott született mûveket a Jan-
kay Galériában állították ki. 

A zárókiállítás hûen tükröz-
te, hogy a nagy, maradandó
mûvek nemcsak magányo-
san, „elefántcsonttoronyba”
zárva születhetnek, hanem a
mûvészek egymást megihle-

tô inspiráló közösségében is.
A tárlatot Pákh Imre, a neves
New York-i mûgyûjtô, befek-
tetô, a Munkácsy Mihály Ala-
pítvány elnöke nyitotta meg.
A játék, a szerencse és a hu-
szonegyes szám ihlette az
idei mûvésztelep atmoszférá-
ját és alkotásait. Az 1993-ban
Csuta György festômûvész
által megálmodott és életre
hívott egyhetes alkotótábor-
ban született mûveket a kiállí-
tás megnyitóján dr. Tuza Béla
fôvédnök is méltatta. A zsúfo-

lásig megtelt Jankayban a
tárlatmegnyitó színvonalát
Boldog Péter bûvész produk-
ciója is emelte, illeszkedve a
tábor témaköréhez – a játék-
hoz és a szerencséhez: a fia-
tal, tehetséges illuzionista stí-
lusosan kártyatrükköket mu-
tatott be. A kiállítás végén
Csuta György szólította a
mûvészetkedvelô publikum
elé a mûvésztelep idei részt-
vevôit – megköszönve mun-
kájukat. 

Vándor 

Játék és szerencse a 21 jegyében

Calandrella Kamarakórus a zsinagóga elôtti téren
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A tervek szerint Békéscsa-
báról talán már jövô ôsszel
kényelmesen és biztonság-
ban átkerekezhetünk Nagy-
szalontára Doboz, Sarkad és
a méhkeréki határátkelô érin-
tésével. A területen a meglévô
kerékpárút-szakaszokhoz
most közel 28 kilométernyi új
bicikliút épül az Európai Unió,
Magyarország és Románia
társfinanszírozásában. A fej-
lesztés az elsô üteme annak a
koncepciónak, amely ha tel-
jes egészében megvalósul, a
csabai bányatavakat össze-
függô, 60 kilométeres kerék-
párút köti majd össze a ma-
darasi termálfürdôvel.

A Határtalanul két keréken
kerékpárúthálózat-fejlesztési
programban részt vesznek az
érintett települések önkor-
mányzatai, részt vesz az or-
szágos hatáskörû Közleke-
désfejlesztési Koordinációs

Központ és vezetô partner-
ként a Körösök Völgye Natúr-
park Egyesület. A beruházás
elsô ütemének nyitórendez-
vényét az érintett szervezetek
és települések képviselôinek
részvételével a Körösök Völ-
gye Látogatóközpontban tar-
tották a közelmúltban. Izsó
Gábor, az egyesület alelnöke
történelmi lépésnek nevezte,
hogy az idei határtalan vízitú-
ra után, jövôre már kerékpá-
ron is határtalanul túrázha-
tunk ebben a térségben. Kie-
melte, hogy a projekt várha-
tóan elôsegíti a térség ide-
genforgalmának jobb kihasz-
nálását és a határ menti ré-
giók gazdaságának élénkíté-
sét. Opauszki Zoltán kabinet-
fônök a csabai önkormányzat
képviseletében hozzátette:
Békéscsaba kerékpárosbarát
település, idén 4,5 kilométer
hosszú kerékpárutat adnak

át, a Határtalanul két keréken
program keretében pedig jö-
vôre újabb 4,5 kilométeres
szakasszal gazdagodik a vá-
ros.

Kovács Krisztián projekt-
menedzser elmondta: 2005-
ben fogalmazódott meg a
csabai bányatavakat a mada-
rasi termálfürdôvel összekötô
bicikliút ötlete, de a hosszas
elôkészítés és egyéb okok
miatt csak most jutottak el a
beruházás elsô üteméig. A
közel 28 kilométeres, 96 szá-
zalékos támogatással megva-
lósuló kerékpárútnak az össz-
költsége több mint 5 millió
euró (1,3–1,4 milliárd forint),
ebbôl 2,9 millió eurót a ma-
gyarországi, 2,1 eurót a romá-
niai szakaszra fordítanak. A
kerékpárút építése várhatóan
a jövô év elején kezdôdik és
ôszre fejezôdik be.

Mikóczy Erika

Kerékpárút Nagyszalontára
Határtalanul – két keréken

Idén 4,5 kilométer hosszú kerékpárutat adnak át, jövôre újabb 4,5 kilométer épülhet

Két ország, egy cél, közös siker
Kampány az elektronikus környezetszennyezés ellen

A Korzó téren Opauszki
Zoltán kabinetfônök üdvö-
zölte az akciót, és a gyûjtô-
edények gyarapodását, mint
mondta, Békéscsabán újabb
huszonkét helyszínnel bôvül
majd a leadóhelyek száma. 

„Két ország, egy cél, kö-
zös siker” a mottója a két or-
szág határon átnyúló együtt-
mûködési programjának, és
ezt vallja az Elektro-Coord
Magyarország Kft., valamint
román partnere, a Recolamp
is, amely cégek az elektroni-
kai hulladék-gazdálkodás-
ban élen járnak. A projekt Te-
mesváron startolt, majd Bé-
késcsabán, a Korzó téren ta-
lálkozhattak a csabaiak a
road show-ra készült interak-

tív rendezvénysátorral, amely-
ben információk, interaktív
játékok, dokumentumfilmek,
információs anyagok várták
az érdeklôdôket egy héten
át. A sátorba betérôknek
helyben készített plasztik
környezetvédô kártyával is
kedveskedtek a szervezôk, a
szórakoztatásról pedig a
Young Bluesers együttes
gondoskodott.

A program 2007 és 2013
között, az Európai Unió tá-
mogatásával, az Európai Fej-
lesztési Alap, valamint a  Ma-
gyar Köztársaság és Romá-
nia társfinanszírozásával va-
lósul meg. 

A világítótestek anyaga 85
százalékban újrahasznosít-

ható, de hazánkban ez az
arány csak 40 százalék, a
cél, hogy 2016-ra 70–80 szá-
zalék legyen. Az uniós pályá-
zaton Békés, Csongrád, Haj-
dú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyék mellett a ro-
mániai Arad, Temes, Bihar és
Szatmár megyék vesznek
részt. A rendelkezésre álló
1,6 millió eurót speciális
gyûjtôkonténerek gyártásá-
ra, kihelyezésére, tájékozta-
tó kampányok szervezésére,
valamint az elhasznált világí-
tótestek, izzók és neoncsö-
vek újrahasznosítását szol-
gáló gyár építésére használ-
ják fel. Utóbbi megyénkben,
Mezôkovácsházán létesül,
és innen látja majd el a két
partnerországot – tudtuk
meg dr. Kovács Bélától, az
Electro-Coord Magyaror-
szág Nonprofit Kft. világítás-
technikai divízió menedzse-
rétôl.  

Vándor Andrea

Megmaradtak a munkahelyek
Befejezôdött a Csaba Metál képzési programja

A képzési program befe-
jezôdött, részleteirôl Majo-
ros Béla vezérigazgató, Dé-
nes Lajos gazdasági igazga-
tó és Kitajka Béla gyárigaz-
gató számolt be a közelmúlt-
ban. A vezetôk kiemelték,
hogy a Csaba Metál Zrt. a
foglalkoztatás és az árbevé-
tel tekintetében a térség leg-
jelentôsebb cégei közé tar-
tozik. A piaci helyzetük sta-
bil, a gépjármûipar számára
szükséges nagy pontossá-
gú alkatrészektôl kezdve a
mezôgazdasági termékekig

számos dolgot gyártanak,
és csaknem száz százalék-
ban exportra termelnek. A
precíz, nagy szakmai tudást
igénylô munkához jól kép-
zett dolgozókra van szüksé-
gük. Munkatársaik ezeknek
a kritériumoknak maximáli-
san megfelelnek, így magá-
tól értetôdô, hogy a válság
idején is szerették volna
megtartani ôket. Ezt a célt is
szem elôtt tartották, amikor
pályázatot nyújtottak be a
Társadalmi Megújulás Ope-
ratív Programra a képzéssel

kombinált munkahelymeg-
ôrzô támogatás elnyerésére.

A több mint 134 milliós
pályázati összeg mintegy fe-
lét 205 alkalmazott képzésé-
re, a másik felét a tanulás
idején kiesô munkabérekre
fordították. Nyolcfajta kép-
zésben vehették részt a
munkavállalók, ezekben a
szakmai ismeretek bôvítése
mellett például angol nyelv,
német nyelv vagy informati-
ka oktatása is szerepelt. Kü-
lön elônye volt a program-
nak, hogy hetvenöt hátrá-
nyos helyzetû, ötven év fe-
letti dolgozót is bevontak,
növelve ezzel az érintettek
tudását, erôsítve a munka-
hely megtartására irányuló
törekvésüket, és nem utolsó
sorban önbecsülésüket.

M. E.

A Csaba Metál Zrt. több mint kétszáz alkalmazottja vett
részt azokban a képzésekben, amelyeket uniós forrásból
valósítottak meg múlt év augusztusától. A Békéscsabán és
Szeghalmon összesen több mint 500 fôt foglalkoztató cég-
nek a nehezebb idôkben sem kellett embereket elbocsáta-
nia, hiszen a nyertes pályázat a dolgozók oktatása mellett
a kiesô munkabér pótlását is lehetôvé tette.

Magyarországon elôször városunkban mutatkozott be az
Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. a „Környezet-
szennyezés csökkentése az elektromos világítótestek hul-
ladékainak kezelési rendszere fejlesztésével Magyaror-
szág és Románia nyolc megyéjében” elnevezésû projekt-
jének road show-ja.

A Zöld14 Környezet- és
Természetvédô Egyesület a
Békéscsaba–Békés–Békés-
csaba útvonalon Bringázz a
tisztább levegôért kerékpártú-
rát szervez. Szeptember 3-án,
szombaton reggel nyolc óra-
kor a csabai városháza elôtt
gyülekezik a bringás csapat,
amelyhez bárki csatlakozhat.

Fél kilenckor lesz a program
megnyitója, ezután ismertetik
a szükséges KRESZ-szabá-
lyokat, és indulhat a menet
Békésre. Tizenegy órától Bé-
késen a Madzagfalvi napok
rendezvényforgatagába kap-
csolódhatnak be a túrázók, és
a bátrak ügyességi versenyen
is próbára tehetik magukat.

Bringázz a tisztább levegôért!
�
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Hiányoznak azok a dalok, amelyeket
Cseh Tamás magával vitt

Bereményi Géza: Kádár János
ma már senkit nem érdekel

Nem élnek az AIDS vonalak?

Sem a Holdon, sem a Marson nem érdemes
telekbe fektetni a pénzünket

Égitesteket képvisel
az ûrjogász

Közös tûzoltókiképzô-
központ a sógorokkal

– Oly sok egyértelmû siker
után a tíz évvel ezelôtt bemu-
tatott Hídember címû filmért
kapott hideget-meleget, hogy
élte meg ezt?

– Úgy látom, ugyanolyan
megbízhatatlanok voltak saj-
nos a dicséretek is, mint a tá-
madások. Akkoriban éppen
skálázott a magyar politika,
ennél fogva nagyon sokan
próbálgatták, hogy valójában
mekkora a hatalmuk, a befo-
lyásuk, mondjuk éppen a kul-
túra területén. Meg kell mon-
danom, nagyon bántott, hogy
akinek tetszett a film, annak a
véleményében sem bíztam
már ezt követôen. Minden-
esetre sokat tanultam belôle,
tisztábban láttam utána a ko-
rabeli helyzetet. Tény és való,
Széchenyi személye nem ju-
tott el annyira az emberekhez,

mint amennyire ezt a film
akarta, ez volt a legnagyobb
hibája. Talán azért is, mert
rossz volt a PR-ja. Egy francia
filmes ismerôsöm mondta, ne
csodálkozz, nagy film, nagy
kín, kis film, kis kín. Mindent
összevetve kihevertem, meg-
mentett a makacsságom.
Tudni kell, hogy elsô fecske
voltam az úgynevezett nagy
költségvetésû filmek terén,
hisz akkor, tíz évvel ezelôtt,
közel kétmilliárdos büdzsével
készítettük el a Hídembert. 

– Ha ma újra forgatná a fil-
met, van, amit másképp csi-
nálna?

– Nyugodt szívvel mondha-
tom: nem. Illetve egy-két ap-
róságot. Volt egy alkalom,
amikor négyszáz lovassal for-
gattunk egy jelenetet, egy-két
beállítást ott másképp ren-
deznék, nem használtam ki
az adott lehetôséget azon a
forgatási napon, de ez min-
den filmben elôfordul, mind-
nyájunknak vannak jó és ke-
vésbé jó pillanataink.

– Hogy áll a filmesszakma
jelene?

– Annyit tudok, hogy idén
nem lehet nagyjátékfilmet ké-
szíteni, esetleg tv-filmet. Én

mindenesetre több forgató-
könyvvel is készen állok. Ter-
veim között szerepelt többek
között egy játékfilm Kádár Já-
nosról, amit Can Togay János
barátommal készítettünk vol-
na, de egyelôre polcra került
– eljárt fölötte az idô, senkit
nem érdekel. Továbbme-
gyek: úgy gondolom, Kádár-
ról egyáltalán nem lesz már
film, legalábbis játékfilm biz-
tos nem.

– Sokoldalúságát jól jelzi,
hogy több színházban is dol-
gozott, kilenc évadon keresz-
tül pedig a zalaegerszegi He-
vesi Sándor Színház mûvé-
szeti vezetôje volt, sôt, ott
örökös taggá választották.
Vannak ebben az irányban is
további tervei?

– Nagyon hiányzik a szín-
házi közeg, szeretek színé-
szekkel dolgozni, éppen
ezért azt kell mondanom,
hogy igen. A közeljövôben
szeretném megpályázni az
egyik színház vezetését. 

– Önnel beszélgetve kike-
rülhetetlen Cseh Tamás sze-
mélye…

– Szép lassan kiheverem
Tamás halálát, de maradt utá-
na egy igen nagy ûr. Egyrészt
az ô személyisége, másrészt
az a mûfaj, amit vele létrehoz-
tunk. Hiányzik a dalszöveg-
írás, meg azok a dalok, ami-
ket ô elvitt magával. Talán ki-
csit ridegen hangzik: elvonási
tüneteim vannak. Ezt úgy
próbálom pótolni, hogy van
egy Nagy Péter nevû fiatal
színész barátom, akit nagyon
tehetségesnek tartok, így
most neki írok dalszövege-
ket. Hamarosan elkészül egy
teljes turné anyaga, aztán
majd meglátjuk. Az lesz a
címe, hogy Hideg van. 

HT

Hogyan lesz valakibôl vi-
lágûrjogász? Nos, elôbb min-
denképpen jogi végzettséget
kell szereznie. Aztán nem árt,
ha a nemzetközi joghoz is ko-
nyít egy kicsit. Ezt követôen
pedig már csak egy ugrás a vi-
lágûrjog. – A jogi szakmának
ezen ága nem túl népszerû a
jogászok körében – mesélte

dr. Gál Gyula. – Köszönhetôen
annak, hogy a világûrjogból
nem lehet megélni. Aki ezzel
foglalkozik, az maximum az
egyetemi oktatással, illetve cik-
kek, tanulmányok írásával tud
bevételhez jutni. Ma Magyaror-
szágon öt-tíz világûrjogász van
összesen, de más országokra
is ez az arány a jellemzô. Pedig

a világûrjognak az ûrkutatás
fejlôdése miatt egyre fonto-
sabb szerepe van, életünk
egyre több mozzanata függ az
ûrkutatás eredményeitôl. Elég
csak a mobiltelefonokat, a tele-
víziózást vagy az internetet
említeni, amelyek mûholdak
nélkül nem léteznének. A táv-
közlés minden mozzanata a 35
ezer kilométeres magasság-
ban keringô mûholdaktól függ.
Persze, a világûrjogászt a köz-
vélemény inkább a Hold-telkek
felôl szereti megközelíteni.

Néhány éve hatalmas bot-
rányt kavart, amikor egy bizo-
nyos Mr. Hope potom 15 ezer
forintért árusítani kezdte a Hol-
don és a Marson „fekvô” telke-
ket. Az interneten hirdetett
ûringatlanok iránt nagy volt a
kereslet, Hold-telekbôl közel 2
milliót, a távolabbi Mars-telek-
bôl pedig 900 ezret vásároltak.
Mr. Hope éppen válás után
volt, az asszony szinte minden
vagyonából kiforgatta, ezért
valami merészet kellett kitalál-
nia, hogy ismét talpra álljon. Ál-
lítólag egyszer felnézett az ég-
boltra, és meglátta a Holdat… 

– A világûrjog nagyon szi-
gorú egyezményekre épül. Az
egyik legfontosabb egyez-
mény szerint nem lehet az égi-
testeket kisajátítani. Márpedig,
ha nincs magántulajdon, akkor
azokat árusítani sem lehet. A
Hold-telkek árusítása viccnek
tûnik, de mivel Mr. Hope a tu-
lajdonokról tanúsítványokat is
adott, ez már jogi értelemben
csalásnak számít.              (T. R.)

Bereményi Géza a mai ma-
gyar irodalom és filmmûvé-
szet egyik legsokoldalúbb
alakja. Elsô jelentôsebb el-
ismerését 38 éves korában
kapta, ekkor vehette át a Jó-
zsef Attila-díjat, amit meg-
annyi elismerés követett,
köztük az ezredfordulón a
Kossuth-díj.

Vegyünk telket a Holdon, vagy sem? A lehetôség adott, hi-
szen egy amerikai vállalkozó már fel is parcellázta az égi-
testet, ám, ahogy arról a Budapesten élô világûrjogász, dr.
Gál Gyula felvilágosított minket, sem a Holdon, sem pedig
a Marson nem érdemes telekbe fektetni a pénzünket.

– Azt is mondhatjuk, hogy a
HIV már nincsen mûsoron, és
ennek a hozzáállásnak az
eredménye halálosan komoly.
Az AIDS betegséggel kapcso-
latos tájékozatlanság és az eb-
bôl fakadó irracionális félelem
általánosnak mondható volt a
’80-as években, de mára ezek
a félelmek szertefoszlottak.
Túlságosan magabiztossá vál-
tunk, ami veszélyes – szögez-
te le dr. Everett Koop, a téma
szaktekintélye egy amerikai
konferencián. 

Lapunk szeretett volna né-
hány, a betegségre szakoso-
dott alapítványt vagy segély-
szervezetet megkérdezni ar-
ról, hogy nálunk mennyire él a
köztudatban az AIDS, és há-
nyan fordulnak hozzájuk se-
gítségért. Megdöbbenésünk-
re 3 nap alatt nem sikerült el-
érnünk egyiküket sem.  Az in-
ternetes keresô által elsôként
kidobott „szervezetnek” csak
egy ingyenes tárhelyen lévô
honlapja van, ahol telefon-
szám nem szerepel, csak fó-
rum rendszerben lehet ta-

pasztalatokat cserélni egy-
mással. Lapunk egy másik
szervezet információs vonalát
többször, többféle idôpont-
ban hívta, de próbálkozása-
inkra csak üzenetrögzítô fe-
lelt. A megadott telefonszá-
mok többsége már nem élô
vonal, sôt amelyik kicsörgött,
ott egy pénzváltó jelentkezett
be.  E tapasztalatok szerint
nemcsak a köztudatból szi-
várgott ki a probléma, hanem
a rászorultak sem tudnak ki-
hez fordulni.

N. O.

Az ôrvidéki Kismartonban
(Eisenstadt) megvalósult
osztrák–magyar tûzoltókikép-
zô-központ, az úgynevezett
Brand-ház mérföldkô az oszt-
rák és magyar tûzoltóképzés-
ben. A projekt 2,8 millió euró-
ba került, melynek 85 száza-
lékát az EU állta, a magyar
részbôl 5 százalékot pedig a
soproni tûzoltóság az önkor-
mányzat segítségével finan-
szírozott. A beruházás 2008
áprilisában kezdôdött. Elké-
szült a kétnyelvû oktatóanyag
és a hozzá tartozó film is. A ki-
képzôház – ahol imitálni lehet
különbözô tüzeket – határon
átnyúló együttmûködés kere-
tében jött létre. 

(H. T.) Sokszor csak üzenetrögzítô felel

Dr. Gál Gyula: a világûrt nem lehet kisajátítani
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Bereményi Gézát a makacssága mentette meg

Korszerû körülmények között gyakorlatozhatnak a két or-
szág lánglovagjai
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Még 15 évvel ezelôtt a csap-
ból is a HIV veszélyeire fel-
hívó kampány csöpögött,
egy mai tizenéves elôbb is-
merkedik meg a nem kívánt
terhesség vagy a kábítószer
kockázati tényezôivel. Szép
lassan kiment a tudatunkból
a betegség, holott a fertô-
zöttek számának a növeke-
dése nem mutat csökkenô
tendenciát.  A mostani ge-
neráció korábban kezd sze-
xuális életet élni. A fertôzöt-
tek ötöde ráadásul nincs is
tudatában annak, hogy hor-
dozza a vírust.



Az erdei melléktermékek,
gombák, vadgyümölcsök,
gyógynövények gyûjtését
egy 2009-es törvény szabá-
lyozza. 

– Ennek lényege az, hogy
az állami erdôterületen az
egyéni szükségletet meg nem
haladó mennyiség szabadon
gyûjthetô. Ugyanakkor gom-
ba, vadgyümölcs, illetôleg
gyógynövény egyéni szük-
ségletet meghaladó, vagy
nem állami területen történô
gyûjtése csak az erdôgazdál-
kodó elôzetes írásbeli hozzá-
járulásával végezhetô. Ami
pedig az egyéni szükségletet
illeti, azt személyenként és
naponta két kilogrammban
határozta meg a törvény –
tudtuk meg Csapó Józseftôl,
a Tanulmányi Erdôgazdaság
Zrt. soproni erdészetének ve-
zetôjétôl. – Fontos tudnivaló
még az is, hogy védett termé-
szeti területen be kell tartani a
természetvédelmi törvény
elôírásait is. Az erdôjárónak
be kell szereznie az úgyneve-
zett zöldhatóság, vagyis az
adott régió környezetvédelmi,

természetvédelmi és vízügyi
felügyelôségének engedélyét
is. Érdekes információ, hogy
kereskedelmi célú gyûjtésre
utoljára tavaly adtak ki mind-
össze egyetlen engedélyt. A
kérelmezô egy hölgy volt, aki
gyógynövény szedésére a
zöldhatóság engedélyét is
megszerezte.

– Valóban szomorú, hogy
az ország számos térségé-
ben nincsenek felvásárlóhe-
lyek. Sok-sok gyûjtô megél-
hetését, fizetésének kiegészí-
tését biztosíthatná ez a tevé-

kenység – fûzte hozzá a hal-
lottakhoz Hársné dr. Unger
Klára szakgyógyszerész, ter-
mészetgyógyász. – Az is jó
megoldás lehetne, hogy aki-
nek kedve van hozzá, ôster-
melôként árusíthatna gyógy-
növényeket, mondjuk a pia-
con. Az erdôben, réteken ren-
geteg gyógynövény nyílik fo-
lyamatosan. Cickafark, or-
báncfû, erdei mályva, gyûjt-
hetô a szeder- és szamócale-
vél, és még sorolhatnám szin-
te vég nélkül. 

HT

– Hatalmas probléma ez az
utcazenészeknek – mondja
Bergics András, aki pécsi ze-
nekarával, a Köztársaság Ban-
dájával rendszeresen zenélt
az Örs vezér téri aluljáróban. 

– Bürokratikus köröket kell
futni az engedélyért és ráadá-
sul nem is nagyon szokták
megadni, fôleg az aluljárók-
ban. Bizonyos közterületeknél
kiadják az engedélyt, de a for-

galmasabb aluljárókban a ze-
nélés, úgy tûnik, már a múlté.

Bergics András szerint csak
azok a – fôleg külföldi – utca-
zenészek maradnak talpon,
akik konkrétan ebbôl élnek és
hetekkel elôre tudják, mikor,
hol fognak zenélni. Szerinte a
spontán, jókedvbôl és a jó idô
örömére való utcazenélésnek
ezzel vége, hiszen nem min-
denki teheti meg, hogy hete-
kig várjon az engedélyekre, rá-
adásul sokan nem is tudják
elôre, mikor és hol fognak ját-
szani. A nagybôgôs hozzátet-
te: dicséretes, hogy tisztábbá,
rendezettebbé váltak az aluljá-
rók és a hajléktalanok is
eltûntek, de ezekkel együtt
sajnos az a hangulat is elillan,
amelyet az utcazenészek je-
lenléte jelent. Pécsett attól tar-
tanak a közterületeken zené-
lôk, hogy kiszorulnak a belvá-
rosból, hiszen a közintézmé-
nyek közelében nem lehet
majd zenélni.

VV
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Bakos Piroska az unós elnökség háziasszonya volt

Soha nem felejti el, hogy honnan jött

Nehéz az utcazenész élete

Az erdô ma is a vadgyümölcsök és gyógynövények
kincsesháza

Érdeklôdés van, felvásárlói
hálózat nincs

Sínre kerül az akadémia

– Nagyon hálás vagyok a
sorsnak, hogy Nyugat-Ma-
gyarországon születtem. A
szüleim ma is Fertôdön, azon
belül is Süttörön élnek, ami-
kor csak tehetem, hazame-
gyek hozzájuk. Így közel az
osztrák határhoz adott volt,
hogy jól megtanulhattam a
német nyelvet, késôbb pedig
megismerhettem az osztrák
és a német kultúrát. Ebben
sokat segített, hogy szüleim
még gimnazistakoromban ki-
küldtek másfél hónapra egy
ismerôs családhoz Grazba,
majd folyamatos különórák-
kal képeztem tovább ma-
gam. 

Bakos Piroska a középis-
kolát a Berzsenyi Dániel Gim-
náziumban kezdte el, de az
érettségit már a Berzsenyi
Dániel Evangélikus Líceum-
ban szereztem meg, ugyanis
éppen a rendszerváltás évei-
ben volt gimnazista. – A törté-
nelmi hûség kedvéért el kell
mondanom azt is, hogy ez
1991-ben igazgató- és osz-
tályfônökváltással is együtt
járt. Kellemes és szép emlé-
kek kötnek az alma materhez
és a városhoz. Úgy érzem,
már akkor eldôlt, hogy élete-
met leginkább a kommuniká-
ció területén tudom elképzel-
ni. 

A levegô, a polgári légkör,
ami a riporter-mûsorvezetôt
Sopronban körülveszi mind a
mai napig, amikor haza-
megy, nemcsak a magáné-
letében, hanem a mindenna-
pi munkájában is inspirálja. –

Hiszek abban, hogy az em-
bert az alapján ítélik meg,
ahogyan dolgozik, amit le-
tesz az asztalra. Amikor ta-
valy nyáron elfogadtam a fel-
adatot, hogy én legyek a fél-
éves EU-elnökség szóvivôje,
még nem pontosan tudtam,
hogy ez mekkora felelôsség-
gel és micsoda élményekkel
jár majd. Folyamatosan ta-
nultam, igyekeztem minél
jobban megismerni az elnök-
ség asztalán lévô mintegy
300 ügyet, rengeteg értekez-
letre jártam. Szóvivôként az a
volt a feladatom, hogy világo-
san, közérthetôen tájékoz-

tassam az újságírókat és a la-
kosságot, akár a legbonyo-
lultabb ügyekrôl is. Az elnök-
ség háziasszonyaként pedig
számos lakossági rendezvé-
nyen vettem részt és én mo-
deráltam a miniszteri gálava-
csorákat is. Találkoztam a 27
ország számtalan miniszteré-
vel, sajtótájékoztatót tartot-
tam szinte az összes uniós
biztossal, beszélgettem az
Európai Központi Bank elnö-
kével, megismertem az Ame-
rikai Egyesült Államok fô-
ügyészét. Ettôl függetlenül
én még mindig az a mosoly-
gós fertôdi-soproni lány va-
gyok, aki voltam, és igyek-
szem minden helyzetben
apukám tanácsához tartani
magam, aki a mai napig
gyakran mondja nekem és a
nôvéremnek: „soha ne felejt-
sétek el, hogy honnan jötte-
tek!” HT

Bakos Piroska, a nyáron lezárult magyar uniós elnökség
szóvivôje, háziasszonya volt. A Kazinczy-díjas televíziós új-
ságíró pályáját az MTV soproni regionális szerkesztôségé-
nél kezdte, ahonnan az MTV Híradójához került riporter-
nek, majd mûsorvezetônek. Ösztöndíjasként egy szemesz-
tert német egyetemen tanult, és dolgozott több német tele-
víziónál.

Magyarország erdei gyü-
mölcsökben és gyógynövé-
nyekben bátran nevezhetô
nagyhatalomnak. Ezzel
szemben van olyan ország-
rész, ahol egyetlen felvásár-
lóhely sem mûködik. Míg a
korábbi években több nagy
cég is foglalkozott ezzel a
tevékenységgel, mára nincs
hol értékesíteni az erdô
„kincseit”.

– Elképesztôen rossz álla-
potban vásároltuk meg az
épületet, ma már sokkal job-
ban néz ki – mondta Mészá-
ros Lôrinc polgármester. – El-
tökélt szándékunk, hogy ere-
deti formájában állítsuk helyre
kívülrôl. Persze, a belsô vál-
tozni fog, de ez érthetô is, hi-
szen az egykori vasútállomás
terveink szerint szálláshely-
ként fog majd üzemelni. Érde-
kesség, hogy felcsúti gyerek-
ként jómagam is utaztam
ezen a vasútvonalon és élén-
ken él bennem a kép, hogy
mennyire szép és gondozott
volt az állomásépület és kör-
nyéke – jelentette ki a polgár-
mester, aki egyben az alapít-
vány kuratóriumának elnöke.

Mivel a MÁV hivatalos árve-
résén az akadémia tulajdoná-
ba került a Bicske és Vértes-

acsa közötti – itt-ott még felfe-
dezhetô – sínpár is, adódik a
kérdés, mikor fognak itt vasúti
szerelvények közlekedni? A
választ az elnök adja meg: ez
is pénz kérdése, hiszen egy

méter vasút megépítése közel
50 ezer forintba kerül. Az al-
csúti arborétum és az akadé-
mia között szeretnének kes-
keny nyomtávú gôzmozdo-
nyos nosztalgiavonatot üze-
meltetni. Mivel alapvetô cél a
környék turizmusának fellen-
dítése, nemcsak vasútban,
hanem kerékpáros-turizmus-
ban is gondolkodnak. A ter-
vek szerint a síneket követve
kerékpárút is épülne.

HT

Amikor két évvel ezelôtt kiderült, hogy a Puskás Ferenc
Labdarúgó Akadémia vasútvonalat és állomásépületeket
vett Felcsúton, sokan kétkedve fogadták és hüledeztek,
mondván: miként fér meg a labdarúgás és a vasút. Az aka-
démiát mûködtetô Felcsúti Utánpótlás Nevelésért Alapít-
vány vezetése komolyan gondolja, hogy a futball mellett az
értékek mentése, a turizmus fellendítése is feladatuk. 

Egy nemrégiben hozott rendelet szerint az utcazenéléshez
is területfoglalási engedélyt kell kérni a fôvárosban. Vidé-
ken is egyre több helyen szabályozzák rendelettel az utca-
zenészek tevékenységét. Pécsett, a közelmúltban döntött
a közgyûlés az új zajvédelmi rendeletrôl, amely az utcai ze-
nélést is szabályozza. 

Hiszek abban, hogy az embert az alapján ítélik meg, aho-
gyan dolgozik, amit letesz az asztalra
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A pécsi Köztársaság Bandája rendszeresen zenélt az Örs
vezér téri aluljáróban

Újra élet költözik a korábban enyészetre ítélt állomásépü-
letbe
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Hársné dr. Unger Klára szerint megoldást jelentene, ha a
gyûjtôk ôstermelôként, piacon árusíthatnák a gyógynövé-
nyeket

Fo
tó

: H
el

yi
 T

ém
a

Fo
tó

: H
el

yi
 T

ém
a



– Elég sokszor beszélek
róla. Ennek azonban nem
az az oka, hogy reklámo-
zom. Amikor szóba kerül,
egyúttal magamban is tu-
datosítom, hogy komoly
fellépés lesz. Bár voltam
már koncertturnén, de ez
lesz az eddigi legna-
gyobb – mondja Caramel. –
Baromi látványos bulit sze-
retnék, folyamatosan azon
gondolkozom, hogy milyen
látványelemmel lehetne
hozzátenni valamit.

Persze, én csak ötlete-
lek, mert a fellépés igazi
csapatmunka, és megvan-
nak azok a kreatív szakem-
berek, akik már évtizedek
óta látványtechnikával fog-
lalkoznak.

Caramel annak is örül,
hogy több olyan dalt is elô-
adhat majd, amire eddig
nem volt lehetôsége.

– Sok kedvenc saját szá-
mom van, talán az Ébren
álmodom az eddigiek kö-
zül az, amelyik a legjobban
tetszik. Sajnos ehhez még
nincs videoklip. 

G. B.

IIIBulvár / Érdekesség

Szupkay Viktor: A politikával elbukod
a fél közönséget!

Csak a humorra koncentrál

Kiss Orsi: Mindig két lábon álltam!

Joe Cockert kérdezte

Tóth Gabi romkocsmákban
bújik el a kamerák elôl

– A színházzal kezdôdött a
karrierem, semmilyen más,
ilyen irányú elôéletem nem

volt – meséli Szupkay Viktor.
– Itt megvan az a két-három
tag, akinek adok a vélemé-

nyére, és szívesen felhörpin-
tek velük pár pohárral. Azt bí-
rom leginkább, amikor elin-
dul az ôrület, és szinte meg-
vadulunk egy hakni felé tart-
va, félúton. Ott ember nem
állja meg komoly arccal! –
részletezi.

– Igazából mindig is dél-
pesti voltam – folytatja –, hu-
szonöt évig Kôbányán, öt
évig Kispesten éltem, nyolc
éve költöztem Lôrincre. 

Téma is van bôven, mint
mondja, például a Pakura-te-
lep, ahova 45 évig folyt a fá-
radt olaj. – Elég ledugni egy
fáklyát a földbe májusban,
tuti, hogy szeptemberig ég!
Ilyen nincs máshol. Vagy a
repülôgép-múzeum, ahol
Kádár János volt kormány-
gépét is látni. A gyorsforgal-
mi túloldalán pedig egy hó-
golyónyira oda tudsz állni a
reptéri kifutópályák végéhez.
Biztos vagyok benne, hogy
ezt sehol a világon nem te-
heted meg. Emellett két kis-
erdô van tele a teljes magyar
televíziógyártás szemétre
dobott típusaival. Soroljam
még? – kérdezi. – Kétszer
mondtam eddig politikai po-
ént, de ebbôl megtanultam,
hogy soha többet – válaszol-
ja kérdésünkre, hogy szerin-
te mivel nem érdemes hu-
morizálni. – Azonnal elbukod
a fél közönségedet! Régen
egy rendszer volt, azt egyér-
telmû volt karikírozni. Ma
nem tudhatod, kik ülnek a
sorokban.

TSZ

Szupkay Viktor öt éve tûnt fel a humor színpadán, a Fiatal
Félôrültek Fesztiválján. A nagydumás azóta a Dumaszínház
társulatának állandó tagja, és csak a humorra koncentrál.

– Az, hogy már nem vagyok
képernyôn, alig változtatott az
életemen, hiszen ahogy akkor,
úgy most is percre be van táb-
lázva minden napom. Rend-
szerint autóval járok, ezért rit-
kán érintkezem idegen embe-
rekkel, és nincs túl sok élmé-
nyem az ismertséggel kapcso-
latban – nyilatkozta lapunknak
a rádiós. – Mindig két lábon áll-
tam, a rádió mellett egy fitnesz-
központban vagyok személyi
edzô és aerobic-oktató. A

sport mindig része volt az éle-
temnek, többek közt Póth Diá-
na mûkorcsolyázónak is tartot-
tam edzéseket, épp a tévés
évek alatt. Jellemzô rám, hogy
minden munkaterületen meg-
tanulom az alapokat, a rádió-
ban is vágni és szerkeszteni is
megtanultam, míg eljutottam a
mûsorvezetésig. A kedvenc
feladataim közé tartozik pél-
dául, hogy a rádió számára én
készíthetem a külföldi sztárin-
terjúkat, már beszélgethettem
Joe Cockerrel és Keshával is.
A felvett anyagokat én fordítom
és vágom. Szeretem ezt a
munkát, és a hallgatók vissza-
jelzései azt bizonyítják, ôk is
szeretnek engem! A sport és a
média világa az a két terület,
ami teljessé teszi az életem, na
és persze a jó párkapcsola-
tom. Amire szintén jellemzô a

kettôsség, hiszen amellett,
hogy Erikkel három éve együtt
vagyunk, a szólókarrierje bein-
dulása óta menedzserként is
mellette állok. Ez furcsa hely-
zeteket szül, például, amikor
egy fellépés kapcsán vitatko-
zunk, majd egy fél óra múlva le
kell ülnünk vacsorázni. Ezért
szerencsés, hogy egy harma-
dik ember is van a csapatunk-
ban, aki olykor elvégzi az ilyen
kellemetlenebb feladatokat –
nyilatkozta lapunknak Orsi, aki
elmondta: nyolc évvel fiata-
labb kedvesével – aki a No
Thanx egykori frontembere –
az idô ôket igazolja. A mûsor-
vezetô úgy véli, az életkor csu-
pán számadat, hiszen vannak
olyan emberek, akik ötven-
éves korukra sem váltak éretté
a családalapításra.

BDE

Kiss Orsit az egyik zenecsa-
torna mûsorvezetôjeként is-
merhettük meg. Három éve
azonban feladta képernyôs
karrierjét, és rádiózásra vál-
tott. És még sok minden
másra, Orsi ugyanis szeret
több lábon állni, nem is
rosszakon.

Caramel legnagyobb bulija

– Igyekszem úgy élni, hogy
nekem minden nap buli, és a
rock and roll hívószavának
gyakran eleget is teszek –
mondta lapunknak Tót
Gabi. – Nyáron sokkal több a
lehetôség, nyitnak a rom-
kocsmák, és én most vagyok
fiatal. Gyakran beülünk vala-
hová a barátaimmal, beszél-
getünk, és táncolunk, kitom-
boljuk magunkat. Ilyenkor
igyekszem elbújni, találni a
városban egy-két olyan he-
lyet, ahol nem fényképeznek
le állandóan. Szeretem, hogy
ismernek, de olykor „lefô a
kávé”, és olyankor ugyan
kedvesen, de hárítom az ér-

deklôdést, mert a kikapcsoló-
dás nekem is jár. Nem szeret-
nék megkeseredett középko-
rúvá válni, aki majd úgy érzi
negyvenéve-
sen, két gye-
rekkel a ke-
zében, hogy
kihagyott va-
lamit. Úgy
gondolom,
hogy egy idô-
sebb ember-
nek is ki kell
néha ereszte-
ni a gôzt, ezt
viszont akkor
tudja kordá-
ban tartani,
ha nem egy
fiatalkori hi-
ányérzet hajt-
ja. Még a bu-
lik alkalmá-
val is ritkán
iszom alko-
holt. Van egy
fajta citro-
mos ásvány-
víz, ami em-
l é k e z t e t
a n y u k á m
otthoni limo-
nádéjára, ezt

szoktam vedelni a hôségben.
Ha mégis alkoholra vágyom,
akkor fröccsöt vagy könnyû
koktélt választok.                BDE

Szupkay Viktor: Régen egy rendszer volt, azt egyértelmû
volt karikírozni
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Caramel komoly turnéra készül
Gabi, ha alkoholra vágyik, akkor fröccsöt
vagy koktélt választ

Orsi minden napja be van táblázva percre pontosan
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Molnár Ferenc Caramel ebben az évben tervezi eddigi leg-
nagyobb koncertjét, amely ugyan még több hónap távol-
ságra van, de már minden gondolatát betölti.

Tóth Gabi napjaink egyik
legismertebb énekesnôje,
akit minden rendezvényen
lencsevégre kapnak, és az
utcán sem tud feltûnésmen-
tesen végigmenni. Ez külse-
jébôl is fakad, hiszen az ext-
ravagáns énekes meg sem
próbál átlagosan kinézni.
Gabi legtöbbször nem
mond nemet a felkérésekre,
azonban vannak olyan hely-
zetek, amikor ô sem vágyik
a vaku villogására.
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IV Bulvár / Érdekesség

Jövôre elindul a kerecsensólyom valóságshow is

Meggyûrûzték a szárnyas
sztárokat

Amikor lelki okok miatt
nem jön a gólya

Fésûs Nelly: Hiszek
a dicséret erejében!

– Hosszú évek óta helye-
zünk ki mûfészkeket nagyfe-
szültségû oszlopainkra, hogy
ezzel is hozzájáruljunk a ma-
dárvédelmi programhoz –
mondta Bíró György, az áram-
szolgáltató társaság prog-
ramkoordinátora. – Persze, a
madarak biztonsága mellett a
villamosenergia-ellátás biz-

tonságát is jelenti a gondos-
kodás. Az elôre gyártott fész-
kek a dolmányos varjú és a
holló mellett jelentôs számú
kerecsensólyomnak és vér-
csének adnak otthont. A tevé-
kenységnek köszönhetôen
ma már minden második ke-
recsensólyom az oszlopain-
kon fészkel, és Szlovákia mel-

lett Magyarország az egyik
élenjáró Európában a madár-
védelem terén – tudtuk meg a
cég programkoordinátorától.

Ez a csákvári mûfészek
azonban egy kicsit eltért a
többitôl, mert a Magyar Ma-
dártani és Természetvédelmi
Egyesülettel (MME) és a Pro
Vértes Alapítvány szakembe-
reivel együttmûködve beka-
merázták azt. A sajtónyilvá-
nos madárgyûrûzésen a két
vörösvércse-fiókát lehozták a
magasból, majd nemük meg-
ismerése után a Vitéz és a Vi-
rág nevet kapták. A gyûrûzé-
sen megjelentek a névadók
is, akik a legnépszerûbb kö-
zösségi portálon a szülôknek
is nevet adtak már, így lett Kin-
csô és Vértes a büszke anya
és apa.

– A kéthetes vörösvércse-
fiókák két gyûrût kaptak: az
ornitológiai mellett egy vö-
röset, amely a vörösvércse-
programot segíti azáltal, hogy
távolról is jól látható mûanyag
karikákat hordanak a lábukon
– ismertette a részleteket Hal-
mos Gergô, az MME elnöke.

Az akció sikerén felbuzdul-
va az energetikai cég úgy
döntött, hogy jövôre elindítja
az ország elsô kerecsensó-
lyom valóságshow-ját. Tari
Gábor vezérigazgató elmond-
ta, nem számítottak ekkora
érdeklôdésre, de mindenkép-
pen szeretnék kielégíteni az
igényeket, és persze folytatni
a mûfészek kihelyezési prog-
ramot is.

HT

Áprilisban elindult az elsô vércse „valóságshow”, amely-
ben az érdeklôdôk webkamera segítségével kísérhették fi-
gyelemmel egy vörös vércse pár fészekrakását, valamint a
fiókák születését a nagyfeszültségû oszlopra kihelyezett
mûfészekben. Azóta a két fióka nevet és gyûrûket kapott.

– A gyereket hagyni kell
szabadon szárnyalni, egész-
séges keretek között – nyilat-
kozta lapunknak Fésûs
Nelly. – Meg kell szabni bizo-
nyos korlátokat, amelyeken
belül viszont azt tesz, amit
akar. Ha ezeket mégis átlépi,
akkor beszélgetünk, ami part-
neri helyzet, ezért szeren-
csésnek mondhatom ma-
gam. Csenge nagyon akara-
tos, de nagyon értelmes és
mindent meg lehet vele be-
szélni. Sokszor látom, hogy
nem ért azzal egyet, amit ké-
rek tôle, de elfogadja, és
gyakran be is látja késôbb,
hogy igazam volt. Jutalmazni
nem szoktam, mert nem tar-
tom helyesnek, ha egy gyerek
megtanulja, hogy azért kell jól
cselekedni, mert jutalmat kap.
Azért tanuljon és viselkedjen
jól, mert annak van eredmé-
nye, és mert engem is bol-
doggá tesz vele. Hiszek vi-
szont a dicséret erejében, ab-
ban, hogy elmondom neki,

mennyire szeretem, és büsz-
ke vagyok, és köszönöm,
hogy van nekem! Ilyenkor
egymillió csókot kap, ez a ju-
talom! – mesélte az énekes-
nô, aki elmondta: egy dolog-

gal képes lánya végérvénye-
sen kihozni a sodrából, ami-
kor Csenge végig sem hall-
gatja ôt, szavába vág, és min-
dent jobban tud édesanyjá-
nál. BDE

Fésûs Nellyéknél nôuralom
van, és nem csak azért,
mert a díva kislányával oszt-
ja meg otthonát. Sokkal in-
kább azért, mert mindketten
erôs akaratú személyisé-
gek, és ennek hangot is ad-
nak.

A lapunk által megkérde-
zett nôgyógyász szerint bioló-
giailag nem létezik összefér-
hetetlenség, ha mindkét fél
egészséges, akkor elôbb-
utóbb meg kell fogannia a ba-
bának.  Ám a lelki problémák
miatt elmaradhat a sikerél-
mény, az sem ritka, hogy egy
új kapcsolatba egybôl megér-
kezik a gólya. Czégényi Mar-

git pszichológus szerint az
utóbbi esetben egyértelmûen
pszichés okokra kell követ-
keztetni. 

– Amikor a párok egy nyo-
más hatására rágörcsölnek a
babára, akkor a nô szervezete
nem tud ellazulni. Ezért törté-
nik az, hogy egy új kapcsolat-
ban hamarabb jön a gyermek-
áldás. Ilyenkor felszabadulnak

a görcsös nyomás alól, és lel-
ki gátak nélkül megfogan a
baba – magyarázta a szakem-
ber, aki azt tanácsolja a párok-
nak, hogy próbáljanak rájönni
a rejtett konfliktusok okaira. 

– Ilyen lehet, hogy a család
már annyira várja az unokát,
hogy erôteljes nyomást gya-
korol a párra. Belsô félelmek
is akadályozhatják a foganta-
tást, ilyenkor egy párterápia is
segítségükre lehet, vagy a nô
külön részt vehet egy relaxá-
ciós kezelésen. 

NAGY ORSOLYA

Makkegészséges párok teszik fel maguknak a kérdést: mi-
ért nem jön a baba? Számos házasságban konfliktusokat
okoz a gyermektelenség, ami a kapcsolat széthullásához
vezethet.

Filmfelvételt készített nyári
élményeirôl a Belmondo zene-
kar. A fesztiválok, fellépések
ideje alatt kamera rögzítette a
banda vicces pillanatait, ame-
lyekbôl aztán majd elkészítik
legújabb videoklipjüket. A

nóta fôpróbája a frontember
esküvôjének napján, a nyár
legnagyobb fesztiválján volt.

– Tipikus nyári, hippi-han-
gulatú videoklipet kap majd a
közönség – mondta Czutor
Zoltán, a zenekar frontembe-

re – A  Süt rám a Nap címû
számot adtuk elô a Sziget 0.
napján, szimfonikus zenekar
kíséretében. Nehéz dolgunk
volt, mert a szigetes fellépé-
sünk próbája az esküvôm
napjára esett. HT

Hippi stílusban forgatott a Belmondo

Czutor Zoli: Az esküvôm
napján is próbáltunk!

Rendhagyó módon forgatta új klipjét a Belmondo

Két gyûrût kaptak a fiókák
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Lelki gátak nélkül könnyebben megfogan a baba

Fésûs Nellyéknél nôuralom van
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Sčítanie obyvateľstva 2011
Národnosť: slovenská – Materinský jazyk: slovenský

Potvrďme, že sme! Nehanbime sa priznať, že sme Slováci!
Vyjadrime svoju národnostnú príslušnosť

v záujme budúcnosti Slovákov v Maďarsku!
Každých desať rokov sa zisťuje, koľko má naša krajina oby-
vateľov, ako aj to, koľkí z nich sa hlásia k tej-ktorej národnosti.
Po 10 rokoch opäť prichádza pre nás, Slovákov v Ma ďarsku,
nesmierne dôležité sčítanie obyvateľov. Chceme či nie, štatis -
tické údaje o počte našich Slovákov budú zohrávať dôležitú
úlohu pri určovaní rozsahu menšinových práv, spoločenskej
váhy našich slovenských samospráv a občianskych organizácií,
ako aj pri prideľovaní finančných prostriedkov zo štátneho
rozpočtu na podporu spoločenských a kul túrnych aktivít našej
národnosti. Celý ďalší osud našej menšiny môže v nemalej
miere závisieť od toho, či sa budeme hlásiť ku svojim koreňom, či dokážeme sami
sebe a celému svetu, že ešte sme tu.

Ústredný štatistický úrad usporiada sčítanie obyvateľstva v dňoch 1. až 31. októbra
2011, pričom počas prvých dvoch týždňov prvýkrát v histórii bude možné vyplniť do-
tazník aj v elektronickej podobe. Podrobnosti o sčítaní obyvateľstva nájdete na we-
bovej stránke nepszamlalas11.hu. Sčítania sa netreba báť, je anonymné, nikto nemá
právo kontrolovať, ako ste vyplnili tlačivo. Každý môže slobodne a bez strachu vy-
jadriť svoju vôľu.

Tzv. senzitívne (citlivé) otázky, týkajúce sa o. i. národnostnej prí-
slušnosti, materinského jazyka, respektíve jazyka zvyčajne používaného
v rodinnej či priateľskej spoločnosti obsahuje posledná, 8. strana osob-
ného dotazníka: V. Národnosť, jazyková väzba, náboženstvo (body č.
34 až 37). Uvedenie slovenskej národnosti a slovenského materinského
jazyka má byť pre nás, Slovákov, samozrejmosťou. Je to príležitosť vy-

jadriť vôľu zodpovednosti za budúcnosť našej menšiny, odhodlanosti zostať aj naďalej
Slovákmi. Vtomto nemá miesto nijaké alibi, žiadne buď-alebo...

Vážite si svoje slovenské korene, ste hrdí na stáročiami vytvorené hodnoty našich
slovenských predkov? Chcete ešte v Maďarsku počuť slovenskú reč? Chcete sa ešte
tešiť zo slovenských piesní a našich tancov? Chcete, aby v našich kostoloch zneli slo-
venské modlitby? Ak ÁNO, prihláste sa k slovenskej národnosti!

Naša budúcnosť závisí len od nás. Rátame s každým...
Zväz Slovákov v Maďarsku

Buďme naďalej Slováci, nijaké alibi, žiadne alebo!Buďme naďalej Slováci, nijaké alibi, žiadne alebo!

ALEBONépszámlálás 2011Népszámlálás 2011
Nemzetisége: szlovák – Anyanyelve: szlovákNemzetisége: szlovák – Anyanyelve: szlovák

A magyarországi szlovákság jövője érdekébenA magyarországi szlovákság jövője érdekében
nyilvánítsuk ki nemzetiségi hovatartozásunkat!nyilvánítsuk ki nemzetiségi hovatartozásunkat!

Bizonyítsuk be, hogy létezünk! Merjük vállalni szlovák mivoltunkat,Bizonyítsuk be, hogy létezünk! Merjük vállalni szlovák mivoltunkat,
ne tagadjuk meg szlovák gyökereinket!ne tagadjuk meg szlovák gyökereinket!

A tízévente lebonyolításra kerülő, mindannyiunkat érintő legátfogóbb sta-
tisztikai adatfelvétel, a népszámlálás eredményeiből, hazánk lakos ságáról
egyebek mellett azt is megtudjuk, mennyien tartoznak egy adott nem -
zetiséghez. Ez az országos ügy a magyarországi szlovákok számára is
rendkívül fontos. Akár akarjuk, akár nem, a szlovák nemzetiséghez tartozó,
szlovák anyanyelvű lakosok lélekszámáról szóló statisztikai adatok komoly
szerepet fognak játszani a kisebbségi jogok mértékének megállapításában,
szlovák önkormányzataink és civil szer vezeteink társadalmi súlyának meg -
ítélésében, valamint abban is, hogy a hazai kisebbségek kulturális és egyéb tevékenységeire
szolgáló állami támogatások elosztásakor nemzeti ségünk mekkora részre lesz jogosult.
Közösségünk egész további sorsa tehát nagymértékben éppen attól függhet, hogy ragaszko-
dunk-e a gyökereinkhez, merjük-e a népszámlálás során is vállalni, hogy szlovákok vagyunk,
kinyilvánítjuk-e nemzetiségi hovatartozásunkat, hogy saját magunknak és a minket körülvevő
világnak bebizonyítjuk-e: nemcsak múltunk és jelenünk, de jövőnk is van.

A népszámlálást a Központi Statisztikai Hivatal 2011. október 1. és 31. között hajtja végre.
Az első két hétben a magyarországi népszámlálások során első alkalommal nyílik lehetőség
arra, hogy a megkérdezettek a kérdőíveket elektronikus úton töltsék ki. A népszámlálással kap-
csolatos részletes tájékoztatást az érdeklődők a nepszamlalas11.hu internetes oldalon találják.
A népszámlálás nem jár semmi kockázattal, az adatfelvétel névtelenül történik, senkinek sincs
joga, sem lehetősége ellenőrizni, ki, milyen válaszokat adott a kérdőívekben szereplő kérdésekre.
Mindenki szabadon és félelem nélkül nyilváníthatja ki hovatartozását.

A nemzetiségre, az anyanyelvre és a családi, baráti közösségben
általában használt nyelvre vonatkozó bizalmas, úgynevezett szenzitív,
azaz érzékeny kérdések a személyi kérdőív utolsó, 8. oldalán talál-

hatók: V. Nemzetiség, nyelvi kötődés, vallás (34-től a 37. pontig). Ezekre a kérdésekre a
válaszadás ugyan önkéntes, nem kötelező, de nekünk, szlovákoknak természetes kell, hogy
legyen, hogy a szlovák nemzetiség és a szlovák anyanyelv választ adjuk. Tekintsük ezt jó alka-
lomnak arra, hogy ezúton is kifejezzük akaratunkat, felelősségünket nemzetiségünk jövője iránt,
azt az elkötelezettségünket, hogy továbbra is magyarországi szlovákként kívánunk élni!

Tiszteli szlovák gyökereit, büszke a szlovák elődeink által év századok alatt létrehozott
értékekre? Akar még a saját településén és Magyarországon szlovák szót hallani? Akar még
örülni szlovák dalainknak, táncainknak? Akarja, hogy templomainkban szlovák imádságok is
szóljanak? Ha IGEN, vallja magát szlováknak a népszámláláson! Saját jövőnk rajtunk múlik. Min-
denki számít!

Magyarországi Szlovákok Szövetsége

Vállaljuk önmagunkat, nemzetiségünket, anyanyelvünket, gyökereinket!Vállaljuk önmagunkat, nemzetiségünket, anyanyelvünket, gyökereinket!

Ne hanyagolja el az érszûkületet!
Csak a lábam fáj, más bajom nincs! – ismételjük

gyakorta, pedig egy nehezen kezelhetô, évrôl évre
rosszabbodó betegségben szenvedünk. Az érszûkület
a legalattomosabb kórok egyike. Sokunknál csak né-
hány év után okoz – olykor csillapíthatatlan – fájdalmat.
Egészen addig persze nem vesszük komolyan, azután
mindenkinél keressük a segítséget. A sebészorvos vá-
laszt a rendelkezésére álló lehetôségek közül, s ez
néha amputációt jelent. Magyarország számos nagy-
városában mûködik már az a rendelô, ahol az érszûkü-
let kezelésének egyik legújabb lehetôsége, a Nash-
wan-ParasoundPlus készülék áll a betegek rendelke-
zésére. Ezzel a találmánnyal feltalálója, dr. Khaled
Nashwan immár több mint 30 nívós nemzetközi nagy-
díjat nyert. – Az elmúlt év tapasztalatai rengeteg tanul-
sággal szolgálnak – mondja a centrum vezetôje. – Sok beteg akkor keres fel ben-
nünket, amikor állapota kritikussá válik, végtagja az elhalás küszöbén áll, kezelô-
orvosa esetlegesen az amputációt javasolja. A betegség elsô tüneteinek megje-
lenésétôl a végtag elvesztéséig sokszor évek telnek el. Lehetôleg azt kell meg-
elôzni, hogy a tragikus végkifejlet bekövetkezzen, vagy legalább lassítani a folya-
matot. A mi eljárásunkkal is akkor tudunk komoly eredményt elérni, ha a beteg
még idôben érkezik. 

– Milyen tünetek jelentkezésekor gyaníthatjuk, hogy az érszûkület fenyeget
bennünket?

– A leginkább jellemzô a végtagokban bizonyos járástávolság után jelentkezô
görcsös fájdalom. Elôfordul, hogy a görcsös fájdalom még nem jelentkezik, de
izomlázszerû tüneteket tapasztalunk gyaloglás közben. A problémát jelzi, ha a já-
rástávolság csökken, ha hidegek a végtagjaink – esetleg még a meleg szobában
is, a végtagok zsibbadtsága, éjszakai végtagi görcsök, fáradékonyság, szédülés,
esetlegesen fülzúgás. Természetesen komoly jelentôséggel bír az a tény, ha a csa-
ládban örökletes jellemzôként elôfordul az érelmeszesedés. A szervezet általános
meszesedése a korral is jár, de nyilván hatványozottabb az elôfordulása a veszé-
lyeztetett családoknál. De a cukorbetegség, a dohányzás, a magas vérnyomás, a
magas vérzsír- és koleszterinszint önmagában is komoly veszélyt hordoz mint ri-
zikófaktor. Ugyanakkor a stressz, az elhízás és a mozgásszegény életmód sem el-
hanyagolható rizikófaktor. Ezeknél a megelôzés nagy jelentôséggel bír.

További felvilágosítás és idôpont-egyeztetés: www.medhungary.com vagy
06-30/825-8111, 06-20/920-4447, 06-70/290-3216, 06-72/551-714.

A kezelés megkezdése
elôtt és után is orvosi
vizsgálat történik

Kepenyes Jánosné Anna néni július elsején, Varga Gábor
bácsi július ötödikén töltötte be kilencvenedik életévét. Szere-
tettel köszöntjük ôket, jó egészséget és minden jót kívánunk
Békéscsaba sokat megélt, szépkorú polgárainak.

Szépkorúak köszöntése

Hatvannyolc új parkolóhely készült a Ligeti Károly soron, a Kór-
ház és a Peter Jilemniczky utcában, ebbôl 9 akadálymentes.
Az új parkolóhelyek kialakítása mintegy 28 és fél millió forintból
valósult meg – tudtuk meg Zelenyánszki Péter képviselôtôl

A Mentálhigiénés Egyesület egyre nehezebben élô
ügyfelei részére felajánlásokat vár. Kérjük, segítsen ön is
a rászorult embereken, amennyiben módja van rá. 

Az egyesület szívesen fogad használt, de jó állapotban
lévô ruhát, cipôt (nôi, férfi, gyermek), játékokat (autó,
baba, labda, plüssjáték, társasjáték stb.), könyveket és
edényeket. Olyan mûködôképes számítógépeket is ke-
resnek, amelyek internethasználatra alkalmasak, ez igen
nagy segítség lenne ügyfeleiknek az álláskeresésben
vagy a gyerekeknek a házi feladat elkészítésében. 

A felajánlásokat a Békés Mérték Közösségi Házban
(5600 Békéscsaba, Békési út 40., telefon 631-254) vár-
ják. További információ a menta@internet-x.hu e-mail cí-
men kérhetô, honlapjuk a www.bekesmenta.hu címen ér-
hetô el.

Adománykérés

Békéscsaba Önkormányzata és a Csabai Szlovákok Szer-
vezete rendezi a Békében Békésben Nemzetiségi Fesztivált
szeptember 9–11-én, amelyre Békéscsaba testvérvárosaiból
is várnak résztvevôket. 

A rendezvény helyszíne a Szlovák Kultúra Háza és környéke
(Kiss Ernô utca), amely szeptember 9-én 16.00 órától nyitja
meg kapuit.

A fesztiválon az evangélikus nagytemplom mögötti színes
színpadi programok mellett népmûvészeti vásár, népimester-
ség-bemutatók, játszóházak várják a kikapcsolódni vágyó ki-
csiket és nagyokat.

A látogatók a gasztronómiai bemutatókon és kóstolókon
megízlelhetik a különbözô nemzetek hagyományos ételeit. 

Támogató: az Európai Bizottság (Európa a polgárokért
program)

Békében Békésben
Nemzetiségi fesztivál – szeptember 9–11.

A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
kezelésében lévô út- és járdaburkolatok seprését, a
közutak mosását, portalanítását, sármentesítését, a
kézi hulladékgyûjtôk ürítését, karbantartását, javítá-
sát (a játszóterek kivételével), a gyalogjárdák téli
burkolatüzemeltetését 2011. május 13-ától a TAPPE
Hulladékgazdálkodási és Köztisztasági Kft. végzi. 

Fogadóóra
Szeptember 6-án, kedden Takács Péter önkormányzati kép-

viselô, 13-án, kedden Gál István Elek városi koordinátor tart la-
kossági fogadóórát 18-tól 20 óráig a Lehet Más a Politika iro-
dájában (Békéscsaba, Petôfi utca 2.). 

Jaminai családi nap
Augusztus 28-án, vasárnap dr. Fábián Ágnes képviselô a

Zsigmond utcai parkba (a Nyúl büfé elôtti térre) várja az erzsé-
bethelyieket és az érdeklôdôket a negyedik jaminai családi
napra, ahol ingyenes ételosztás, ezer adag étel, tombola és az
alábbi programok várják az érdeklôdôket.

14.00Pedro
14.30A Bajza utcai fitneszközpont bemutatója
15.00Hivatalos megnyitó. Köszöntôt mond Hanó Miklós
országgyûlési képviselô, alpolgármester, valamint
dr. Ferenczi Attila városfejlesztési tanácsnok
15.30Babgulyás – ételosztás, közben
Pedro zenés mûsora
16.00A Premier Mûvészeti Szakközépiskola
szórakoztató mûsora
17.00A Forma-bontó bemutatója
17.15A Karaván együttes zenés mûsora
18.00A Young Bluesers élô koncertje
19.00Sztárvendég: SZANDI 
20.00A Joker együttes mûsora
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Perfekt Szakközép- és Szakiskola
Békéscsaba, Kinizsi u. 5.
Azonosító: OM: 102591

Pótfelvételt hirdetünk nappali és esti tagozatos osztályainkba

– banki szakügyintézô (felsôfokú)
– pénzügyi szakügyintézô (felsôfokú)
– jogi asszisztens (felsôfokú)
– vámügyintézô (középfokú)
– pénzügyi-számviteli ügyintézô iskolarendszerû (fôiskolai)
szakképzésekre.

Feltétel: érettségi
Nappali tagozaton a korhatár: 22 év

Beiratkozás: augusztus 29.

Tandíjmentesség, családi pótlék, diákigazolvány,
felsôfokú képzéseknél fôiskolai kreditbeszámítás

www.perfektszakkozep.hu
Tel.: (66) 323-649, mobil: 30/445-4463
Mail: bekescsabaszki@perfekt.hu

VIHAR LEGYEN  
A TALPÁN, 
ami összetöri, feltépi vagy beáztatja  
a Creaton viharálló tetőcserepeit.

Creaton kerámia tetôcserép. Természetesen.

AZ 50 ÉV GARANCIA NEM CSAK SZLOGEN - 50 év múlva még mindig  
eredeti a szépség és változatlan a minôség, de a hasznos élettartam évszázadnyi.
A 100 % SZÍNTARTÓSSÁG NEM AKCIÓ KÉRDÉSE - a természet adta színek  
nem tûnnek el.

AZ ELSÔ 1000 VÁSÁRLÓNAK AJÁNDÉKUTALVÁNY JÁR!
A viharálló Creaton kerámia tetô építését pihenje ki a Klub Karos SPA-ban!
200 000 Ft értékû vásárlás után 20 000 Ft értékû, a Klub Karos SPA-ban be-
váltható utalványt adunk ajándékba. Az akció idôtartama: 2011. szeptember 1-30.  
Részletek: www.creatonakcio.hg.hu

“VIHARÁLLÓ” AKCIÓNKAT  
ÉS ZAVARBA EJTÔ VÁLASZTÉKUNKAT  

KERESSE PARTNERÜNKNÉL
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Médiatermékek értékesítésére

marketing-
munkatársat

keresünk.
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal  a
kiadóba (Békéscsaba, Mednyánszky 
u. 2. 1/8.) eljuttatott zárt borítékban.

Jelentkezési határidõ: 
2011. augusztus 31.

Jelige: média

Vörös Zsoltné született
Válóczi Eleonóra békéscsabai
családi gyökereit kutatja.

Így ír: „Emlékezetem szerint
1950-ben Békéscsabán nyaraltam
apai nagynénémnél, aki Perlaki
Erzsébet testvére volt, férje pedig
valószinûleg Uhrin nevû kovács.”

Jelzéseiket a szerkesztôség-
ben várjuk a 66/527-490-es tele-
fonszámon!

Gôzerôvel folynak a csa-
tornaépítési munkálatok: a
szennyvízberuházás kereté-
ben városszerte egyszerre
akár 80 helyszínen zajlik a ki-
vitelezés.  Békéscsaba egyre
több utcájában azonban már
csak az új aszfaltréteg emlé-
keztet az új csatorna építésé-
vel járó több hónapos munká-
ra. A csatorna lefektetését és
a szükséges ellenôrzéseket
követôen eddig többek között
a Békési, a régi Szarvasi és a
Berényi út, valamint a Jókai, a
Baross, a Vozárik, a Tevan An-
dor és a Lázár utca aszfalto-
zása fejezôdött be, míg több
utcában jelenleg is tart a vég-
leges helyreállítás. Cikkünk-
ben utánajártunk, hogy a csa-
tornázás után hogyan, milyen
szempontok szerint történik
az utak, valamint a járdák, ka-
pubejárók helyreállítása.

Békéscsaba legfontosabb
fejlesztése során kiemelt
szempont a közlekedés za-
vartalanságának mielôbbi biz-
tosítása, ezért a csatorna fek-
tetését követôen elôször az
ideiglenes út-helyreállítási
munkákra kerül sor, és ezután
következnek a szükséges mi-

nôségi ellenôrzések, majd a
végleges helyreállítás. Fontos
szabály, hogy az utakat az
eredetivel megegyezô anyag-
ból, illetve az eredeti minô-
ségben kell helyreállítani, s
ennek betartását a szakem-
berek szigorúan ellenôrzik.
Azokon az útszakaszokon ke-
rül sor az útburkolat helyreál-
lítására, amelyeket a kivitele-
zés során megbontottak. Így
ahol nem az utca teljes hosz-
szában fektették le a csator-
nát vagy a kivitelezô nem nyílt
árkos technológiával építette
az új csatornavezetéket, ott a
jelenlegi uniós projekt kere-
tein belül az utak teljes hossz-
ban történô rendbetételére
nem nyílik lehetôség. 

Az út-helyreállítások kap-
csán nemcsak a helyreállított
szakaszok hosszára, hanem
azok szélességére is külön
elôírások vonatkoznak. Fô
szabályként a szilárd – tehát
aszfalt vagy beton – burkolatú
utakon sávos helyreállítás tör-
ténik, ami azt jelenti, hogy az
érintett útszakaszokat nem
teljes szélességükben, ha-
nem a csatornafektetéshez
szükséges munkaárok, vagy-

is a felbontás szélességében
állítják helyre. Ez alól azonban
vannak kivételek: az állami
kezelésû utak esetében az
érintett forgalmi sáv kap teljes
szélességében új aszfalt ko-
póréteget, és szintén forgalmi
sáv szélességben, vagy teljes
szélességükben kaphatnak új
aszfalt kopóréteget azok az
önkormányzati kezelésû út-
szakaszok, ahol az út széles-
sége nem haladja meg a 4
métert. A földutak érintett sza-
kaszai 3–4 méter szélesség-
ben hengerelt kohósalakos
burkolatot kapnak, amelynek
vastagsága 10, vagy indokolt
esetben – például a belvíz ál-
tal érintett területeken – legfel-
jebb 20 cm lehet. 

Az utakon túl a környezet
teljes körû helyreállítására is
sor kerül, ez mind a köz-,
mind pedig a magánterüle-
tekre vonatkozik. A közterüle-
teken az utak, járdák, kapu-
bejárók és zöldterületek hely-
reállítása is az eredeti állapot-
nak megfelelôen történik, míg
a magánterületen  történô
helyreállítás a tisztítóidom
környékének rendbetételét je-
lenti.

Csatornázás után
teljes körû a helyreállítás

Tudtuk, hogy beteg vagy,
tudtuk, hogy nem hagyod
magad, hogy virágot ültetsz a
kertben, hogy kirándulást
szervezel, hogy néha félsz,
hogy félted azokat, akiket itt
hagysz. Mégis döbbenetes
gyorsasággal végzett veled a
kór, amelytôl sok türelemmel
megszabadulni vélted ma-
gad.

Sokan voltunk, akik utolsó
utadra kísértünk, de nem volt
ott mindenki, akire joggal szá-
míthattál, akikkel a jó ügy ér-
dekében együtt tudtál mû-
ködni, akkor is, ha ôk más-

ként gondolkodtak. Te nem
váltogattad elveidet, elmond-
tad a véleményedet, pártol-
tad az igazságot, a rászoru-
lóknak kértél és adtál segít-
séget. Tiszta és tisztességes
maradtál egy hosszú életen
át.

Elkötelezett, sokrétû mun-
káddal, jobbító tevékenysé-
geddel igazi népnevelô, nép-
tanító voltál (az utolsók egyi-
ke).

Nyugodj békésen: te ele-
get tettél!

A búcsúzók nevében: Iva-
nics Katalin

Végsô búcsú Bencsik Icától
Békéscsaba Megyei Jogú Város Ci-
gány Kisebbségi Önkormányzata a
nemzeti és etnikai kisebbségek jo-
gairól szóló 1993. évi LXXVII. Tör-
vény 25. § i) pontja alapján ösztön-
díjat alapít a békéscsabai lakóhelyû
szociálisan hátrányos helyzetû
roma fiatalok támogatására.

Pályázni az alábbi feltételek
fennállása esetén lehet:

– állandó békéscsabai
lakóhely;

– tanulói jogviszony általános
iskolában, középiskolában,
fôiskolán;

– az elôzô évi tanulmányi
eredmény: 

– általános iskolásoknál 3,2
átlag,

– középiskolásoknak 3,0
átlag,

– fôiskolásoknak: sikeresen
abszolvált év és érvényes
iskolalátogatási igazolás.  
(Az átlag teljesítése alól men-

tességet élveznek az általános is-
kola 1. osztályos tanulói.)

A támogatás formája
A támogatás egyszeri pénzbe-

ni juttatás, melyet az ösztöndíj
alapítója a támogatott tanuló is-
kolájának utal át. Az oktatási in-
tézmény a támogatott tanuló ösz-
töndíját felhasználhatja: a pályá-
zó számára szervezett osztályki-
rándulásra, szabadidôs, kulturá-
lis és sportprogramok szervezé-
sére, valamint a tanuláshoz szük-
séges eszközök beszerzésére.

Az elnyerhetô támogatás ösz-
szege (személyenként)

– általános iskolásoknál 3,2 át-
lagtól a támogatás mértéke:
5000 Ft/fô/tanév;

– középiskolásoknak 3,0 át-
lagnál: 10 000 Ft/fô/tanév;
– fôiskolásoknak: sikeresen
abszolvált év és érvényes is-
kolalátogatási igazolás ese-
tén: 15 000 Ft/fô/tanév. 

A pályázatot Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város Cigány Kisebb-
ségi Önkormányzatához (Békés-
csaba, Szabadság tér 11–17., III.
emelet, titkárság) kell benyújtani.
A pályázat kiírója ûrlapot nem
rendszeresített, a pályázóknak
kérelem formájában, iskolaláto-
gatási igazolással és az iskola ál-
tal hitelesített bizonyítványmáso-
lattal kell leadni igénylésüket.

A pályázat beadási határideje:
1. általános és középiskolá-

soknál: 2011. szeptember 30.
2. fôiskolásoknál: 2011. szept-

ember 30.
A pályázat elbírálására a 2011.

októberi ülésen kerül sor. 

A kisebbségi önkormányzat a
beérkezett pályázatokat rangso-
rolja, ennek alapján – határozati
formában – hozza meg döntését.

A pályázat kiírója sikeres pá-
lyázat esetén értesíti az iskolákat.

Ismételt felhívásFedél Más-Kép(p)
A Békéscsabai Kistérségi Életfa Szo-

ciális Szolgáltató Központ és az Egyen-
súly AE. Egyesület 2009-ben mintegy 67
millió forintot nyert a hajléktalan emberek
társadalmi és munkaerô-piaci integráció-

ját segítô programra. A Fedél Más-Kép(p) címû, TÁMOP-5.3.3-08/2-
2009-0013 azonosító számú projekt egy komplex lakhatási, képzési
és foglalkoztatási program, amelynek megvalósítása múlt évben indult
el és 2012 februárjáig tart. Ennek keretében 80 fôt néztek meg szak-
emberek segítségével, közülük hatvanan kerültek be a programba.
Akkreditált képzéseken, álláskeresési és munkaerô- piaci képzésen,
állapotjavító, tanulási technikát segítô, kommunikációt fejlesztô kép-
zéseken vettek részt. 150 órás OKJ-s takarítói tanfolyamon 13 fô, park-
gondozói tanfolyamon 12 fô szerzett bizonyítványt, többen munkát
kaptak, emellett harminc ember részesült lakhatási támogatásban ma-
ximum egy évig. A programba bevontak önkéntes munka keretében
virágot ültettek, illetve a Trefort Ágoston iskola és az Életfa Idôsek Ott-
hona külsô környezetének tisztítását, rendbe tételét végezték el.

Ki-Út-Mutató
Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány A családsegítô szolgá-

latok foglalkoztatást elôsegítô szolgáltatásainak fejlesztése címû prog-
ram támogatására – Ki-Út-Mutató elnevezésû pályázatával tízmillió fo-
rint támogatást nyert a Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szol-
gáltató Központ két évvel ezelôtt. Az induláskor úgy tervezték, hogy
150 rendszeres szociális segélyezett embert vonnak be a beilleszke-
dési programba, azonban ezt messze túlszárnyalták, összesen 273
emberrel foglalkoztak. Közülük mostanáig 92 fô esetében valósult
meg a gazdasági integráció, 24 embernek sikerült munkahelyet talál-
nia, 33-an közfoglalkoztatás keretében helyezkedtek el, 18 fô jogosult-
tá vált nyugdíjszerû ellátásra, 4 fô részére álláskeresési segélyt állapí-
tott meg a munkaügyi központ, 6 fô kérte, hogy rendelkezésre állási
támogatásra kerüljön át, 2 fô pedig ápolási díjat kap a polgármesteri
hivataltól. Sikeres volt az álláskeresési klub, álláskeresési tréning, a
kommunikációt fejlesztô és a közösségfejlesztést szolgáló csoport,
ahol a résztvevôk önbizalmát, önbecsülését javították, illetve alkalmas-
sá tették ôket önkéntes tevékenységek szervezésére.
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INgATLAN
Békéscsabán, a Lencsésin kétszobás,

I. emeleti, egyedis, erkélyes lakás el-
adó. Tel.: 30/223-8572.

Adnék: az Öntözött réten sorházi, a Ka-
zinczy-lakótelepen IV. emeleti kétszo-
bás lakást. Nagyobb lakást vagy há-
zat szeretnék, de minden megoldás
érdekel! Tel.: 20/923-6484.

SZOLgÁLTATÁS
Szennyvízbekötéshez 110 mm-es PVC

csô 420 Ft/m. Tel.: 66/453-453.

Nagy múltú budapesti cég teljes kö-
rû és ingyenes pénzügyi elemzést
és tanácsadást vállal. Tel.: 30/905-
5660.

Zár, redôny, reluxa, roletta, szalagfüg-
göny, szúnyogháló, napellenzô sze-
relése, javítása. Tel.: 30/233-4550.
Utánfutó-kölcsönzés: 70/335-7584.

Szobafestést, mázolást, ta pé tá zást,
szalagparkettázást, homlokzatfes-
tést, hõszigetelést, nemesvakolatok
készítését vállalom! Lestyán Pál,
Gorkij u. 6. Tel.: 436-226, 30/481-
8071.

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

Redôny-, reluxa-, szalagfüggöny-ké-
szítés, -javítás részletfizetéssel is.
Nyílászárók javítása. Tel.: 454-171,
70/212-6776.

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

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

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

Hûtõk, fagyasztók javítása. Békés-
csaba, Fiumei u. 4. Bali és Fia Bt. Te-
lefon: 20/921-2521 és 20/944-6986.

OKTATÁS
Matematikából korrepetálás általános

iskolásoknak, középiskolásoknak,
egyetemistáknak. Tel.: 06-70/392-
0459

Angolnyelv-oktatás. Tel.: 06-70/392-
0459

Szakmunkás-bizonyítványt adó OKJ-s
dajkatanfolyam indul Békéscsabán.
Részvételi díj: 7000 Ft vizsgadíjjal
együtt. Jelentkezni a 30/572-4465-ös
telefonszámon lehet.

Matematikából korrepetálás. Tel.:
70/228-63-77.

„Ingyenes angolóra amerikai misszio-
náriusokkal. 18 órakor kezdô,  hala-
dó, profi csoportok.  Békéscsaba,
Bartók B. út 9. Tel.: 06-70/702-1610
www.angolora.info”

Gyerek angol, német 4 éves kortól 18
éves tapasztalattal. Tel.: 66/638-110.

Angolnyelv-oktatás: 06-30/345-9237.
Olasznyelv-oktatás. Tel.: 06-20/259-

5126.

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

Augusztus 25– 31.

Szeptember 1–7.

Hupikék törpikék (szinkr. amerikai–belga animációs) KN 
Zöld lámpás (szinkr. amerikai sci-fi akció) 12 év 
Verdák 2. (szinkr. amerikai animációs vígjáték) KN 
Cowboyok és ûrlények (szinkr. amerikai sci-fi) 16 év 
A majmok bolygója: Lázadás (szinkr. amerikai sci-fi akció) 12 év 
Rossz tanár (szinkr. amerikai vígjáték) 16 év 
A gondozoo (szinkr. amerikai családi vígjáték) KN 
Nader és Simin – Egy elválás története (iráni dráma) 16 év 
Gianni és a nôk (olasz vígjáték) 12 év 

Conan, a barbár (szinkr. amerikai fantasy) 18 év 
Hupikék törpikék (szinkr. amerikai–belga animációs) KN 
ôrült, dilis, szerelem (szinkr. amerikai romantikus vígjáték) 12 év
Cowboyok és ûrlények (szinkr. amerikai sci-fi) 16 év
A majmok bolygója: Lázadás (szinkr. amerikai sci-fi akció) 12 év
Rossz tanár (szinkr. amerikai vígjáték) 16 év
Szerelem, pasta, tenger (olasz vígjáték) 16 év
Talán egy másik életben (osztrák–magyar–német háborús dráma) 12 év

www.csabacenter.hu

A P R Ó h I R D E T É S

G y u r i c z a
Edit szülô: –
K i s l á n y o m
most megy
hatodik osz-
tályba. Eddig
még csak azt
tudom, hogy a
tankönyvei körülbelül tizenöt-
ezer forintba kerülnek majd.
Még nem vettünk füzeteket,
írószerszámokat sem: én
mindig az utolsó pillanatban,
gyakran az elsô szülôi érte-
kezlet után szoktam bevásá-
rolni.

Mitykó Ro-
berta felsô ta-
gozatos tanu-
ló: – Gyönyörû
volt ez a nyár,
s bizony gyor-
san elszállt a
vakáció! Még
egyáltalán nem várom az is-
kolát, no meg a tanulást, bár
a barátaim, az osztálytársaim
már nagyon hiányoznak. Ve-
lük jó lesz újra találkozni!

Valentényi-
né Hídvégi Eri-
ka pedagó-
gus: – Nagyon
jólestek az el-
múlt hetek
nyugodt nap-
jai és egy kis
pihenés, de be kell vallanom,
mostanra már kicsit vártam,
hogy újra a tanári asztal
mögé vagy éppen a tábla
elé léphessek. Remélem, a
gyerekek is így vannak ez-
zel...

Közeledik a szeptember, rö-
videsen becsengetnek… Ki-
nek mit jelent a tanévkez-
dés, s vajon milyen „nehéz”
lesz az a bizonyos iskola-
táska? Megkérdeztük, ho-
gyan érinti olvasóinkat az
iskolakezdés a sok válto-
zást hozó új tanévben?

Olvasóink
szerint

Sporttörténeti tettet hajtott
végre Makra Noémi, a Torna
Club Békéscsaba tornásza,
aki a XI. Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztiválon felemás
korláton aranyérmet szerzett.

A Nemzetközi Olimpiai Bi-
zottság által szervezett ran-
gos sporteseményen, a tö-
rökországi Trabzonban 49
ország   sportolói vettek
részt. A 14–18 éves korosz-
tály számára kiírt világverse-
nyen a magyar csapat ösz-
szesen 5 arany-, 3 ezüst- és
5 bronzéremmel gazdago-
dott. Makra Noémit egyik
edzôje, Unyatinszki Mihály
kísérte el a viadalra. Bár az
elôjelek már sejtették, hogy
szép eredmény születhet, a

felemás korláton elért gyôze-
lem mindenképpen megle-
petést jelentett.

A tornászlány és korosztá-
lya számára ez volt az elsô
komolyabb nemzetközi meg-
mérettetés. Vantara Gyula
polgármester levélben gratu-
lált minden sikeres, fiatal,
csabai sportolónak – Bohus
Richárdnak (az ifjúsági Eb-
bronzérmes úszónak), Baji
Balázsnak (az utánpótlás Eb-
ezüstérmes atlétának), Már-
ton Anitának (az utánpótlás
Eb-bronzérmes atlétának),
Kurucz Georginának (a spe-
ciális olimpia nyári világjáté-
kán többszörös gyôztes tor-
násznak), valamint az „ara-
nyos” Makra Noéminek.

Aranyos tornászlány
Makra Noémi az olimpiai fesztiválon

Makra Noémi felemás korláton aranyérmes lett

Szeptember 2-a és 9-e kö-
zött Olaszországban rendezik
meg a junior és kadett kick-
box Európa-bajnokságot. A
Békéscsabai Lakótelepi SE
versenyzôi közül a következô
sportolók mennek: Pallagi
Szilárd, Viczián Roland, Hra-
bovszki Donát, Szentpéteri
Bence, Sallay Gábor, Csák
Bence, Opauszki Dávid, Mé-
zes Dávid, Berczi Ábel, Kádas

Gábor, Andó László, Petrina
Pál és Géczei Róbert. Közü-
lük öten elôször vehetik fel a
címeres felsôt, hiszen most
kerültek be a válogatottba.

Minden versenyzôben
benne van a nyerés esélye,
zömében nem is rutintalanok. 

A Békéscsabai Lakótelepi
SE szívesen fogad a kiutazást
segítô felajánlásokat, támo-
gatásokat.

Utánpótlás kick-box Eb elôtt

Hátimotoros siklóernyôvel
repülte körbe az országot a
nyáron Gellén Attila és Vand-
lik Tamás. A két csabai sport-
ember a legendás pilóta,
Kvasz András elsô viharsarki
repülésének századik évfor-
dulója alkalmából vállalkozott
erre az expedícióra.

Kvasz András 1883-ban
született Békéscsabán. Ko-
vácsmesternek tanult, tech-
nológusi képesítést szerzett,
majd kerékpár- és motorjavító
mûhelyt nyitott Budapesten.
Huszonévesen kezdett repü-
lôépítéssel foglalkozni, a piló-
tavizsgát egy saját építésû
monoplánnal tette le. 1911
novemberében Szentesrôl in-
dulva felállította a távolsági re-
pülés gyorsasági rekordját. A
Szentes–Kunszentmárton–
Öcsöd–Szarvas–Mezôtúr–
Békéscsaba útvonal közel
kettôszáz kilométeres távját
százharmincöt perc alatt tette
meg. Kvasz András élete a re-
pülésrôl szólt. Az elsô világ-
háborúban pilótaként szol-
gált, késôbb szerelôként dol-
gozott egy légitársaságnál,

majd a második világháború
után nyugdíjazásáig a csabai
repülôtéren gondnokosko-
dott. A Nemzetközi Repülô
Szövetség 1953-ban Paul
Tissandier Diplomával tüntet-
te ki. 1974-ben hunyt el, szü-
lôháza helyét a Bartók Béla
úton márványtábla jelöli.

Gellén Attila és Vandlik Ta-
más – földi kísérôjükkel, Bol-
dog Gusztávval, valamint
Grósz László operatôrrel és
bloggerrel – július 20-ára ter-
vezték a Kvasz András Tisz-
teletkör indulását, a boron-
gós idô miatt azonban három
nappal késôbb kezdték meg
ezerkétszáz kilométeres útju-
kat. Az expedíció során sikló-
ernyôjükkel „körberajzolták”
az országhatárt. A hûvös,
esôs napokon idônként pihe-
nôre kényszerültek, így az
egy hétre tervezett út kéthe-
tesre sikeredett, augusztus
6-án este értek vissza a csa-
bai repülôtérre. 

– Amikor belevágtunk,
nem gondoltuk, hogy ilyen
komoly szervezést igényel
az expedíció elôkészítése és

lebonyolítása, ahogy arra
sem számítottunk, hogy
ilyen rossz idônk lesz. Vi-
szont a repülés fantasztikus
élmény volt – mondta a ha-
zaérkezés után Vandlik Ta-
más. 

– Nehezen éltük meg,
hogy nem tudtunk úgy ha-
ladni, ahogy szerettünk vol-
na, azonban a fentrôl elénk
táruló látvány sok mindenért
kárpótolt. Gyönyörûek Ma-
gyarország erdôi, dombjai,
hegyei madártávlatból – je-
gyezte meg Gellén Attila. 

Ahogy keresztülszelték az
országot, állomáshelyeiken
– Szikáncs, Algyô, Baja,
Mohács, Harkány, Szulok,
Nagykanizsa, Körmend,
Szombathely, Csorna, Gyôr,
Dunaalmás, Nógrád, Salgó-
tarján, Kazár, Vadna, Mád,
Kisvárda, Encsencs, Szent-
péterszeg, Sarkad – a he-
lyiek rá-rácsodálkoztak a kis
csapatra, amelynek tagjai
egyedi módon népszerûsí-
tették Kvasz Andrást, a repü-
lést, no és persze Békéscsa-
bát. M. E.

Siklóernyôvel az ország körül
Kvasz András Tiszteletkör

A földi és égi vándorok: Grósz László, Boldog Gusztáv, Vandlik Tamás, Gellén Attila
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BékéscsaBa anno…

Szemian Sámuel fôjegyzô emlékére

Ajánló neve:

Címe:

Telefon:

Ajánlott neve:

Címe:

Telefon:

Akciókód: 1291

+ 3 6

+ 3 6

Az ajánlásokat várjuk e-mailben: nikolett.konczos@axelspringer.hu

Postán: 5600 Békéscsaba, Kiss Ernõ u. 3.

Beküldési határidõ: 2011. szeptember 30.

elõfizetõként ajánljon nekünk

új elõfizetõt* és fizessenek együtt kevesebbet!

Amíg mindketten elõfizetik lapunkat, úgy mindketten kedvezményben
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Augusztus 11-én volt száz-
húsz éve, hogy elhunyt a város
egykori jeles személyisége,
Szemian Sámuel fôjegyzô

Csabán született 1827. július
17-én. Apja Szemian Benjámin
evangélikus tanító volt, aki a fel-
sôvégi iskolában vegyes osztá-
lyú gyerekeket tanított. Csabán
37, összesen 50 évig állt kated-
rán. Pomológusként ô kezdte el
az Alföldön a gyümölcsfák ne-
mesítését.

Szemian Sámuel Debrecen-
ben végezte el a jogi egyetemet.
1847 nyarán a vármegyénél ka-
pott állást, majd 1848 elején ön-
ként beállt az akkor alakult Bé-
kés megyei szabadcsapatba és
május végéig szolgált mint tiszt.
A szabadságharc bukása után
szülei Körös-parti házában élt.

Szemian Sámuel 1850. jú-
nius elején lett Csaba jegyzôje.
Fiatalon, nehéz idôszakban
kezdte hivatali munkáját. Meg
kellett tanulnia a többször válto-
zott kormányok minden új törvé-
nyét, a szakmai rendszabályo-
kat. A kormánytárca emberei-
nek állandó ellenôrzése miatt
sok belsô keserûség érte.

Képzettsége, szorgalma és
önzetlensége miatt a fôjegyzô-
ségig vitte – mindig döntô szava
volt a képviselô-testületben.
Közügyekben tett beadványai
szép írással és logikus érvelés-
sel készültek – elütöttek a többi
jegyzô sablonos munkáitól. Az
új városháza avatásakor, 1873.

szeptember 15-én elmondott
beszéde írói tehetségre vall:
olyan lélekemelô volt s annyira
áthatotta a községe iránti szere-
tet, hogy akár irodalmi re-
mekmûnek is mondható. „A
csabai nép életmódja s szoká-
sai a közelmúltban” címû dolgo-
zata máig helytörténeti értékû
munka.

Szemian Sámuel hosszú hi-
vatali munkássága során mind-
végig töretlen szorgalommal és
hittel dolgozott. Sorscsapásként
élte meg fiának öngyilkosságát,
az 1891 májusi munkáslázadás-
kor átélt izgalmak pedig igen-
csak megviselték a szép szál, jó-
ságos, elpusztíthatatlannak hitt
ember testi és lelki erejét. Júni-
usban a közgyûlésen egyhavi
szabadságot kért, hogy helyre-

állíthassa egészségét. Július 11-
én utoljára volt bent a hivatalá-
ban, elbúcsúzott a község elöl-
járóitól és tisztviselôtársaitól, és
többé nem tért vissza a város-
házára. Betegségén már nem
segített sem az orvosi kezelés,
sem a fürdôkúra: a gyorsan el-
hatalmasodó kór elragadta Sze-
mian Sámuelt az élôk sorából,
1891. augusztus 21-én délután
öt órakor, tevékeny életének 64.
évében elhunyt. Arcképét nem
ismerjük, megfestett képmásá-
nak is nyoma veszett.

Ravatala mellett, a városháza
udvarán óriási tömeg gyûlt ösz-
sze, érckoporsóban nyugvó tes-
tét a felsôvégi temetôben he-
lyezték örök nyugalomra.

S ahogyan az számos érde-
mes és neves ember esetében
lenni szokott, csak halála után
nyilvánult meg a vele kapcsola-
tos elismerés. A Körös-parti ház-
sort, ahol Szemian Sámuel lakó-
háza állott, 1910-ben nevezték
el Szemian sornak, majd ez
1949-ben Derkovits sorra válto-
zott. A volt fôjegyzô emléke mél-
tatlanul a feledés homályába
merült.

Halála 120. évfordulójának
évében a kései utókor – Békés-
csaba város, a Szemian Sámuel
Egylet és a Békéscsabai Város-
védô és Városszépítô Egyesület
– ôsszel emléktáblát avat a vá-
rosháza árkádsorán Szemian
Sámuel tiszteletére.

gécs Béla

A színház: kapaszkodó az élethez
A teátrum sátra állta a sarat Tusványoson

A Jókai Színház és vele
együtt egész Békés megye si-
keresen mutatkozott be nyá-
ron az erdélyi Tusnádfürdôn,
a huszonkettedik Bálványosi
Nyári Szabadegyetem és
Diáktábor rendezvénysoroza-
tán (a „Tusványoson”), mint a
Magyar Teátrumi Társaság
színházi sátrának építôje,
programjának szervezôje és
lebonyolítója. A színház mun-
katársai – élükön Fekete Péter
igazgatóval, a Magyar Teát-
rum magazin fôszerkesztôjé-
vel – a különleges sátorral új
színfoltot varázsoltak a tábor
fôbejárata mellé. 

A Magyar Teátrum színházi
sátor programjai a megka-
paszkodás jegyében zajlot-
tak. „Színház – kapaszkodó
az élethez. Kapaszkodj be-
lénk! Csak abba kapaszkodj,

amiben megbízol! Bennünk
megbízhatsz! Addig kapasz-
kodj, míg a kedved elér! A
Magyar Teátrumi Társaság
tagszínházai kapaszkodót
nyújtanak mindenkinek: cse-
csemôtôl az aggastyánig” –
olvashatták a feliratokat a
színházi sátor látogatói, és
persze a napi programok is a
kapaszkodó jegyében zajlot-
tak. A gyerekeknek délelôt-
tönként a Napsugár Bábszín-
ház nyújtott kapaszkodót és
szórakozást, a felnôtteket dél-
utánonként vitafórumok vár-
ták neves közéleti személyi-
ségek részvételével. A sátor-
ban egyik este Besenczi Ár-
pád színmûvész, a zalaeger-
szegi színház igazgatója adta
elô A helység kalapácsa címû
vígeposzt – fergeteges siker-
rel. Egy másik este a verse-

ken keresztül Kubik Anna
nyújtotta kapaszkodásra a ke-
zét, lelkét a közönségnek egy
fiatal Békés megyei színész,
Balázs Csongor közremûkö-
désével, de Szomor György
színész-énekes és a békés-
csabai Antovszki Band is szó-
rakoztatta a nagyérdemût.

Egy viharos éjszakán aztán
a sátor már nemcsak kapasz-
kodót nyújtott, hanem éjjeli
menedékként is szolgált, ami-
kor több tucat „sátravesztett”
fiatal itt kapott szállást és egy
korty szív- és lélekmelengetô
pálinkát. A vihar és a jól meg-
épített sátor szimbolikusan és
valóságosan is bizonyította: a
színház erôs vár, lehet benne
kapaszkodni, lehet belé me-
nekülni külsô vagy belsô
problémáinkat orvosolandó.

Józsa Mihály

Kapaszkodót és menedéket nyújtottak a Magyar Teátrum sátrai

Díszalbum, amelyet Sze-
mian Sámuel kapott nyugdí-
jazásakor. (A Munkácsy mú-
zeum gyûjteményébôl)


