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Országos elismerés a csabai
értékmentôknek (5. oldal)

Csabai Mérleg-hirdetés új helyen,
a régi áron (9. oldal)

Nô a magyr áruk népszerûsége
(2. oldal)

Az európai uniós támogatás-
sal megvalósuló, közel 536 mil-
lió forintos összköltségû komp-
lex beruházás eredményeként
korszerûsítették az intézmény
épületeit, fejlesztették eszköz-
rendszerét. A megújult intéz-
mény – mely a 2. és 10. számú
iskola összeolvadásával jött lét-
re – Kazinczy Ferenc Általános
Iskola néven várja a diákokat,
tanárokat és szülôket. A projekt
zárórendezvényén a meghívott
vendégek megismerkedhettek
a felújított intézménnyel, a
szeptember 2-ai tanévnyitó ün-
nepségen pedig Vantara Gyula
polgármester köszöntötte a diá-
kokat, szülôket és pedagógu-
sokat.

Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata 2008-
ban adott be pályázatot a 2.

Számú Általános Iskola fejlesz-
tésére (DAOP-4.2.1/2/2f-2f-
2009-0004), amelynek eredmé-
nyeként 482 millió forint vissza
nem térítendô támogatást nyert
a Dél-alföldi Operatív Program
keretében. A projekt összköltsé-
ge 536 millió forint volt, 90 szá-
zalékos támogatási aránnyal.
Az önrészt az önkormányzat
biztosította. 

Az intézményben közel 30
éve nem történt komolyabb épí-
tési tevékenység. Az épület-
szerkezetek elavultak, üzemel-
tetésük gazdaságtalan volt. A
korábbi eszközállomány túlnyo-
mó része szellemileg és fizikai-
lag elhasználódott. 

A felújítás mind a 29 tanter-
met, egy csoportszobát, a tor-
natermet, az ebédlôt, a zsibon-
gót, a könyvtárat, a tanári szo-
bákat és az udvart érintette. A
projekt az alábbi munkálatokat
tartalmazta: akadálymentes
parkolóhelyek kialakítása, tetô-

fedés cseréje, homlokzat hôszi-
getelése, falak szigetelése, pad-
ló- és falburkolatok cseréje,
épület akadálymentesítése,
fûtési rendszer és villanyhálózat
korszerûsítése, tantermek struk-
turált kábelezése, játszóudvar
kialakítása, nyílászárók cseréje,
vizesblokkok felújítása, eszköz-
beszerzés (új asztalok, székek).

A 2010 júniusában megkez-
dett fejlesztés a tervekkel össz-
hangban, zavartalanul bonyoló-
dott le. A kivitelezôvel való haté-
kony és rugalmas együttmûkö-
désnek köszönhetôen a felújítá-
si munkálatok a tanévkezdésre
befejezôdtek.

A beruházás eredménye-
ként az épület megújult, a diá-

kokat új, korszerû berendezé-
sek és eszközök segítik a tanu-
lásban. A projekt eredményei-
bôl részesülnek egyrészt az in-
tézmény tanulói, rajtuk keresztül
a szüleik, továbbá az intézmény
dolgozói, a sajátos nevelési
igényû (SNI) és halmozottan
hátrányos helyzetû (HHH)
gyermekek, valamint a város
minden iskoláskorú tanulója,
hiszen az iskola több városi
rendezvénynek is házigazdája.

– Városunk számára kiemelt
jelentôséggel bír a korábbi 2.
Számú Általános Iskola fejlesz-
tése. A felújításnak köszönhe-
tôen az intézmény a XXI. száza-
di követelményeknek megfelel-
ve Békéscsaba Megyei Jogú
Város egyik legmodernebb is-
kolája lett, ami a diákok, taná-

rok és szülôk számára is szá-
mos elônyt biztosít − hangsú-
lyozta Kiss Tibor, Békéscsaba
Megyei Jogú Város alpolgár-
mestere az ünnepélyes záró-
rendezvényen.

– Nagy örömmel és büszke-
séggel tölt el, hogy a 2011/
2012-es tanévet a korábbiaknál
sokkal jobb körülmények kö-
zött kezdhetjük meg. Biztos va-
gyok benne, hogy régi és új di-
ákjaink is érezni fogják, mennyi-
vel másabb egy esélyegyenlô-
séget biztosító épületben, kor-
szerû eszközök között tanulni,
és mindez segíti majd ôket ab-
ban, hogy felnôttként eredmé-
nyesebben érvényesülhesse-
nek – mondta Szeleczki Erzsé-
bet, a Kazinczy Ferenc Általá-
nos Iskola igazgatója.

– Több építészeti verzió
született az Agóra-programmal
kapcsolatban, melyek hozzá-
járultak ahhoz, hogy egy letisz-
tult, a szó szoros értelmében
multifunkcionális létesítmény
jöjjön létre – tudtuk meg Belan-
ka Csaba projektmenedzser-
tôl. A szakember hozzátette: a
hely szellemiségének és múlt-
jának tiszteletben tartása fon-
tos tényezôként szerepelt az
épület tervezése során, így az
Élôvíz-csatorna, a Munkácsy
múzeum, a megyei könyvtár,
az evangélikus nagytemplom
és a katolikus templom szom-
szédsága, valamint a csatorna
túloldalán lévô István malom is
meghatározó jelentôségû volt.
A tervezési terület korabeli álla-
potának feltárását nagyban se-
gítette a Dobrotka Pál szer-
kesztésében könyv alakban
megjelent „Üdvözlet Békés-

Csabáról” címû képeslap-
gyûjtemény is. Az ifjúsági ház
telkén régen étterem volt,
amely a telek elôtti Élôvíz-csa-
torna két hídja között egészen
a gôzmalom épületéig jelentô-
sen kiteresedett. A csatorna
közelsége és korabeli jellege
egy új, a már modernizált épü-
let elôtt kialakított öböl gondo-
latát vetette fel. Az épület elôtt
stégszerûen kialakított terasz
szabadtéri közösségi térként
alkalmas lesz kis csónakok ki-
kötésére is. 

– Nyitottság, modern szép-
ség és multifunkcionalitás 1,9
milliárdból, mindez négy szin-
ten, 6200 négyzetméteren –
foglalta össze az új épület leg-
fontosabb jellemzôit Szente
Béla a lapunk egy korábbi szá-
mában vele készült interjúban.
A Békéscsabai Kulturális Köz-
pont igazgatója most hozzátet-

te, hogy a létesítmény tervezé-
sénél az akadálymentesség és
az energiatakarékosság is ko-
moly szempontként szerepelt,
ennek jegyében az elôtérben
és a belsô terekben is gondol-
tak a fogyatékkal élôkre, a kü-
lönféle energetikai megoldá-
sok pedig egy gazdaságosan
mûködtethetô, sôt takarékos-
sági szempontból akár fejleszt-
hetô épület benyomását keltik.
Az intézményvezetô arról a ti-
zenkét éves szakmai tervrôl is
beszámolt, amelyben a felújí-
tott és jelentôsen kibôvített kul-
turális központ fôbb tevékeny-

ségeit határozták meg. Esze-
rint a fesztiválprogramok és az
intézményben megvalósítható
nagyrendezvények kapnak je-
lentôsebb szerepet, elsôsor-
ban a megnövekedett térnek
köszönhetôen. A legfiatalab-
bak igényei miatt fontos a mul-
tifunkcionális terem játszótérré
történô alakításának lehetôsé-
ge is, ami például a karácsonyi
idôszakban remek kikapcsoló-
dási lehetôséget jelenthet óvo-
dás vagy kisiskolás csoportok
számára. Ugyanez a terem
bármikor nemzetközi szintû és
méretû tánctérré is átalakítható

– többek között. A város ko-
moly hiányt szenved igényes
kiállítóhelyekben. Nemcsak
képzômûvészeti, hanem tech-
nikai, tudományos, szakmai
vagy akár más városi rendez-
vényekhez kapcsolódó kiállí-
tások is helyet találhatnak ma-
guknak az agórában. Eddig
nem volt a városnak megfele-
lô minôségû hangversenyter-
me. Az új létesítménybe terve-
zett elôadóterem kialakítása a
kamaramûfajok mindegyiké-
nek igényes környezetet nyújt
majd, legyen szó zenei, szín-
házi vagy éppen táncproduk-

ciókról. Jelentôs mértékben
nôhet több hagyományos vá-
rosi rendezvény programkí-
nálata, ilyen például a Békés-
csabai Tavaszi Fesztivál is. A
negyedik emelet civil inkubá-
ciós szintként mûködik majd,
ahol közösségek létrejöttét, s
már meglévô civil csoporto-
sulások munkáját támogat-
ják. Külön helyiségekben ta-
nácsadási feladatok ellátásá-
ra is nyílik lehetôség, melyek
keretében az élet csaknem
minden területét és természe-
tesen több korosztályt érintô
tanácsadói szolgálat mûköd-
tetése is szerepel a tervek kö-
zött, legyen szó karrier-,
egészségügyi vagy éppen
szociális jellegû tanácsadás-
ról. Szente Béla hangsúlyoz-
ta, hogy a majdani, a XXI. szá-
zad minden követelményé-
nek megfelelô létesítmény
mûködtetése kapcsán igye-
keznek minden korosztály
számára nyújtani valamit.
Hozzátette, hogy az épület
rendezvénytereinek szaka-
szolhatósága, vagyis a föld-
szinti termek egybenyitható-
sága és elkülönítésének lehe-
tôsége akár többtermes, egy-
idejû és más-más mûfajokat
felvonultató események szer-
vezését is megengedi. Akár
telt házzal is…

Kárász-Kiss Péter

Szeptemberben indul az Agóra-projekt
A könyvtár–agóra–múzeum tengely lehet Békéscsaba új kulturális központja

Befejezôdött a volt 2. Számú Általános Iskola felújítása

2012 augusztusára az épület már nemcsak a virtuális valóságban várja a közönséget

Lebontják a Skultéty János tervei alapján készült hiperbo-
likus paraboloid nagytermi épületet, amely negyven éven
keresztül volt Békéscsaba jellegzetes középülete, míg az
építészetileg kevésbé értékes négyemeletes építmény – el-
sôsorban gazdasági okok miatt – megmarad. Ehhez igazít-
ják az új épületrészeket, tehát a terv lényegében a jelenlegi
ifjúsági ház átalakítása és bôvítése. A mai kornak megfele-
lô formai és funkcionális középület kialakításáról szólnak
a projekt megkésett kivitelezésének szeptemberi megkez-
désérôl szóló sajtóhírek. Milyen szempontok szerint ter-
vezték az új épületet? Milyen feladatok ellátására nyílik le-
hetôség a modern intézményben? Ezekre a kérdésekre ke-
restük a választ…

Ünnepélyes szalagátvágás a megújult Kazinczy iskolában
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Hanó Miklós alpolgár-
mester a parlamentben a
mezôgazdasági bizottság és
az élelmiszer-biztonsági al-
bizottság tagja, emellett gaz-
dálkodik, ezer szállal kötô-
dik a földhöz, az állatte-
nyésztéshez. A csabai pia-
con szerinte is gazdag a kí-
nálat, az ôstermelôk, kister-
melôk friss, helyi áruval lát-
ják el a város lakóit. Az ubor-
kával, cukkinivel foglalko-
zók, a zöldségtermelôk vi-
szont megérezték, hogy
nyár elején az uborkának tu-
lajdonították a németorszá-
gi, halálos áldozatokat köve-
telô megbetegedéseket. A
termelôk a rajtuk kívül álló
okok miatt elszenvedett
veszteségekért az uniótól
kapnak kártalanítást. Ahogy
lecsengett az uborkabot-
rány, júliusban sok helyen a
jégesô tette tönkre a papri-
kát, a paradicsomot. Ezután
„robbant a kukoricabomba”,
az ország számos pontján

kellett megsemmisíteni a ku-
koricavetést, mert kiderült,
hogy génmódosított vetô-
mag került a földbe – a vét-
len gazdákat itt is kártalanít-
ják. 

– Magyarországon tilos a
génkezelt magok vetése, vi-
szont évet óta érkezik hoz-
zánk génkezelt szója, amit
az élelmiszerekhez kever-
nek, ezt sérelmesnek talá-
lom. Nyolc-tíz éve folyama-
tosan amellett érvelek, hogy
a magyar élelmiszereket
elônyben kell részesítenünk.
Hoztak már ide melaminnal
dúsított tejport, dioxinos
csirke- és sertéshúst, rákkel-
tô aflatoxinnal mérgezett pi-
rospaprikát, nem beszélve
az erôsen vegyszeres pri-
môrökrôl. Ma már szakmai
csoportok, egyesületek lép-
nek fel a magyar élelmisze-
rek népszerûsítéséért, és ta-
lán a vásárlók is tudatosab-
ban keresik a hazai árukat. A
szakemberek ellenôrzések-

kel igyekeznek elejét venni
annak, hogy a magyar árut
máshonnan származó ter-
mékekkel keverjék, és figye-
lik, hogy az élelmiszerek
csomagolására csak valós

adatok kerüljenek. Mind-
emellett én szigorítanék a
kötelezô elôírásokat és aján-
lásokat tartalmazó élelmi-
szerkönyvön – mondta az al-
polgármester.

Hanó Miklós kiemelte,
hogy meglesz a mindennapi
kenyerünk, sôt, még export-
ra is jut a gabonából. A tava-
lyi belvíz miatt helyenként
ugyan nem tudtak vetni, de

ahol nem voltak ilyen belvi-
zes foltok, ott jó minôségû
és elegendô búza termett.
Mivel a világpiacon hiány
van a gabonafélékbôl, idén
az árak is kedvezôek. Ami jó
a gabonatermelôknek, az
nehézséget jelent az állattar-
tóknak, a takarmányt ugyan-
is drágábban szerzik be, de
ezt a hús árában nem tudják
érvényesíteni. 

Az alpolgármester szerint
újból fel kellene futtatni a
sertéságazatot. A termelôk-
nél a hely többnyire adott, a
sertésállomány bôvítése – a
jelenlegi 2,5 millióról 6 mil-
lióra – munkahelyeket te-
remtene, és biztosítaná az
emberek megélhetését. A jö-
vôt Hanó Miklós részben eb-
ben és a feldolgozó cégek
újjáélesztésében látja, még-
pedig a termelôkkel szoros
együttmûködésben. Ha pél-
dául az állattartók kezében
van a feldolgozó, akkor ôk
nyilván nem importálnak
sertéseket, hanem a saját ál-
lataikat dolgozzák fel. A
zöldségekkel, gyümölcsök-
kel ugyanez a helyzet. Ezek-
kel a lépésekkel folyamato-
san egészséges, biztonsá-
gos, ellenôrzött hazai élelmi-
szerek kerülhetnének a pol-
cokra és a családok asztalá-
ra.

M. E.

Megtermett, ami az asztalra kell
Nô a magyar áruk népszerûsége

Szín- és ízkavalkád – a csabai piacon kapható minden, ami az asztalra kell

Kövesse híreinket, felhívá-
sainkat és játékainkat a világ
legnépszerűbb közösségi ol-
dalán is! Klubtagságunk folya-
matosan bővül, ön is csatla-

kozzon hozzánk és népszerű-
sítse oldalunkat ismerősei kö-
rében. A legügyesebben idô-
zítô lájkolóinkat megjutalmaz-
zuk, érdemes ránk kattannia.

Rövidesen indul Békés-
csabán a belváros rehabilitá-
ciója. A több mint egymilliár-
dos beruházás kapcsán a
helyi LMP azt kifogásolja,
hogy a Szent István téren 36
fa kivágását tervezik. A belvá-
rosi beruházás Szent István
teret érintô újragondolását, il-
letve megváltoztatását kéri az
önkormányzattól Takács Pé-
ter képviselô, aki a téren tar-
tott sajtótájékoztatón adott
hangot aggályainak, miköz-
ben a kivágásra ítélt ostorfa-
sort is megmutatta. A képvi-
selô szakemberhez is fordult
az ügyben, aki szerint a kivá-
gásra ítélt fák koruknál és ál-
lapotuknál fogva még 30–40
évet is kibírnának, árnyékot
adva a rendezvények ottho-
nául is szolgáló fôtérnek.

– Az idelátogatók úgy te-
kintenek Békéscsabára, mint

élhetô, zöldövezettel rendel-
kezô, igényes városra. Gon-
doljunk csak az Élôvíz-csa-
torna partszakaszaira, a liget-
re, az Andrássy út platánso-
rára vagy a Lencsési lakóte-
lep mellett húzódó százéves
tölgyfasorra – fogalmazott
Takács Péter, aki szerint
ugyanilyen, több évtizedes
értékünk a Szent István téri li-
getes rész is. 

– A tervezett átépítés után
megszûnne a városháza elôt-
ti forgalom, a terület rendez-
vénytérként funkcionálna to-
vább. Igaz, hogy a kivágott
fák helyére telepítenének úja-
kat is, ám azok csak 15–20
év múlva adnának árnyékot –
tette hozzá az LMP-s város-
atya. A politikus arra kéri a
városvezetést, hogy gondol-
ja újra döntését. 

Vándor Andrea

Siratják a fákat az LMP-sek
Wittmann László, a straté-

giai-fejlesztési osztály vezetô-
je érdeklôdésünkre elmond-
ta: még tavaly, a szeptember
24-ei közgyûlés döntött arról,
hogy indul a város a 2. körös
pályázaton. A határozat mel-
léklete tartalmazza a részle-
tes akciótervet is, amely fi-
gyelembe veszi a fôtérnek a
régi, egybefüggô, a XIX. szá-
zad fordulóján látható képét. 

– A javaslat követi ezt a
történeti párhuzamot, és a tér
két szélén, a meglévô nö-
vényzet felhasználásával
megtartja a fasorokat. A tér
közepén lévô, a látvány
szempontjából kedvezôtlen
és egészségi állapotuk sze-
rint is értéküket vesztett ket-
tôs fasort részben megszün-
tetjük, a belváros revitalizá-
cióját célzó projekt kereté-
ben azonban összesen het-

ven új fát telepítünk majd a
területen – mondta Wittmann
László. 

A Békéscsabai Városfej-
lesztési Kft. ügyvezetôje,
Tóthné Svecz Valéria hang-
súlyozta: a 29 új, elônevelt fa
(vöröslevelû japán cseresz-
nye) mellett a Szent István té-
ren – amely a tervek szerint a
forgalomtól elzárt rendez-
vénytérként funkcionál majd
– további 14 arany szil cse-
mete planténerben lel majd
új otthonra. A Szent István té-
ren így a 43 új fával 70-re
gyarapszik az állomány. A
terv szerint a parképítés
14,24 millió forintba kerül,
ebbôl a növénytelepítés 7,3
millió forintot tesz ki. A 43 fa
mellett 809 cserje, 735 rózsa-
tô és 80 évelô növény ékesíti
majd a területet.

V. A.

Varga Zoltán országgyûlési
képviselô egyetért azokkal az
elemzôkkel, akik arra figyel-
meztetnek, hogy nem jó irány-
ba halad hazánk gazdasága.
Az MSZP Békés Megyei Szer-
vezetének elnöke szerint Ma-
gyarországon a válságnál
csak a „válságkezelés válsá-
ga” súlyosabb.

Varga Zoltán a kormányt a
Titanic kapitányához hasonlí-
totta, aki bár látta, hogy ott a
jéghegy, igazából nem csinált
semmit, ráadásul a szükséges
eszközei is hiányoztak az em-
berek többségének megmen-
téséhez. 

– Óriási gond a devizahite-
lesek ügye, a 180 forinton rög-
zített árfolyam miatt lesznek
olyanok, akik 75 éves korukig

fizetik a megnövekedett rész-
leteket. A munka törvény-
könyvének módosításai olyan
kiszolgáltatottakká teszik a
munkavállalókat, amire az el-
múlt idôszakban nem volt pél-
da. A Fidesz vissza akarja irá-
nyítani a munkaerôpiacra a
rokkantakat, a munkanélkülie-
ket, csak éppen nincsenek
munkahelyek, ahova mehet-
nének – fogalmazott az elnök. 

Varga Zoltán tart attól, hogy
az intézmények tervezett cent-
ralizálása elbocsátási hullámot
és a szolgáltatások színvona-
lának csökkenését vonhatja
maga után. Az MSZP minde-
zek megvitatására gazdasági
vitanapot kezdeményez, és ja-
vasolja a kétkulcsos adó visz-
szaállítását. M. E.

„Válságban a válságkezelés”

Ha végigsétálunk a csabai piacon, megállunk a gyümölcs-
vagy zöldségstandok mellett, kétségünk sem lehet afelôl,
hogy megtermett minden, amit a család asztalára tehetünk.
Zamatos barackot, szôlôt, szilvát, almát, mindenféle zöld-
séget és húsokat kínálnak az árusok, biztosítva bennünket
arról, hogy a legfinomabbak itthonról valók. A gazdák egy
része elégedett, jó volt a gabona- és a kukoricatermés, de
arra a – késôbb megcáfolt – hírre, hogy Németországban
coli-baktériummal szennyezett uborka okozott járványt, ér-
zékenyen reagáltak a hazai piacok is.

Kivágás után ültetnek is

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

Szélvédôjavítás 3000 Ft-tól.

Pataky Attila, Dina és
Varga Viktor, Matyi és a he-
gedûs is fellépett a 11. Bé-
késcsabai Lecsófesztivá-
lon, amelyen huszonhatféle
lecsót kóstolhattak meg az
érdeklôdôk. Az Irigy Hón-
aljmirigy fellépése elôtt dr.
Ferenczi Attila tanácsnok,
önkormányzati képviselô
nyitotta meg a rendez-
vényt. A szervezôk gondol-
tak a fiatalokra is: ôket

megelôzô DADA-program,
a gyermekeket balesetvé-
delmi bemutatók, a felnôt-
teket pedig különbözô
egészségügyi szûrések
várták – de volt retro-vér-
adás és megválasztották a
fesztivál szépét is. A legna-
gyobb attrakciónak ezúttal
is az ötven csapat részvéte-
lével zajlott fôzôverseny bi-
zonyult.

Vándor Andrea

Lecsó, de jó!
Idén több mint ötven csapat fôzött



Vasas And-
rás (51): – Min-
denképp hasz-
nos lehet egy
k o m o l y a b b
kulturális intéz-
mény a város-
ban. Olyan
programkínálatot kell kialakí-
tani, amely az eddigieknél
szélesebb körben vonzza az
érdeklôdôket. Úgy gondolom,
a csabaiak többsége egy-
szerûen nincs hozzászokva a
kulturális kínálat sokszínûsé-
géhez. Remélem, ez változni
fog…

Andó Szilvia
(25): – Ha sike-
rül minôségi
programokkal
megtölteni, na-
gyon hasznos
lehet. Az külön
p o z i t í v u m ,
hogy nemcsak a szórakozási
vagy kikapcsolódási lehetôsé-
gek bôvülnek az új épület ré-
vén, hanem tanulási, tovább-
képzési feladatokat is ellátnak
majd. Az én korosztályom
számára, fôleg itt, Békéscsa-
bán kifejezetten fontos. 

Szász And-
rás (61): – Szá-
momra öröm,
hogy a város
egy ilyen nagy-
szabású kultu-
rális beruhá-
zásba fog.

Szerintem ez nemcsak
hasznos, de látványos is lesz,
majd ha egyszer elkészül. 
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Vajon szüksége van-e Bé-
késcsabának egy akkora
multifunkcionális intéz-
ményre, mint a hamarosan
felépülô agóra? Mit várnak
az új kulturális központtól?
Mi a véleményük a beruhá-
zásról? Ezeket a kérdéseket
tettük fel olvasóinknak...

Olvasóink
szerint

– Az tervek szerint 2010
májusában kellett volna kezde-
ni az ifjúsági ház jelenlegi épü-
letének bontását. Miért húzó-
dott eddig a kivitelezés?

– Az elôzetes ütemtervhez
képest a beruházás csúszása
három fô okra vezethetô visz-
sza. Egyrészt késett a pályázat
értékelése és a végleges tá-
mogatói döntés meghozatala
a támogató szervezet bírálóbi-
zottsága részérôl, ahogy a tá-
mogatás igénybevételére feljo-
gosító és a felhasználás mód-
ját és ütemét szabályozó tá-
mogatási szerzôdés aláírása
is. A projekt kitolódásának har-
madik oka volt az, amirôl na-
gyon sokat lehetett hallani,
vagyis a közbeszerzési eljárás
elhúzódása, ami a legnagyobb
késedelmet okozta a beruhá-
zás megvalósításában. Ebben
játszott központi szerepet az
egyik pályázó támadássoroza-
ta, amely több alkalommal el-
lehetetlenítette a sikeres köz-
beszerzés lefolytatását. Túlzás
nélkül állíthatom, hogy ez a
cég sportot ûzött a közbeszer-
zés megtámadásából, ami
azért is érthetetlen, mert egy-
egy ilyen eljárás komoly költ-
ségekkel és munkával járt, mi-
közben egyetlen eredménye a
projekt megvalósításának aka-
dályozása volt. Az önkormány-
zat már tavaly novemberben is
lebonyolított egy eredményes
közbeszerzési eljárást a kivite-
lezô kiválasztására, de végül
szerzôdéskötésre nem kerül-
hetett sor, mert a közbeszerzé-

sek döntôbizottsága, egy álta-
lunk erôsen kifogásolt döntés-
sel, jogsértônek ítélte az eljárá-
sunkat, és megsemmisítette az
abban hozott döntésün-
ket. A döntôbizottság ha-
tározatát jogi úton meg-
támadhatta volna az ön-
kormányzat, de ismerve
a bíróságok leterheltsé-
gét és a döntéshozatal
ütemét, ez valószínûleg
további késedelmet
eredményezett volna a
megvalósításban. Így a
közgyûlés egy új, a kö-
zösségi értékhatárt elé-
rô, gyorsított, meghívá-
sos közbeszerzési eljá-
rás lefolytatásáról dön-
tött, amely érvényes és
eredményes volt, és
amelynek köszönhetôen
most a nyertes ajánlatte-
vôvel, a Strabag-MML
Kft. és a Hartmann Kft. alkotta
konzorciummal megköthettük
a kivitelezési szerzôdést.

– Figyelembe véve az Agóra
kapcsán évek óta húzódó köz-
beszerzési hercehurcát, nem
lett volna egyszerûbb s talán
olcsóbb is a régi épület kor-
szerûsítése? 

– 2008 elsô felében, még
mielôtt az Agóra-beruházás
megvalósításáról döntés szü-
letett, végeztettünk egy elôze-
tes költségkalkulációt az épü-
let részleges felújítására, épü-
letgépészeti korszerûsítésére
vonatkozóan. A számítások
szerint, akkori áron számítva,
minimálisan háromszázmillió

forint szükségeltett volna, hogy
az épületet saját erôs beruhá-
zásként olyan állapotba hozza
a fenntartó, amivel az mini-
mum további tíz-tizenöt évig al-
kalmas lett volna a funkciójá-
nak betöltésére. A válaszom
tehát, hogy valószínûleg egy-
szerûbb lett volna, mivel öne-
rôs beruházásként és egy-
szerû közbeszerzési eljárás
keretében kiválasztott kivitele-
zôvel gyorsabban megvaló-
sult volna a beruházás, de a

város számára mindenképpen
drágább lett volna, és csak át-
meneti megoldást nyújtott vol-
na a közmûvelôdés helyi infra-
strukturális problémájára. A
most már „zöldutas” uniós be-
ruházás közel kétmilliárdos
bruttó összköltsége mellé két-
százötvenmillió önerôt biztosít
az önkormányzat 87 százalé-
kos támogatási intenzitás mel-
lett.  

– Hogy alakul a projekt to-
vábbi ütemezése?

– A szerzôdés hatálybalé-
pését követôen azonnal átad-
juk a munkaterületet a nyertes
ajánlattevônek. A munkálatok
a nagyterem és az úgyneve-

zett nyaktag bontásával kez-
dôdnek, ezt követôen indulhat
az új épületrész pinceszintjé-
nek a kivitelezése, illetve a
régi, négyemeletes épületrész
felújítása és a további munkák
megvalósítása. A kivitelezés
várhatóan a jövô év júniusá-
ban fejezôdik be, ezt a projekt
megvalósításához kapcsoló-
dó adminisztratív feladatok, il-
letve a használatbavételi en-
gedélyezés folyamata követi
majd. Reményeink szerint az

épületet a nagyközönség
2012 augusztusában már
használhatja is.

– Okozhat-e változást az
elôzetes tervekben a kivitele-
zési munkálatok ilyen mértékû
csúszása? 

– Az építési tervekben fog-
laltaktól a vállalkozónak eltér-
nie két okból sem lehetséges.
Egyrészt a jogerôs építési en-
gedély a támogatási szerzô-
dés része, illetve a közbeszer-
zési eljárásban benyújtott
ajánlat tartalmaz egy tételes ki-
vitelezôi ajánlatot. Így a szer-
zôdés mellékletét képezô
mûszaki dokumentáció mó-
dosítására csak a támogató

szervezet és a beruházó hoz-
zájárulásával, a közbeszerzési
törvénnyel össz-hangban van
mód. Azt azonban tudni kell,
hogy egyes kiviteli tervek elké-
szítése a vállalkozó feladatát
képezi, így a végleges, min-
den szakágra kiterjedô kivite-
lezési tervdokumentáció kö-
rülbelül 2011 no-vember–dec-
ember tájékán lesz kész. 

– A csúszásnak köszönhe-
tôen idôbeni átfedéssel kell
számolni az Agóra-projekt és

a város más kiemelt be-
ruházásai között. Meny-
nyiben jelent majd min-
dennapi problémát a la-
kosok számára két-há-
rom belvárosi fejlesztés
kivitelezésének egyi-
dejûsége?

– Az Agóra-projekt
térben koncentráltabb,
mint a másik kettô, ezért
jóval kisebb tereléssel,
lezárással jár a város-
ban, s ezek természete-
sen elsôsorban a Derko-
vits sor és a Széchenyi
utca forgalmát érintik. A
munkálatok ideje alatt a
Derkovits sor ifiház elôtti
szakasza teljesen le lesz
zárva, mert az munkate-

rület lesz, a Széchenyi utca ifi-
ház elôtti részén pedig idôn-
ként korlátozva lesz a gyalogos
közlekedés. A szennyvízberu-
házás keretében éppen most
cserélik a nyomóvezetéket a
Derkovits soron, további mun-
kálatokra ezen a szakaszon
elôreláthatólag nem kerül sor.
A belváros rehabilitációja köz-
vetlenül nem érinti a városnak
ezt a részét, de forgalom eltere-
lések és a Széchenyi utcán
cserélendô csapadék elvezetô
csatorna kivitelezése miatt min-
denféleképpen nagyobb türe-
lemre és körültekintésre lesz
szükség a lakosság részérôl.

Kárász-Kiss

A társulás több mint 111
millió forint támogatást nyert
ahhoz a csaknem 131 milliós
beruházáshoz, amelynek ke-
retében négy település – Bé-
késcsaba, Újkígyós, Kétsop-
rony, Csabaszabadi – közös-
ségi közlekedését fejlesztik.
Békéscsabán 59,5 millió fo-
rintból, Újkígyóson 20,6 millió
forintból, Kétsopronyban kö-
zel 22,6 millió forintból, Csa-
baszabadiban 12 millió forint-

ból teszik rendbe a perono-
kat, buszöblöket.

– Békéscsabán jól halad-
nak a munkálatok, a kivitelezô
Dunaasztfalt Kft. szeptember
végére befejezi a felújításo-
kat. Az építkezés idején a ké-
nyelmetlenségért a lakosság
megértését és türelmét kérjük
– tájékoztatta lapunkat dr. Ba-
nadics Attila munkaszervezet-
vezetô. Városunkban a pályá-
zat jóvoltából – mindössze 15

százalékos, azaz közel 9 mil-
liós önrésszel – a követke-
zô helyszíneken újultak és
újulnak meg a buszvárók: a
Szarvasi út 54. és 75. számú
épület elôtt, a Szarvasi úti Tes-
co elôtt, a Békési úton a kon-
zervgyárnál, a Dobozi úton a
Május 1. Tsz-nél, Gerlán az is-
kolánál, a Bartók Béla út 12.,
36., 54. számú ház elôtt és a
Dublinnál. 

M. E.

Hatvanmilliós felújítás
Szeptember végére elkészülnek a buszvárók

A csatornázással kapcsola-
tos munkálatok közben ta-
lán már fel sem tûnik, hogy
a város különbözô pontjain
a buszmegállóknál is ko-
moly munka folyik. A Békés-
csaba és Térsége Többcélú
Önkormányzati Kistérségi
Társulás nyertes pályázatá-
nak köszönhetôen tíz busz-
öböl, peron, utasváró újult
vagy újul meg, de útépítés
és kerékpártároló építése is
belefér a keretbe. Heteken belül elkészülnek a Bartók B. út buszmegállói is

Jövô nyár végére elkészül az agóra
Vantara Gyula: Az egyik pályázó sportot ûzött a közbeszerzések ellehetetlenítésébôl…

Több mint egyéves, fôleg közbeszerzési huzavonát köve-
tôen augusztus 30-án pont kerülhetett az Agóra-projekt ki-
vitelezése kapcsán sokáig befejezetlen mondat végére. A
szeptemberben elinduló beruházás kivitelezési munkála-
tainak elvégzésére a Strabag-MML Kft. és a Hartmann Kft.
alkotta konzorciummal kötött szerzôdést az önkormányzat.
Vantara Gyula polgármestert a késedelem okairól, a fej-
lesztés további ütemezésérôl és a kivitelezés körülményei-
rôl kérdeztük.

A szerzôdés augusztus 30-ai aláírásával végre elindult a beruházás

A mûszaki átadással befeje-
zôdött a békéscsabai Északi
Ipartelepen az az infrastruktúra-
fejlesztés, amely egy közel hat-
százmillió forintos beruházás-
nak része. A Dél-alföldi Operatív
Program keretében Békéscsa-
ba Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata 250 millió forint vissza
nem térítendô támogatást nyert
arra a programra, amelynek ke-
retében infrastruktúra-fejlesz-
tést, valamint egy 3000 m2-es
üzemcsarnok-építést hajt végre.

Az Északi Ipartelepen talál-
ható a Balassa utca, amelynek
– a jelenlegivel közel azonos
nyomvonalán – elkészült 720
méter hosszan, hat méter szé-
lességben a szilárd burkolata.
Az új aszfaltút mellett kiépült a
terület teljes infrastruktúrája; a
közvilágítás, az ivóvíz- és
szennyvíz-, gáz-, villamos- és te-

lefonhálózat. A fejlesztés
mûszaki átadása 2011. június
20-án történt meg. Az új aszfal-
tozott út mellett található
közmûvesített telkek értékesíté-
sére felhívást tett közzé a város
önkormányzata. A területek
megvásárlásának feltételeirôl az
érdeklôdôk a Békéscsabai Vál-
lalkozói Centrum Kft.-nél vagy a
Stratégiai és Fejlesztési Osztály
Vagyonkezelô Csoportjánál
kérhetnek információt.

A DAOP-1.1.1/A-09-2009-
0023 azonosító számú pályázati
támogatással megvalósuló be-
ruházás másik részét egy üzem-
csarnok építése jelenti. Az épü-
let földszintes, illetve részben
kétszintes kialakítású lesz. A
2848 m2 hasznos alapterületû
üzemi rész mellett a 169 m2-es
kiszolgáló részen porta, étkezô-

helyiség, fekete-fehér rendszerû
öltözôk, mosdók, közlekedô és
gépészeti helyiségek kapnak
helyet. Az emeleti részen öt iro-
dát, teakonyhát, mosdókat és
közlekedôhelyiségeket alakíta-
nak ki, összesen 164 m2-en. Az
üzemcsarnok készültségi álla-
pota ötvenszázalékos. A szerke-
zetkész épületben már folynak a
belsô gépészeti és burkolási
munkák. Emellett megkezdô-
dött a telekhatáron belüli infra-
struktúra kiépítése.

Az önkormányzat az üzem-
csarnokot helyi, illetve Békés-
csabára települô vállalkozások
számára kívánja bérbe adni. Je-
lenleg folynak a tárgyalások egy
csomagolóipari tevékenységet
folytató társasággal, amely –
szándékai szerint – a csarnok
teljes területét bérbe venné.

Infrastruktúra-fejlesztés és 3000 m2-es
üzemcsarnok építése Békéscsabán
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LENCSÉSI KÖZÖSSÉgI HÁZ
5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. Tel./fax: 66/456-177

E-mail: lencsesikozhaz@mail.globonet.hu

TANFOLYAM
Intimtorna-tanfolyam indul szeptember 28-án, szerdán 18

órakor. A képzés 10 órás, a foglalkozások szerdai napokon 18-
tól 19 óráig tartanak. Vezeti: dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász.
Részvételi díj: 8000 Ft/fô. Jelentkezni személyesen a helyszínen
lehet az elsô, alakuló megbeszélés alkalmával.

Haladó számítógép-kezelôi tanfolyam indul nyugdíjasok ré-
szére október 3-án. A képzés 24 órás és 12 foglalkozásból áll,
melyek hétfôi napokon 10-tôl 12 óráig tartanak. Oktató: Szikora
Tibor tanár. Részvételi díj: 8500 Ft/fô. Jelentkezni lehet szep-
tember 29-éig a részvételi díj befizetésével a közösségi házban.

Jóga kezdô tanfolyam indul október 3-án 18 órakor. A kép-
zés 24 órás és 12 foglalkozásból áll, melyekre hétfôi napokon
kerül sor 18-tól 20 óráig. A részvételi díj 7500 Ft/fô. Vezetôje: Ju-
hász Gabriella. Jelentkezni szeptember 29-éig lehet a részvételi
díj befizetésével a közösségi házban.

Angol alapfokú nyelvvizsgára felkészítô tanfolyam indul ok-
tóber 5-én 18 órakor. A képzésre teljesen kezdô, illetve újrakez-
dô felnôtt hallgatók jelentkezhetnek. A tanfolyam 60 órás és 30
foglalkozásból áll, melyekre szerdai napokon kerül sor 18 órai
kezdettel. A részvételi díj 30 000 Ft/fô. Vezetôje: Baráthné Kutasi
Györgyi nyelvtanár. Jelentkezni szeptember 30-áig lehet 20 000
Ft elôleg befizetésével 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
Kismamák! A nyári szünet után ismét várunk a bergengócia

babaklub foglalkozásaira új idôpontban,
minden szerdán 9.30-tól a társaskörben

Közösségi felhívások
„Kisfestôk képzômûvész szakkör” indul

a Munkácsy Emlékházban
Foglalkozásvezetô: Baji Miklós Zoltán festômûvész

Elsô alkalom: szeptember 15-én 17 órától
Bôvebb információ és jelentkezés: Varga Annánál

az 527-920-es telefonszámon

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 (06-20/219-5056)

Az Andrássy Úti Társaskör mûvészkávézójának
idôszaki kiállítása: 

Szecskó Attila képzômûvész Magyar tájakon címû tárlata
(megtekinthetô: október 15-éig)

BÉKÉSCSABAI KULTURÁLIS KÖZPONT

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

E-mail: lencsesikozhaz@mail.globonet.hu

Kiállítás
Az Építészeti Fotográfusok Nyílt Társaságának kiállítása tekinthetô meg szeptem-
ber 14-éig hétköznapokon 8-tól 18 óráig a közösségi ház nagytermében. 
Szeptember 17-én, szombaton 17 órakor az Aradi Fotóklub kiállításának megnyi-
tójára kerül sor. A megjelenteket köszönti Takács Péter, a közösségi ház vezetôje.
A tárlatot megnyitja Virág Mihály, a Békés Megyei Közútkezelô Kht. igazgatója. A
kiállítás megtekinthetô szeptember 30-áig hétköznapokon 8-tól 18 óráig.

Kirándulás
Szeptember 25-én, vasárnap: a Természetjáró Kör gyalogtúrája Justhmajortól Gá-
dorosra, majd a programban a község megtekintése szerepel idegenvezetôvel.
Indulás 9.45-kor a vasútállomásról, várható visszaérkezés 17.09-kor.

Tornák
Nyugdíjastorna: szeptember 13-ától minden kedden 8.15-tôl 9.15-ig.
Vezeti Abonyiné Cseke Éva gyógytornász-testnevelô.   
Alakformáló torna: szeptember 13-ától minden héten kedden és csütörtökön
18.30-tól 19.30-ig. Vezeti Kvasz Edit aerobikoktató.     
Baba-mama torna: szeptember 13-ától minden kedden 10-tôl 11 óráig.  
Egészségmegôrzô torna 40 éven felülieknek: szeptember 13-ától minden kedden
és csütörtökön 14-tôl 15 óráig.
Szülésre felkészítô torna (a várandósság 32. hetétôl ajánlott): szeptember 13-ától
minden kedden 16 órakor.
Kismamatorna (a várandósság 20. hetétôl): szeptember 13-ától minden kedden
17 órakor. A tornákat dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász vezeti.

Kisközösségek foglalkozásai
A Lakótelepi Tömegsport Egyesület: fogadóórák keddi napokon 17-tôl 19 óráig.
Meditációs klub: minden csütörtökön 17-tôl 20 óráig.
Reménysugár klub: szeptember 2-án és 30-án, pénteken 17-tôl 20 óráig.
Nyugdíjasklub: szeptember 5-étôl hetente hétfôi napokon 14-tôl 17 óráig.
Ifjúsági horgászklub: szeptember 6-ától minden kedden 16-tól 17 óráig.
Márvány Fotómûhely: szeptember 6-ától minden kedden 17-tôl 20 óráig.
Csipkeverô klub: szeptember 14-én, szerdán 15-tôl 18 óráig.
Kertbarát kör: szeptember 19-én, hétfôn 17-tôl 19 óráig.
Jógaklub: szeptember 23-ától minden pénteken 18-tól 20 óráig.
Polgárôrség Egyesület: szeptember 28-án, szerdán 18-tól 20 óráig.

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
Fidesz tisztújító – Nemrégiben tisztújító csoportgyûlést tar-

tott a Fidesz békéscsabai szervezete, ahol a jelenlévôk egy-
hangú szavazással ismét Vantara Gyulát választották meg a
szervezet elnökévé a következô két évre. Az alelnökök: Szente
Béla, Andó Tamás, Herczeg Tamás, dr. Kerekes Attila, dr. Fe-
renczi Attila és Hanó Miklós.

***
Színházi nyitógála – Ünnepélyes gálával nyitja az évadot a

Jókai Színház. Szeptember 9-én a teátrum elôtti térre várják
mindazokat, akik bele szeretnének kóstolni a Titkok évadának
kínálatába. A közönség bepillantást nyerhet a következô évad
produkcióiba, a rendezôi koncepciókba, valamint a teátrum
idei célkitûzéseibe.

***
Ötvenéves óvoda – A Penza-lakótelepi óvoda – a korábbi Vi-

lim utcai óvoda – szeptember 30-án ünnepli fennállásának 50.
évfordulóját.

Kérjük, jelentkezzenek azok, akik valamikor intézményünk
óvodásai voltak és segíteni tudnak a születésnapi ünnepség
megrendezésében. Minél több fényképes, rajzos és tárgyi do-
kumentumot sikerül összegyûjtenünk az ön segítségével, an-
nál színesebb lesz a programunk. Köszönettel vesszük a pénz-
beli hozzájárulásokat is. Szeretnénk nosztalgiából „újjáélesz-
teni” a jelképünkké vált sárga villamost, amihez anyagi, tárgyi,
szakmai támogatást kérünk.  

Szeptember 15-éig várjuk a felajánlásokat.  
Hajnal Györgyné óvodavezetô, Mácsainé Galli Magdolna

szervezô
Cím: Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda

(Penza-ltp. 19.), telefon: 637-313, e-mail cím: penzaovi@t-on-
line.hu

***

Szeptember 9-én 8-tól
10.30-ig: vasutas véradó nap a
Vasutas Mûvelôdési Házban

Szeptember 9–11: „Béké-
ben Békésben” – nemzetközi
hagyományos fesztivál a Szlo-
vák Kultúra Házában

Szeptember 10-én 14 órá-
tól: Csabagyöngye szüreti mu-
latság a Meseházban

Szeptember 10-én Futball-
pálya-blues – Az Elôre pálya
város felôli fôbejáratánál beren-
dezendô este hat órától várja
szeretettel vendégeit a Csabai
Csípôs Blues Club. Helyi elôa-
dók és blues-legendák váltják
egymást a színpadon, a nézô-
téren pedig lesz olyan ember,
aki egy gitárral térhet majd
haza. Ez lesz a (negyedik) Csa-
bai Blues-kert.

Programajánló

A zenei találkozót gá-
lamûsor zárta augusztus 20-
án a Szent István téren, ahol
számos díjat adtak át. A Kö-
rösparti Vasutas Koncert Fú-
vószenekar Szûcs Csaba
karmester vezetésével há-
rom díjat is kiérdemelt: a fel-
nôtt zenekari nívódíjat, a leg-
jobb zenekari hangzás díját
és a kortárs magyar zenei re-
pertoár díját. Az alkotói kü-
löndíjat Sutyinszki János
kapta a fúvósoknak írt darab-
jával. A kiemelkedô tehetség-
gondozásért címet a Bartók
Béla zeneiskola gyermek-fú-
vószenekara (karmesterek:
Szûcs Csaba és Domokos
Balázs) vihette haza.

Herczeg Tamás fesztivál-
igazgató, a szervezô Békés-
csabai Kulturális Központ
igazgatóhelyettese a Zenit
kapcsán elmondta: a kezde-
tek talán 1935-re tehetôk,
amikor Szegedrôl Békéscsa-
bára költözött a 19. Honvéd
Gyalogezred zenekara. A há-
ború után a hadsereg válto-
zott ugyan, de a zenekar ma-
radt, egészen a hetvenes
évekig. 1948-ban megalakult
a Vasutas Fúvós Zenekar és
1972-ben az úttörôzenekar,
élükön Ötvös Nándor he-
gedûmûvész és Máté Má-
tyás vadászkürtös állt. Ami-

kor az úttörôzenekar 1984-
ben kijutott Angliába, a Har-
rogate-i fesztiválra, akkor
született az ötlet, hogy ren-
dezzünk mi is egy hasonló
zenei találkozót, ahol a fiata-
lok bemutatkozhatnak. Öt-
venezer forintot sikerült ösz-
szeszedni, s 1986 októberé-
ben megszületett az elsô Ze-
nit a Nyíregyházi Vasutas Ze-
nekar, nagybecskereki és
pesti kórusok, valamint a
Bartók Vegyes Kar részvéte-
lével. 1988-ban Szegediné
Kozák Mária ötlete volt, hogy
nyár végén, augusztus 20-a
elôtt legyen a rendezvény.
Egyszer, 1989-ben pénzhi-
ány miatt elmaradt a feszti-
vál, majd 1990-ben Szedog-
lavits István, az Amerikai–
Magyar Baráti Társaság ak-
kori elnöke segítségével új-
raéledt a Zenit.

Tulajdonképpen 1991 óta
töretlen a fesztiválok sora, s
ekkortól szponzorokat is si-
került találni hozzá: 1993-tól
az Atlantis Yamaha cég vál-
lalta magára a megtisztelô

feladatot. Ez az esztendô
azért is emlékezetes, mert
ekkor Habsburg Ottó nyitotta
meg a fesztivált. A következô
években a zsûriben nem ki-
sebb személyiségek foglal-
tak helyet, mint a világhírû,
New York-i E. Jon de Revere
vagy a Fúvószenei Világszö-
vetség elnöki posztját betöl-
tô Wolfgang Suppan pro-
fesszor, Hidas Frigyes, Lend-
vay Kamilló vagy éppen
Stark Tibor. – Közben a hely-
színek is változtak, kikerül-
tünk a városháza gyönyörû
barokk udvaráról, hogy na-
gyobb közönséget tudjunk
meghódítani – tette hozzá
Herczeg Tamás.

A már csak emlékeinkben
élô ligeti sörkert, a bontásra
váró ifiház, a Fiume Szálló
elôtti parkoló és a sétálóutca
Csaba Center elôtti szakasza
adtak otthont a Zeniteknek, s
a 25 év alatt 14 ország zené-
szei fordultak meg nálunk az
Uraltól Olaszországig, Izsev-
szktôl Poggibonsiig. 

Vándor Andrea

Örömzene Békéscsabán
Volt mit ünnepelni az idén 25 éves Zeniten

A jubileumi, immár huszon-
ötödik Zenit megnyitóján, a
Csaba Center elôtti színpa-
don Köles István, a kulturá-
lis bizottság elnöke a rende-
zôk elhivatottságát méltatta
s hangsúlyozta azt a szûnni
nem akaró érdeklôdést,
amellyel a közönség a prog-
ramot kísérte és kíséri im-
már negyed évszázada. Az
idei versenyre tizenkét ze-
nekar nevezett, akik valódi,
háromnapos zenei örömün-
nepet hoztak a megyeszék-
helyre.

Békéscsabai Kulturális Központ különdíját a vágbesztercei
csapat kapta. Karmester: Marián Belobrad

Fogadónapok
Szeptember 9. (péntek):
dr. Szvercsák Szilvia jegyzô
Szeptember 16. (péntek):
Hanó Miklós alpolgármester
Szeptember 30. (péntek):
Vantara Gyula polgármester
Október 7. (péntek):
Kiss Tibor alpolgármester
Október 14. (péntek):
dr. Kiss Gyula aljegyzô
Október 21. (péntek):
dr. Szvercsák Szilvia jegyzô
November 4. (péntek):
Hanó Miklós alpolgármester
November 11. (péntek):
Vantara Gyula polgármester
November 18. (péntek):
Kiss Tibor alpolgármester
November 24. (csütörtök):
Kiss Gyula aljegyzô

Bejelentkezés:
Dr. Szvercsák Szilvia

jegyzô
66/523-802

Dr. Kiss Gyula, aljegyzô
66/523802

Vantara Gyula
polgármester
66/523-801
Hanó Miklós

alpolgármester
66/523-805
Kiss Tibor

alpolgármester
66/523806 Vízosztás a Szlovák étterem elôtt a kánikulában 
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ôszül. Szeptemberben mint-
ha gyorsabban repülnének a
percek reggelente. Kicsit még le
vagyunk lassulva, fel kell venni a
ritmust és be kell osztani az idôt,
hogy odaérjünk az óvodába, is-
kolába, a munkahelyre, az elsô,
esetleg sokadik állásinterjúra
vagy az emlékidézô érettségi ta-
lálkozóra – ki-ki ahova tart, és ki-
ki ahol tart.

Gyermekként izgalommal teli
boldogság a szeptember, régi és
új ismerôsök, könyvek, ceruzák,
tollak, füzetek – egy kihívásokkal
teli, új tanév. Miénk a világ, a tu-
dásvágy, az erô és az ész. Nem
mindig vesszük jónéven, hogy a
felnôttek beleszólnak a dolgaink-
ba, de azért megnyugvás, hogy
ott vannak nekünk. 

A húszas-harmincas éveink-
ben talán morcosan, fáradtan
ébredünk, és ahogy kipattan a
szemünk, már a napi teendôk
járnak a fejünkben – pláne szep-
temberben. Nyolcra be kell érni,
kilencre ide kell menni, tízre oda,
munka után a gyerekért, és jó
lenne végre elugrani a szülôk-
höz is. Rohangálunk, dolgo-
zunk, vitatkozunk, fáj, hogy alig
jut idô a szeretteinkre, a kikap-
csolódásra, saját magunkra.
Ahová tartozunk, ott ezt vagy azt
várják el tôlünk mások, mi pedig
talán még többet várunk el ma-
gunktól.

A negyvenes-ötvenes éveink-
ben lassan kacsingat felénk az
ôsz, váratlan élethelyzetek jöhet-

nek, van, hogy meg kell tarta-
nunk másokat, és van, amikor
mi szorulunk mások segítségé-
re. Elveszíthetjük a munkánkat,
és ha már nem kellünk ott, ahol
évekig elégedettek voltak ve-
lünk, nehezebben váltunk, mint
korábban. Megnônek, kirepül-
nek a gyerekek, kicsit talán rom-
lik az egészségünk, és szûkül
azoknak a száma, akikhez ott-
honról hazamehetünk. Elkezd
vágyálommá válni mindaz, ami-
re korábban oly sokat panasz-
kodtunk.

A hatvanas-hetvenes-nyolc-
vanas éveinkben benne járunk
az ôszben, a megélt élet boldog-
ságot és megnyugvást, a meg
nem élt élet veszteségek soroza-
tát hozza. Egyezségre kell jutni
magunkkal, hogy hogyan tekin-
tünk az öregedésre, és akár-
hogy is fáj, meg kell tanulnunk
elköszönni, búcsút venni.

De a mostani ôszön még
csak az érettségi találkozónál
tartok. A sokadiknál…

Mikóczy Erika 

„S már ôszül is”
Jegyzet

A vidék kultúrájának köz-
vetítéséért Csendes Ferenc
pár évvel ezelôtt megkapta a
Magyar Kultúra Lovagja cí-

met. A mûvész festményein
ma is Békés megye maradan-
dó értékeit mutatja be, az
ezért kapott ezüst érdemke-

resztre, több
mint negyven-
éves munkás-
ságának elis-
merésére úgy
tekint, mint
egy életmûdíj-
ra. 

– A kitünte-
tés továbbra
is arra sarkall,
hogy minél
jobban, minél
tökéleteseb-
ben örökítsem
meg meglévô
értékeinket,
az alföldi tájat,
Békéscsaba
és a Körösök
v i d é k é n e k
s z é p s é g é t ,
harmóniáját. A
vizek, az er-

dôk, mezôk
világa, Bé-
k é s c s a b a
templomai,
utcarészle-
tei, „podsz-
tyenás” há-
zai vagy a
k ö r n y e z ô
falvak, ta-
nyák hagyo-
m á n y o s
épületei a
szívemhez
nôttek, bol-
dog vagyok,
hogy ezt
megmutat-
hatom. Al-
ko tása im-
mal arra szeretnék ösztönöz-
ni, hogy figyeljünk oda job-
ban arra, amink van, ne pusz-
títsuk értékeinket, ne szeny-
nyezzük a környezetünket,
hogy az utánunk jövôk is gyö-
nyörködhessenek ebben a
csodálatos tájban – mondta
Csendes Ferenc.

Túriné Kovács Mártának a
pedagógusok, a diákok, a
közmûvelôdési szakemberek
és a mûvészek egyaránt elis-
merik szakmai elhivatottsá-
gát, emberségét, kreativitá-
sát. Nevéhez fûzôdik többek
közt az ezeréves iskola vagy a
millennium méltó és emléke-
zetes csabai megünneplése,
a városi tanulmányi verse-
nyek szervezése, a tehetsé-

ges kö-
zépiskolá-
sok és a
p e d a g ó -
gusok vá-
rosi kö-
szöntése. 

– A szó
legneme-
sebb értel-
mében a
köz szol-
gálata tart
a hivatal-
ban immár
húsz éve.
A sziszifu-
szi okta-
tásirányí-
tási apró-

munkáktól a tehetséggondo-
záson át a nagyrendezvények
szervezéséig vagy a köz-
mûvelôdést átgondoló kon-
cepcionális tevékenységekig
kollégáimmal mindig arra tö-
rekedtünk, hogy a közössé-
gek életéhez hozzátegyünk
valamit. A nyelv által megha-
tározott tágabb közösségem
a magyarság, ennek értékeit
szerettem volna megmutatni,
tudatosítani. Ha több száz év
múlva beszélnek magyarul és
ebben egy icipici ékezetnyit
az én munkám is benne lehet,
az a legnagyobb fizetség.
Szerencsésnek mondhatom
magam, mert a célok megva-
lósításához mindig találtam
társakat a gyerekek, az intéz-

ményvezetôk, a pedagógu-
sok, a hivatali kollégáim vagy
a mûvelôdési szakemberek,
mûvészek személyében – je-
gyezte meg Túriné Kovács
Márta. 

A Wlassics Gyula-díj azok-
nak a közmûvelôdési szak-
embereknek adható, akik új
módszerek kidolgozásával,
azok alkalmazásával és ter-
jesztésével kiemelkedôen
szolgálják a mûvészeti ízlés
formálását. Zsótér Mária húsz
éve van a pályán, és komoly
szerepet tölt be az iskolán kí-
vüli mûvelôdési tevékenység
szervezésé-
ben. A Patent
diákirodában
és az ifjúság
körében vég-
zett közös-
ségfej lesztô
és szervezô
tevékenysége
példa értékû.
Népmûvelôi
munkájába a
közösségfej-
lesztés, a kö-
zösségi men-
tálhigiéné esz-
köztárát is be-
vonja, odafi-
gyelve a fiata-
lok és idôsek
életkori, szo-
ciális és pszi-
chológiai igé-
nyeire.

– Megtisztelô, hogy a díjat
„saját hazámnak”, részben az
intézményemnek (Békéscsa-
bai Kulturális Központ – a
szerzô), részben pedig Bé-
késcsaba önkormányzatának
köszönhetem. A pályán eltöl-
tött húsz év és ez a díj egyfajta
számvetésre késztet, hogy
vajon mit tettem le az asztalra,
honnan indultam és hol tartok
most. Összegzésként el-
mondhatom, hogy jó érzés
népmûvelônek lenni Békés-
csabán – fogalmazott Zsótér
Mária.

M. E.

Országos elismerés az értékmentôknek
A díjazottak: Csendes Ferenc, Túriné Kovács Márta, Zsótér Mária

Szent István ünnepe elôtt képzômûvészeti tevékenysége
elismeréséül Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt ki-
tüntetést kapott Csendes Ferenc festômûvész. Túriné Ko-
vács Mártát, a polgármesteri hivatal oktatási, közmûvelô-
dési és sportosztályának vezetôjét Békéscsaba intézmény-
rendszerének fejlesztésében és a város mûvészeti közös-
ségeinek, mûvészeinek  támogatásában végzett kiemelke-
dô munkájáért Bessenyei György-díjjal tüntették ki. Wlas-
sics Gyula-díjat vehetett át Zsótér Mária népmûvelô,
közmûvelôdési szakember, aki különösen az ifjúság közös-
ségfejlesztésében, közösségi életének szervezésében ki-
emelkedô.

Csendes Ferencet az alföldi táj értékeinek
megörökítéséért tüntették ki

Zsótér Mária: Jó érzés népmûvelônek lenni
Békéscsabán

Túriné Kovács Márta nevéhez
több városi rendezvény fûzôdik

Szent István ünnepének
kezdetén a városháza elôtt fel-
állított színpadon foglalt helyet
ötvenhat eskütételre váró em-
ber. Túlnyomórészt erre az al-
kalomra érkeztek a határon túl-
ról, hogy oly sok várakozás
után végre hivatalosan is ma-
gyar állampolgárok legyenek.
Néhányan viszont azért ültek
ott, mert Szerbia vagy Románia
helyett Magyarországot, Bé-
késcsabát választották új ott-
honukul. 

– A nemzetrészek összetar-
tozásának fontos pillére a ma-
gyar állampolgárság megszer-
zésének megkönnyítése. A
múlt évben megalakult magyar
parlament nagy többséggel fo-
gadta el egyik legfontosabb
törvényét, az állampolgársági
törvényt… Mindenki, aki ma-
gyarnak érzi magát, szívén kell,
hogy viselje nemzete érdekét.
Felelôsséget kell érezzünk
egymást iránt, és nemzetünk
így talán újra megerôsödik –
mondta Kiss Tibor alpolgár-
mester, majd a Szent István té-

ren összegyûlt tömeg elôtt
több mint félszázan fogadták
esküvel, hogy a Magyar Köz-
társaság hû állampolgárai lesz-
nek. 

– Aradról érkeztünk, hogy
Békéscsabán tegyük le az ál-
lampolgársági esküt és meg-
kapjuk a papírokat. Boldog va-
gyok, hogy ezt ráadásul ünnepi
keretek között tehettük meg.
Semmihez sem fogható érzés
volt látni, amikor felvonták a
magyar zászlót, tudva, hogy
most már nemcsak román, ha-
nem magyar állampolgárok is
lehetünk. Köszönjük Magyaror-
szágnak, a magyar emberek-
nek, hogy mindezt megélhettük

– mondta Kiss László, aki fele-
sége, Kiss Piroska és annak
testvére, Kürti Sára társaságá-
ban érkezett az ünnepélyes al-
kalomra.

Az eskütétel, a kenyérszen-
telés és az ünnepi szentmise
után a Szent István téren zenés,
táncos programok, bemutatók
egész sora következett, míg
Pósteleken családi fesztivállal
és pörköltek „özönével” várták
az érdeklôdôket. A déli órákban
a nagy forróság miatt keveseb-
ben, délután azonban egyre
többen kísérték figyelemmel a
városháza elôtt például a Tabán
Néptáncegyüttes bemutatóját
vagy a Zenit-gálát. Estére, a Ba-

lassi Táncegyüttes mûsorára
és a Miss Alpok Adria szépség-
verseny megyei döntôjére is-
mét megtelt a tér. Ezrek tapsol-
tak Békés megye szépének, a
csabai, tizenkilenc éves Kola-
rovszki Evelinnek, valamint ud-
varhölgyeinek, Sajben Tímeá-
nak és Surinás Barbarának.

Este, Kiss Tibor ünnepi be-
széde után csodaszép tûzijáték
következett, majd Fenyô Miklós
„utcabálja” zárta a napot. Kiss
Lászlóék addigra már minden
bizonnyal hazaértek Aradra, és
a talán a tévében nézték, mi-
lyen volt Magyarország többi
városában az ünnep.

Mikóczy 

Állampolgársági eskütétel az ünnepen
„Köszönjük Magyarországnak, hogy ezt megélhettük!”

Idén minden eddiginél em-
lékezetesebben, szívbemar-
kolóbban indult Békéscsa-
bán augusztus 20-án az ün-
nep. A város zászlódíszbe
öltözött, mint máskor, most
azonban a kenyérszentelés,
a programok és bemutatók
elôtt állampolgársági eskü-
tételnek lehettünk tanúi.

Megható pillanatok az ünnepélyes eskütétel közben
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Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata tulajdo-
nában lévô

Békéscsaba, Erzsébet la-
kópark 8., 36. és 39. szám
alatti lakóházakban történô el-
helyezésre

A lakóházak 60 m2 alapte-
rületû, összkomfortos, egyedi
fogyasztásmérôkkel felszerelt
lakóegységek, amelyek a kö-
vetkezô helyiségekbôl állnak:
kettô szoba, elôszoba, nappali
étkezôvel, konyha, kamra, für-
dôszoba, WC, valamint fedett
tornác. A lakóházat – kerítés-
sel határolt – kert övezi.

Pályázati feltételek
Az Erzsébet lakópark lakó-

egységei bérleti jogának el-
nyerésére – életkortól és csa-
ládi állapottól függetlenül –
azok nyújthatják be pályázatu-
kat, akik:

– békéscsabai lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel
rendelkeznek, vagy a há-
zaspár (élettárs) egyik tagja
békéscsabai lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel
rendelkezik és ténylegesen
a bejelentett lakásban lakik;
– az egészségügyi, szociá-
lis és lakásügyi bizottság
döntése alapján azok, akik
békéscsabai lakóhellyel

nem, de legalább 1 éve bé-
késcsabai tartózkodási
hellyel és munkahellyel ren-
delkeznek; 
– akik közjegyzô elôtt tett
nyilatkozatban vállalják,
hogy a bérleti jog
megszûnésekor a lakást
önként elhagyják, és szü-
lôktôl vagy közeli hozzátar-
tozótól származó befogadó
nyilatkozattal rendelkez-
nek;
– megfizetik a bérleti szer-
zôdés megkötése elôtt a
150 000 Ft összegû óvadé-
kot;
– vállalják valamely pénzin-
tézetnél egy teljes értékû
(legalább 10 000 Ft/hó
megtakarítási összegû), rö-
vid futamidejû (maximum 4
év) lakás-elôtakarékossági
vagy egyéb, erre feljogosí-
tott szervezetnél lakáscélú
hitel felvételét lehetôvé
tevô, családonként mini-
mum 10 000 Ft/hó befize-
tendô összegû szerzôdés
megkötését és azt a szerzô-
désben foglaltak szerint fo-
lyamatosan fizetik. E feltétel
elbírálásánál azonos ér-
tékûnek kell tekinteni az
olyan lakás-elôtakarékos-
sági vagy egyéb, erre feljo-
gosított szervezetnél lakás-

célú hitel felvételét lehetôvé
tevô szerzôdést, amelynek
kedvezményezettje a pá-
lyázók egyike;
– vállalják továbbá, hogy a
lakás-elôtakarékossági
szerzôdés teljesítését iga-
zoló okmányokat a szerzô-
dés meghosszabbításakor
a bérleti szerzôdésben fog-
laltak szerint bemutatják, és
hozzájárulnak ahhoz, hogy
a bérbeadó a pénzintézet-
tôl a szerzôdés teljesítésére
vonatkozóan felvilágosítást
kérhet, illetve adhat.

Nem jogosult az Erzsébet
lakópark lakóegységeiben tör-
ténô elhelyezésre, illetve a pá-
lyázatban való részvételre, aki:

– a pályázat benyújtásának
idôpontjában saját tulajdo-
nú lakással rendelkezik, ki-
véve az ¼-ed tulajdoni részt
meg nem haladó, haszon-
élvezettel terhelt résztulaj-
dont;
– fôbérlôként önkormány-
zati tulajdonú lakásban la-
kik, kivéve a Békéscsaba,
Irányi u. 4–6. szám alatti át-
meneti lakás, a Békéscsa-
ba, Dózsa György út 7.
szám alatti ifjúsági garzon-
ház, valamint a Békéscsa-
ba, Fövenyes u. 1/2. szám
alatti ifjúsági garzonház
bérlôje;
– korábban térítés ellené-
ben lemondott önkormány-

zati tulajdonú bérlakás ha-
tározatlan idejû bérleti jogá-
ról.

Egyéb fontos tudnivalók
A pályázat elbírálásánál

elônyben részesítik azokat a
pályázókat, akik:

– valamely pénzintézet-
nél családonként minimum
10 000 Ft/hó összegû la-
kás-elôtakarékossági vagy
egyéb, erre feljogosított
szervezetnél lakáscélú hitel
felvételét lehetôvé tevô
szerzôdést kötöttek;
– a Békéscsaba, Irányi u. 4–
6. szám alatti önkormány-
zati tulajdonú átmeneti la-
kás, a Dózsa György úti ifjú-
sági garzonház, valamint a
Békéscsaba, Fövenyes ut-
cai garzonház bérlôi.

Az Erzsébet lakóparkban
lévô lakás pályázat útján kivá-
lasztott bérlôjével kötött bérleti
szerzôdés határozott idôre – 1
évre – szólhat, amelynek meg-
újítását a határozott idô lejártát
megelôzô 30 napon belül kér-
heti a bérlô. 

A folyamatos bérleti jogvi-
szony idôtartama legfeljebb 8
év. A bérleti szerzôdés 8 év
után semmilyen indokból nem
hosszabbítható meg.

A lakásra bérlôtársi szerzô-
dés nem köthetô, több bérlô
együttesen nem bérelheti; ki-
véve a házaspárral, élettárssal

kötött szerzôdés, amely bérlô-
társi szerzôdésnek minôsül.

A lakás használatát rész-
ben vagy egészben másnak
átengedni, illetve a bérleti jo-
got átadni, elcserélni, vagy a
bérleti jogviszonyt folytatni
nem lehet.

A bérleti jogviszony
megszûnik, ha a bérlô a la-
káscélú elôtakarékosságot
nem megfelelôen teljesíti, ki-
véve, ha a lakáscélú elôtaka-
rékosságot lakás vásárlása
vagy lakóház építése céljából
szüntette meg.

A bérleti jogviszony idôtar-
tama alatt a bérlô lakbért kö-
teles fizetni. 

A lakbér mértéke bruttó
467 Ft/m2/hó.

A közgyûlés a bérleti díj
összegét minden év március
31-éig felülvizsgálja.

Az Erzsébet lakópark lakó-
házai 20 évig nem idegeníthe-
tôk el, azokat az önkormány-
zatnak – a 12/2001. (I. 31.)
számú Kormányrendelet alap-
ján – 20 évig bérlakásként kell
üzemeltetnie.

A pályázatokról (a bérlôk
kiválasztásáról) – a Békéscsa-
ba Megyei Jogú Város Önkor-
mányzat Közgyûlése által el-
fogadott elbírálási szempont-
rendszer alkalmazásával –
Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzat Közgyûlé-
sének Egészségügyi, Szociá-

lis és Lakásügyi Bizottsága
dönt.

A pályázat benyújtásának
határideje: 2011. szeptember
21. 12.00 óra

A határidôn túl benyújtott pá-
lyázat érvénytelen.

A pályázat benyújtásának
helye: Békéscsaba Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hiva-
tala Szociálpolitikai Osztály (Bé-
késcsaba, Szabadság tér 11–
17. II. 11-es iroda).

A pályázat benyújtásához
szükséges formanyomtatvány
a szociálpolitikai osztályon igé-
nyelhetô.

A formanyomtatvány a
www.bekescsaba.hu honlapról
is letölthetô.

A pályázat elbírálásának vár-
ható idôpontja: 2011. október.

A pályázókat az elbírálás
eredményérôl írásban értesít-
jük.

A nyerteseket tájékoztatjuk
a szerzôdéskötés idôpontjá-
ról, a lakás-elôtakarékossági
szerzôdés megkötésének, az
óvadék befizetésének határi-
dejérôl, valamint a közjegyzô
elôtti nyilatkozattétel határide-
jérôl és módjáról.

Bôvebb felvilágosítás Bé-
késcsaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Szoci-
álpolitikai Osztályán kérhetô.

Telefonszám: 452-252
4022-es mellék.

Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata tu-
lajdonában lévô, Békés-
csaba, Dózsa György út 7.
szám alatti ifjúsági garzon-
ház I. 11., I. 19. és I. emelet
27. szám alatti lakóegysé-
gében történô elhelyezésre

Az ifjúsági garzonházban
történô elhelyezés célja a
késôbbi saját tulajdonú la-
kás megvásárlásához szük-
séges anyagi háttér megte-
remtésének biztosítása, va-
lamint a fiatalok Békéscsa-
bán való letelepedésének
segítése.

A Dózsa György úti ifjúsá-
gi garzonház kétszintes, a
garzonlakások átlagos alap-
területe 31 m2, amely a kö-
vetkezô helyiségekbôl áll:
egy szoba, elôszoba, kony-
ha, fürdôszoba (WC-vel).

Pályázati feltételek
Az ifjúsági garzonházi la-

kóegység bérleti jogának el-
nyerésére azok a 40 év alatti
házaspárok/élettársak nyújt-
hatják be pályázatukat, akik:

– rendelkeznek a elôtaka-
rékosság vállalásához,
valamint a saját tulajdonú
lakás késôbbi megszerzé-
séhez szükséges anyagi
háttérrel, valamint keresô
tevékenységgel;
– vállalják a legalább havi
10 000 Ft/fô/hó (azaz há-
zaspáronként 20 000
Ft/hó) megtakarítási ösz-
szegû, minimum 4 év fu-
tamidejû lakás-elôtakaré-
kossági szerzôdés meg-
kötését és annak a szer-
zôdésben foglaltak sze-
rinti folyamatos fizetését;
– vállalják a bérleti szer-

zôdés megkötése elôtt a
70 000 Ft/lakóegység óva-
dék megfizetését;
– a szülôktôl vagy valamely
közeli hozzátartozótól szár-
mazó befogadó nyilatko-
zattal rendelkeznek.

A lakóegységek bérbeadá-
sa nem szociális rászorultság
alapján történik. A pályázat el-
bírálásánál elônyben része-
sülnek azok a házaspárok,
akik:

– legalább 5 éve békéscsa-
bai lakóhellyel rendelkez-
nek és ténylegesen a beje-
lentett lakásban laknak;
– felsôfokú (egyetemi vagy
fôiskolai) végzettségûek;
– készpénzzel, lakás-elôta-
karékossággal vagy építé-
si telekkel rendelkeznek.
Nem jogosultak ifjúsági
garzonházi elhelyezésre, il-
letve a pályázaton való
részvételre azok a házas-
párok/élettársak, akik:
a pályázat benyújtását
megelôzôen 5 éven belül,
vagy a pályázat elbírálásá-
nak    idôpontjában lakó-
házzal, lakással rendelkez-
tek, illetve saját tulajdonuk-
ban lévô    lakásban vagy
fôbérlôként önkormányzati
tulajdonú bérlakásban lak-
nak.

Egyéb fontos tudnivalók
A bérleti szerzôdés határo-

zott idôre – 1 évre – szólhat,
ami a bérleti szerzôdésben
foglaltak teljesítése esetén ké-
relemre meghosszabbítható.

A lakóegységre kötött bér-
leti szerzôdés 51 hónap után
semmilyen indokkal nem
hosszabbítható meg.

Az ifjúsági garzonházban
lévô lakóegységre vonatkozó

bérleti jogviszony fennállása
esetén a bérlô lakbére 5342
Ft lakóegységenként, amely
összeg évente – a szerzôdé-
sek megújításakor – felülvizs-
gálatra kerül.

Az önkormányzat tulajdo-
nában lévô ifjúsági garzonház
lakóegységébe a bérlô (há-
zaspár/élettárs) a szerzôdés
megkötése után született
gyermek kivételével más sze-
mélyt nem fogadhat be.

A pályázat benyújtásához
szükséges formanyomtat-
vány Békéscsaba Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatala Szociálpolitikai Osztá-
lyán (Békéscsaba, Szabad-
ság tér 11–17.) személyesen
igényelhetô, valamint a
www.bekescsaba.hu honlap-
ról is letölthetô.

A pályázat benyújtásának
helye: Békéscsaba Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatala, Szociálpolitikai Osz-
tály (II. emelet 11-es iroda).

A pályázat benyújtásának
határideje: 2011. szeptember
21. 12:00 óra.

(A határidôn túl benyújtott
pályázat érvénytelen.)

A határidôre beérkezett pá-
lyázatok elbírálásának várha-
tó idôpontja: 2011. október.

A pályázókat az elbírálás
eredményérôl írásban értesít-
jük. 

A nyerteseket tájékoztatjuk
a szerzôdéskötés idôpontjá-
ról, valamint a lakás-elôtaka-
rékossági szerzôdés megkö-
tésének és az óvadék befize-
tésének határidejérôl és mód-
járól.

Bôvebb felvilágosítás Bé-
késcsaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Szoci-
álpolitikai Osztályán kérhetô
(telefonszám: 452-252/4022-
es mellék).

Pályázati felhívás

Pályázati felhívás

A Magyar Lelki Elsôsegély
Telefonszolgálatok Szövetsé-
ge tavaly november 1-jén pá-
lyázati programot indított,
„Komplex egészségmegôrzô
programok a kríziskezelés
hangsúlyával a dél-alföldi ré-
gióban” címmel. (TÁMOP-
6.1.2/A-09/1-2010-0270.)

A program alapvetô célja,
hogy – a dél-alföldi régió civil
szervezeteit, valamint egész-
ségügyi intézményeit bevon-
va – egy olyan komplex meg-
elôzô, egészségmegôrzô
programsorozatot valósítson
meg, amely a régióban élô,
lelki megbetegedésben szen-

vedô, illetve ilyen rizikócso-
portba tartozó személyek
egészségét hivatott pozitív
(egészségesebb) irányba be-
folyásolni.

A konkrét célokat különbö-
zô közösségi klubfoglalkozá-
sok, egyéni tanácsadások,
egészségmegôrzô szabad-
idôs programok, rekreációs
napok, rendezvények, elô-
adások, szakmai nyílt napok
megvalósításával érjük el.

Közösségi programok
szervezésével a prevenciót, a
társadalmi integrációt és ösz-
szetartozást szeretnénk erôsí-
teni a célcsoportban és csa-
ládtagjaikban. A kiegészítô
programok (egészségügyi
szûrôprogramok) emellett
szemléletformálóak és a szo-

cializációs folyamatokat is
erôsítik. 

A projektkoncepcióban
megfogalmazott célok meg-
valósításával elérhetô, hogy a
programba bevont célcso-
porttagok és hozzátartozóik
irányítottabban kezeljék a
mindennapi problémáikat,
konfliktusaikat, hatékonyab-
ban érvényesítsék érdekeiket.
A célcsoporttagokat és csa-
ládtagjaikat hatékonyan se-
gítjük abban, hogy meglévô
státuszukból kilépve a társa-
dalom aktív, értékteremtô pol-
gáraivá váljanak. Szemlélet-
formáló ismeretek átvételével
a célcsoporttag és családja
életszínvonala, életminôsége
és életesélyei is javulnak, s ez
gyermekeikre is átörökíthetô.

Közlemény
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Békés-

csaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a hatályos
településrendezési eszközeit az alábbi helyeken mó-
dosítja:

1. a Kétegyházi úti vasútvonal melletti út területsáv-
jának bôvítése a 049/1 hrsz.-ú mezôgazdasági terület
(legelôterület) felé;

2. a Sikonyi kertekben lévô, 15919 hrsz.-ú föld-
részlet Mk-V (jellegvédett mezôgazdasági szôlô, kert,
gyümölcsös) övezetrôl K-EÜ1 (különleges terület-
egészségügyi létesítmények) övezetre módosítása.

Az épített környezet alakításáról és védelmérôl
megalkotott 1997. évi LXXVIII. tv. 9. § (6) bekezdése
értelmében a felsorolt terveket a helyben szokásos
módon lakossági tájékoztatás céljából közszemlére
kell tenni. Az elkészült tervek ügyfélfogadási idôben a
polgármesteri hivatal városépítészeti csoportjánál
(Szent István tér 7., középsô díszudvar) tekinthetôk
meg augusztus 11-étôl szeptember 11-éig.

Városépítészeti csoport

Felhívás
A Dél-alföldi Tégla- és Cserépipari Vállalat, vala-

mint a mai Tégla, Cserép és Kerámia Kft. vállalatok-
nál dolgozók részére október 1-jén, szombaton 17
órától zenés, vacsorával egybekötött baráti találko-
zót szervezünk a volt Tégla Kultúrház nagytermében.

A vacsora ára 600 Ft/fô. Jelentkezni szeptember
25-éig lehet a gyárakban, valamint az alábbi telefon-
számokon:

Kutiné dr. Stefanovits Katalin 70/389-35-53,
66/321-455;

Molnár Lajosné 66/636-760;
Gábor Mihályné 66/438496;
Csávás Margit 70/949-41-02, 66/635-345;
Mengyán Éva 66/530-441.
Italt nem lehet behozni, vacsorajegyét azonban

feltétlenül hozza magával!

Meghívó
A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületé-

nek Békéscsabai Klubja szeptember 24-én (szomba-
ton) 17 órai kezdettel fennállásának 30. éves jubileuma
és az idôsek világnapja alkalmából évadzáró vacsorát
rendez a Kornélia étteremben (Baross u. 9–21., volt Tü-
kör étterem).

Jegyek az egyesület székházában, a Kölcsey u. 27.
szám alatt igényelhetôk szeptember 12-étôl 21-éig hét-
köznapokon 11-tôl 14 óráig személyesen, vagy telefo-
nos egyeztetés alapján (Vitéz Lászlóné: 06-70/334-
3385, Hudákné Dian Anna: 06-70/334-3390 vagy
66/325-014, 105-ös mellék). 

Minden érdeklôdôt szeretettel vár a rendezôség!

Hirdetés
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

árverésen kívánja értékesíteni a Békéscsaba, Lázár
utca 2/1. szám alatt található ingatlanát.

Helyrajzi szám: 3764. Terület: 1620 m2

Az ingatlan kikiáltási ára: 38 200 000 Ft + áfa,
azaz harmincnyolcmillió-kétszázezer forint + áfa.

A hirdetés részletes szövege a város internetes
honlapján megtekinthetô a városháza/polgármesteri
hivatal/felhívások, hirdetmények menüpont alatt.
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A világ nem olyan rossz, mint amennyire pánikolunk

Csaba testvér hisz
az újratervezésben

Csak engedéllyel
horgászhat Jolie?

Magyarországról nem lehet kisbolygót elnevezni

Hofi Géza nevét viseli
az égitest

Megmentette a Gripent a pilóta

– Milyen útravalót adna azok-
nak, akik a hitelválság miatt elve-
szíthetik otthonaikat?

– Amikor ide utaztam, egy 
keresztezôdésnél a GPS azt
mondta, forduljak balra, és én fi-
gyelmetlenül jobbra fordultam,
és el is eltévedtem. Amikor ész-
revettem, be kellett indítanom a
GPS-en az újratervezést. Ez a
válaszom erre a helyzetre: nem
tud akkora hibát elkövetni az
ember, hogy ne lehetne újrater-
vezni. Ezt nem csak a fizikai lét
nehézségeire értem. Hiszem,
hogy Trianon is egy ilyen vakvá-
gány volt, amire befutott a mi né-
pünk, de van csatlakozás, egye-
sülés, újra lehet tervezni. Isten fia
is újratervezésben vett részt,

amikor Nagypénteken átdöfött
lábakkal továbbindult. 

– Kisebb a családalapítási
kedv manapság. Ön szerint mi
ennek az oka?

– Rengeteg kísértés és lim-
lom van körülöttünk, ami után
kapkodunk, holott a lelkünk mé-
lyén arra vagyunk mindannyian,
hogy legyen valaki, aki megért,
elfogad, aki hozzánk bújik. Azt
kérem Istentôl, hogy legyen eh-
hez elég bátorságunk, mert va-
lójában ez hiányzik, félnek az
emberek. Talán a sok csillogó
limlomról elhittük, hogy fontos,
és az emberek attól félnek, elve-
szítenek valami fontosat. Én
azért imádkozom, hogy legyen
bátorságuk elengedni ezeket a
csillogó holmikat, és az igazán
fontos dolgokra összpontosítani.

– Az ön pártfogoltjai között is
kevesebben házasodnak?

– Néhány napja volt nálam
egy fiatal pár, akik épphogy be-
töltötték a huszadik évet. Már
van egy kisgyerekük, és házépí-
tésbe fogtak. Jó volt hallani,
hogy ezek a fiatalok tudják, mibe
kerül egy hatszor hatos házhoz
való tégla, egy zsák cement, és
hogy menyiért hoznak egy fuvar

homokot. Ha egy huszonévestôl
megkérdezzük, mennyibe kerül
egy cserép, hozzávetôleg sem
tudja, és ez azt jelenti, hogy nem
építgeti a saját kis házát.

– Mitôl félnek a fiatalok?
– Mi, felnôttek állandóan félre-

verjük a harangokat, és logikus,
hogyha mi pánikolunk, akkor
ôk is félni kezdenek. Többször
mondtam már a politikusoknak
meg a papoknak is: az állandó
félrevert harangok zaja mellett
nem fognak a fiatalok családot
alapítani, gyereket vállalni. Sze-
rintem ez a világ rendben van,
nem olyan rossz, hogy ennyit
kellene pánikolni.

– Mi az, amit minden kisgye-
reknek elmondana, hogy ne fél-
jen?

– Megfognám a kezét, elvin-
ném az oltár elé, Isten közelébe,
és azt mondanám: Nézd, kis ba-
rátom, ô Jézus, a mi istenünk, le-
gyetek jóban, szeressétek egy-
mást, beszélgessetek, na puszi,
én elmentem! A személyes is-
tenkapcsolatnál fontosabb nin-
csen. Hiszem, hogy mindenki
erre vágyik, arra a bizonyosság-
ra, hogy nincs egyedül, mindig
van kire számítani!                    BDE

– Közel egy évtizede talál-
tam meg a nemrégiben elne-
vezett kisbolygókat – mesélte
lapunknak Sárneczky Krisz-
tián csillagász. – Azért kaptak
ilyen késôn nevet, mert annak
az igazolása, hogy új égitestre

akadtunk, éveket vesz igény-
be. Az újonnan talált aszteroi-
dák elôször egy számokból és
betûkbôl álló kódjelzést kap-
nak, de késôbb a felfedezô
joga véglegesen elnevezni
azokat. Én elsôsorban ma-

gyar vonatkozású neveket
adok az új égitesteknek. A
legutóbbi alkalommal Hofi
Gézáról, Kossuth Lajosról és a
Badacsonyról neveztem el
kisbolygót.

Sárneczky Krisztián szerint
teljesen átlagos égitestekrôl
van szó: a Hofigéza kisbolygó
1-2 kilométer átmérôjû és 3,38
év alatt kerüli meg a Napot.

– Olyan neveket választok,
amelyek viselôi közel állnak a
szívemhez. Hofi Géza gyerek-
kori kedvencem volt, szeret-
tem a humorát, bár a csillagá-
szattal, ûrkutatással kapcso-
latban nem nagyon mesélt
vicceket. Általában az égites-
tek elsô, regisztrációs kódja
adja a névötletet: a Hofigéza
bolygó kódjában eredetileg a
HG jelölés szerepelt, míg a
Badacsonyról elnevezett kis-
bolygó a BG nevet kapta. A
Nemzetközi Csillagászati Unió
egyik bizottsága hagyja jóvá a
névadományozási ötleteket,
azt is ellenôrzik, hogy egy-egy
személy életmûve alapján
megérdemli-e, hogy egy égi-
test viselje a nevét. – Elôfor-
dul, hogy elutasítják a névja-
vaslatot. A Magyarország ne-
vet már szerettem volna adni
egy kisbolygónak, de azt nem
tehetem meg, elutasították. Az
elôírások szerint nem lehet az
égbolton két olyan égitest,
amelynek nevében öt egymás
utáni betû azonos, és Magya-
rics néven már van egy kis-
bolygó.

G. B.

A szentkúti búcsún Böjte
Csaba ferences rendi szer-
zetes az otthon fontosságá-
ról beszélt. Csaba testvér la-
punknak a helyszínen elme-
sélte: odafelé eltévedt, de a
GPS segített újratervezni és
közben rádöbbent, az újra-
tervezés értékes útravaló a
hétköznapokra is. Úgy véli: a
világ nem olyan rossz, mint
amennyire pánikolunk.

A Hofigéza kisbolygó 1-2 kilométer átmérôjû és 3,38 év
alatt kerüli meg a Napot. Felfedezôje, Sárneczky Krisztián
csillagász, gyermekkori kedvencének emléke elôtt tisztel-
gett azzal, hogy róla nevezte el az égitestet.

Ha Jolie csak a partról
nézi, hogyan horgásznak
csemetéi, akkor nem kell be-
magolnia a hazai halakat,
mert 14 éves kor alatt nem en-
gedélyköteles a horgászat.
Lapunk egy országos hor-
gászszövetségnél érdeklô-
dött, milyen feltételekhez van
kötve a magyarországi horgá-
szat. – Mindenkinek állami en-
gedélyt kell váltania, ami egy
évre szól, csak ennek birtoká-
ban lehet horgászjegyet ven-
ni. Az engedély vizsgához kö-
tött, ismerni kell a magyar hal-

fajokat, a védett állatok listáját
és azt is, hogy melyik halból
mennyit lehet kifogni – ma-
gyarázta az illetékes, majd
hozzáfûzte: ha a Pitt–Jolie pá-
rosnak van amerikai horgász-
engedélye, azt nálunk is elfo-
gadják, ez esetben nem kell
külön magyar engedélyt kivál-
tani. Balázs Boldizsár, a Tiha-
nyi Horgász Egyesület elnöke
némileg árnyalta a képet. El-

mondása szerint a városban
minden papír nélkül kiadják a
külföldieknek a horgászje-
gyet. – A legtöbb esetben
nem foglalkoznak a külföldiek
engedélyével a Balatonon.
Ráadásul van egy belsô ta-
vunk, ahol nem kérünk enge-
délyt, bárki horgászhat, aki
megveszi a jegyet – mondta a
helyi egyesület elnöke.
NAGY ORSOLYA

Meghibásodott egy Gripen
vadászgép hajtómûve a leve-
gôben még júniusban, de a
pilótának sikerült visszatérnie
a repülôvel a kecskeméti bá-
zisra; Molnár Tibor ôrnagyot,
a gép pilótáját kitüntették. 

A Honvédelmi Miniszté-
rium közleménye szerint, az
eset még júniusban történt
egy gyakorlaton. A vadász-
gép hajtómûve Mezôkövesd
felett meghibásodott, a pilóta
nem tudta szabályozni a ve-
zérlést. Hende Csaba honvé-
delmi miniszter a kitüntetés
alkalmából a Stefánia-palotá-
ban elmondta: a vészrend-
szer mûködött, így a pilóta
vissza tudott térni Kecskemét-
re, és le tudott szállni a repü-
lôtéren. A pilótának katapul-
tálnia kellett volna, de ô in-

kább visszafordult a légibázis
felé. Nem veszélyeztette sen-
ki életét, és sokmilliárdos ér-
téket mentett meg – hangsú-
lyozta a tárca vezetôje. Az ôr-

nagy a honvédelmi miniszter
által adományozható legma-
gasabb kitüntetést, a Hazáért
kitüntetô címet kapta meg.

BG

Nem kell bemagolnia a hazai halak nevét

A felejthetetlen humoristáról elnevezett kisbolygó 3,38 év
alatt kerüli meg a Napot.
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A személyes istenkapcsolatnál fontosabb nincsen

Sokmilliárdos értéket mentett meg
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Ôsszel kezdi Brad Pitt Ma-
gyarországon forgatni új
filmjét, a World War Z-t. Erre
az idôre felesége, Angelina
Jolie és hat gyermekük is
Tihanyba költözik. A hírek
szerint horgászni szeretné-
nek a Balatonban. Ehhez
Jolie-nak és férjének is ko-
moly vizsgát kell tennie a
magyar halfajok ismereté-
bôl.



Az öszödi beszéd kapcsán
jogi szakértônk kifejtette: az,
aki szándékos hazugsággal
megtéveszti a választót, tör-
vényt sért. A választási csalás
– bárki is követte el 2006-ban
– már elévült, jogilag senki
nem vonható érte felelôsség-
re.

Prôhle Gergely helyettes
államtitkár, volt berlini nagy-
követ szerint a nyugat-euró-
pai politikai kultúrákban egy,
az öszödi beszédhez hasonló
botrány esetén az érintett po-
litikus, politikusok lemondtak
volna, és távoztak volna a
közéletbôl. – Biztos, hogy rö-
vid idôn belül parlamenti vizs-
gálóbizottság alakult volna a
nyugat-európai gyakorlat sze-
rint. 

Futó Barnabás ügyvéd
szerint egy esetleges válasz-
tási csalás esetén sem lehet a
csalárd módon hatalomra ju-
tott kabinet döntéseit illegitim-
nek tekinteni. – Olyan para-
grafusról nem tudok, amely –
még ha esetleg meg is állapí-
tanák a választási csalás té-
nyét – semmissé, illegitimmé
tenné a Gyurcsány-kormány
döntéseit. Erkölcsi és politikai
felelôsségre vonást azonban
mindenképpen lehet kezde-
ményezni az öszödi beszéd
kapcsán.

Gulyás Gergely, a 2002 és
2010 között és különösen a
2006 ôszi jogsértéseket vizs-
gáló parlamenti albizottság
korábbi elnöke a Helyi Témá-
nak elmondta, nem vizsgálták
az öszödi beszédet és annak

hatását az albizottság ülései-
nek keretében. – Az erkölcsi
és politikai felelôsségre vonás
megtörtént azzal, hogy 2010-
ben már nem szavaztak bizal-
mat a szocialista pártnak.

GB

– Sosem voltam sportos
lány, sokáig fel voltam mentve
tornából – nyilatkozta lapunk-
nak Eszti.

– Most azonban részt vet-
tem a szeptemberi félmaraton
elôtti felkészülésen, mert ér-
zem, hogy szükségem van a
rendszeres mozgásra. Tu-
dom, hogy ez jó feszültségle-
vezetés, és a felesleges ener-
giáimat is itt vezetem le. A
strandon is mindig úszom pár
hosszt, de annak ellenére,
hogy mértékkel mozgok, na-
gyon becsülöm az összes
sportolót. Közülük is a triatlo-

nistákat tartom a legtöbbre:
kemény feladat lehet három
területen egyszerre kimagas-
lót nyújtani – véli Eszti, aki épp
a piacra igyekezett édesany-
jával beszélgetésünk idején.

– Virágport szeretnék ven-
ni, amit mézzel keverve kell
fogyasztani, ezzel erôsítem
majd az immunrendszerem.
Sajnos elég sok mindenre al-
lergiás vagyok: parlagfûre, li-
batopfélékre. Korábban porrá
tört cápaporccal védekeztem,
az anyukám ötlete volt és be-
vált. 

BDE
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Jakab István nem tûri a káromkodást
a Parlamentben

Aki a politikusokat dirigálja

Iszak Esztit felmentették

Prôhle: Nyugaton már
lemondatták volna!

Trokán Nóra fotózta
a Tarantino-átiratot

– A Házszabály vagy az
ülésvezetô személye a hang-
súlyosabb az irányításban?

– A Házszabály, a szokás-
jog és az adott személy egyé-
nisége együttesen határozza
meg az ülés menetét, hangu-
latát. Ülésvezetési stílusát
mindenki magának alakítja ki.
Van, aki keményebben fogja
a honatyákat, más engedéke-
nyebb, és hagyja, hogy a
képviselôk érzéseket vigye-
nek bele a felszólalásaikba.
Én az emberséges vezetés
híve vagyok, emellett mindig
tudom, hogy a képviselô való-
ban fontosnak érzi-e a témát,
vagy csak politikai érdekbôl,
mûbalhéként adja elô a mon-
dandóját. Keményen elvárom
a tiszteletet, a ház méltóságá-
nak megôrzését. 

– Mi a helyzet a csúnya be-
széddel?

– Ebben nem ismerek tré-
fát. Aki az Országházban tíz-
millió embert képvisel, tudnia
kell, hol a helye, meddig me-
het el. Személyes példaadás-
sal tudom leginkább irányít-
hatóvá tenni az eseményeket,
a higgadtság még a nagyon
heves szócsatákban is lehûti
a képviselôket. ôket nem le-
het rendszabályozni, a jogaik
mindenre kiterjednek, csak
arra nem, hogy méltatlanul vi-
selkedjenek a Házhoz, sértô,
kirekesztô kijelentéseket te-
gyenek. Belefér az is, hogy
akár feliratokkal demonstrál-
janak, de az nem, hogy rek-
lámtevékenységet folytassa-
nak. Egyikük egy általa prefe-
rált termékrôl úgy kezdett el
beszélni, mintha egy nagyon
komoly társadalmi probléma
megoldását jelentené, a vé-
gén pedig kimondta a termék

nevét. Nehéz olykor, mert pro-
fi szónokokkal van dolgom,
akik remekül lavíroznak a ha-
táron.

– Melyek a leggyakoribb ki-
hágások?

– Az idôkeret-túllépés és a
vitanemek összekeverése.
Részletes vita helyett, amiben
konkrétumokról kell beszélni,
általános vitát szeretnek mon-
dani, amiben Ádámtól és Évá-
tól kezdve, bármit el lehet
mondani a téma kapcsán.  A
legutóbbi nagyobb kihágás
az volt, amikor egy képviselô
saját hangosító eszközzel je-
lent meg. 

– A pártok kommunikációs
stílusa megjelenik a parla-
menti vitákban is?

– Természetesen. Egy radi-
kálisabb nézeteket valló párt
tagja szélsôségesebb meg-
nyilvánulásokra, markánsabb
kijelentésekre ragadtatja ma-
gát. De észérvekkel is képes-
nek kell lennie egy politikus-
nak sarokba szorítani a mási-
kat, legyen az miniszter vagy
államtitkár.  BDE

Jakab István vezette a legtöbbször az Országgyûlés üléseit
az elmúlt idôszakban. Munkája során azokat az embereket
dirigálja, akik sorsunkról döntenek. A házelnököt a rakon-
cátlan honatyákról és a fegyelmezés eszközeirôl kérdez-
tük.

Egy nyugat-európai demok-
ráciában egy öszödi be-
szédhez hasonló botrány
után az érintett politikus
már rég távozott volna a
közéletbôl. Gyurcsány Fe-
renc azonban továbbra is
aktívan politizál.

– Olyan anyaggal akar-
tunk foglalkozni, amit más-
hol, más helyzetben nem ve-
hetnénk elô – magyarázta
Radnai Márk, aki az eredeti
sztorin csavart egyet, és ma-
gyar szálat is belevitt a törté-
netbe. Miközben a mai ma-
gyar valóság egy lehetséges
fordulatát igyekeznek bemu-
tatni, más Tarantino-filmek-
bôl is be-bevillan egy-egy je-
lenet vagy mondat az elôa-
dás alatt. A drámában véres
színpadi jelenetek is láthatók.
– Nem tudom, hogy a nézô
mihez van hozzászokva és
mihez nincs. Minden szín-
háznak van saját közönsége,
mindenki oda megy, ahol
„biztonságban” érzi magát
és lehetôleg nem történik
vele semmi váratlan. 

Az elôadás fotóit Trokán
Nóra készítette. – A szerep-
lôkkel együtt jártam egyetem-
re – mesélte lapunknak a fo-
tós-színésznô. – Másfél évvel

ezelôtt vettem meg az elsô di-
gitális gépemet, azóta ez tölti
ki minden szabad idômet, ta-
láltam egy új szenvedélyt. Fô-
leg arcokat, gesztusokat sze-
retek fotózni. Nagy megtisz-
teltetésnek tartom, hogy a
színmûvészeti egyetem új
honlapjához is én készíthe-
tem a fényképeket.           G. B.

Quentin Tarantino Kutyaszorítóban címû filmjének színpadi
változatát készítették el a Színmûvészeti Egyetem hallga-
tói, Radnai Márk rendezô vezetésével. A próbafotókat Tro-
kán Nóra készítette.

Iszak Eszter, a VIVA Televízió csinos mûsorvezetôje kötött
csípôízülettel született, ezért sosem sportolhatott. Eszter
alkata szerencsés, talán nem is érezte korábban hiányát a
rendszeres testmozgásnak. Most azonban úgy döntött: fu-
tásnak ered.

Jakab István az emberséges vezetés híve
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Cápaporccal védekezett az
allergia ellen A Kutyaszorítóban címû filmet vitték színpadra 
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Erkölcsi és politikai felelôsségre vonást lehet kezdemé-
nyezni
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Dinnyekúrát tart ép-
pen Geszler Dorottya,
aki az idôszakos kú-
rák helyett a folyama-
tos „karbantartás”
mellett teszi le a vok-
sát. – Nem viselem jól
a tisztítókúrákat, de a
dinnye finom és va-
lamennyire szilárd is,
ráadásul segít kivinni
a szervezetbôl a káros
anyagokat. A kúra vé-
gén ügyelni kell arra,
hogy a ne térjünk visz-
sza a méregtelenítés
elôtti állapotra, mert
akkor nincs értelme.
Citromkúrát is szok-
tam alkalmazni, de a
léböjtkúrát nem vise-
lem jól. Az arany kö-
zéputat támogatom,
vigyázok, hogy ne vi-
gyek be cukrot a szer-
vezetembe, húst alig
eszem, de azt sem le-
het, hogy mindent
megtagadunk ma-
gunktól. Reggelente
mindig megiszom egy
citrom és egy narancs
levét – magyarázta
Geszler, aki a fehér-
lisztet is igyekszik ke-
rülni. 

NAGY ORSOLYA

IIIBulvár / Érdekesség

Daryl Hannah-val is forgatott az egykori rosszfiú

Árpa Attila: Nehéz eljátszani
a visszafogott udvarlót

Nem mániákus, de szeret tiszta könyvbôl tanulni

Nyári Diána:
Nem könnyû kitûnni!

Fogfájásra és méhcsípésre is használják

Segít a körömvirág
a kismamáknak

– Nehéz volt hitelesen alakí-
tani a visszafogott, fiatal udvar-
lót. A metakommunikáción
kellett sokat dolgoznom, azon,
hogy a testbeszédem, a gesz-
tusaim ne legyenek túlzóak.
Vissza kellett fognom magam
– mondta Árpa Attila, aki a jö-
vôben jobban szeretne kon-
centrálni színészi karrierjére,
és igyekszik kitörni a rosszfiú
szerepbôl is. – Annak ellenére,
hogy az elmúlt idôszakban fô-
leg negatív hôsöket alakítot-
tam – bûnözôket, erôs embe-
reket –, szeretném, ha a jövô-
ben más jellegû feladataim is
lennének a színpadon vagy a
filmforgatásokon. Több külföl-
di munkát is szeretnék. Nem-
régiben fejeztem be Sas Ta-
más új produkciójának forga-
tását, ahol Daryl Hannah-val
dolgoztunk együtt. Abban bí-
zom, hogy egyre több lehetô-
séghez juthatok, és egyre ko-
molyabb szerepeket játszha-
tok majd, akár nemzetközi fil-
mes produkciókban is. 

Árpa Attila egyébként a for-
gatások után, a hétköznapok-
ban a családjára koncentrál.
Legutóbb feleségét, Tomán
Szabinát egy borkóstolós
hosszú hétvégével lepte meg
hatodik házassági évforduló-
jukon.  G. B.

Egyre gyakrabban bukkan fel színpadon és a filmvásznon
Árpa Attila. Legutóbb Mészáros Márta rendezésében, egy
Fellini-film feldolgozásában láthattuk fôszerepben. A Cabí-
ria éjszakái címû produkcióban egy visszafogott udvarlót
alakít.

– Szeretem a kényelmes ru-
hákat, de igyekszem nôiesen
öltözködni – mesélte lapunk-
nak Nyári Diána. – Nagyon so-
kat vonatozom, olyankor in-
kább praktikus ruhákat vise-
lek.  Jellemzôen ilyenkor tanu-
lok, ugyanis nem költöztem el
Gyôrbôl a forgatások miatt.
Gimnáziumba jelentkeztem,
de oda nem vettek föl. A ven-
déglátóipar – amit most tanu-
lok – nem tartozik a jövôbeli
terveim közé, de örülök, hogy
lesz egy szakmám is az érett-
ségi mellett. Ennek a szüleim
is örülnek, mert úgy látják,
hogy az életben nem árt több
lábon állni. Szeretem, ha rend-
ben vannak már sulikezdés
elôtt a dolgaim, ezért a köny-
veimet már bekötöttem.  Nem
vagyok mániákus, de jobban
szeretek tiszta könyvbôl tanul-
ni. A humán tárgyak állnak
hozzám közelebb, és nagyon
erôsen gyúrok az angolra is –

mondta el Diána, akitôl meg-
tudtuk: sorozatbéli karaktere
ellentéteként, civilben nem jár
extrém ruhákban. – Teljesen
átlagos fiatalként öltözöm,
hordok szakadt farmert és tor-
nacipôt is. Mostanában már

nem könnyû extravagánsan
kinézni, mert mindenki kicsit
szélsôségesen öltözködik, ne-
hezebb kitûnni. Viszont ennek
az az elônye, hogy ebbe a di-
vatba belefér a tornacsuka és
a magassarkú is!                  BDE

Szép lány költözött néhány
hónapja a Barátok közt szín-
helyére, a Mátyás király tér-
re. A Holman Hannát alakító
Nyári Diána maga is tiné-
dzser. Amíg Hanna fiúkat
megszégyenítô módon vá-
logatja össze ruhatárát, Dia
inkább a csinos, nôies öltö-
zéket kedveli.

Geszler Dorottya napi
praktikákkal lúgosít

A szépségápolási termé-
kek alapanyagaként is meg-
található körömvirág elenged-
hetetlen kelléke egy modern
kismama alapfelszerelésé-
nek. A terhesség alatt az egy-
re növekvô pocakot a terhes-
ségi csíkok ellen védi a kö-
römvirágkrém, de kiváló szer
a kialakulófélben lévô visszér
ellen is.  A szülés után az
aranyér egyik csillapítója, a
babákat pedig a pelenka-
kiütés ellen védi.  A leforrázott
virág, teaként elkészítve,
megkönnyíti az emésztést, de
fogíny ápolására, szájvízként
is használják. Kenôcsként a
nehezen gyógyuló sebek,
bôrelváltozások gyógyítására
használják, de enyhíti a ma-

kacs viszketést, valamint a ro-
varcsípések és napsugárzás
okozta bôrgyulladást is. A mai
konyhamûvészet az ehetô
szirmokat rizs, hal, húsleves,
krémsajt, joghurt, vaj, omlet-
tek, tejes ételek, édes süte-

mények, pudingok, saláták
fûszerezésére, színezésére
használhatja. A körömvirág-
mag-olaj gyorsan száradó
festékek elôállítására is alkal-
mas.

HT

Árpa Attilának nehéz volt visszafogott udvarlót alakítania
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Dorottya a folyamatos „karbantartás” mellett teszi le a voksát Véd a terhességi csíkoktól is

Szereti a praktikus ruhákat
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A körömvirág az egyik leg-
régebbi múltra visszavezet-
hetô gyógynövény. Régóta
használják enyhítô gyógyír-
ként fogfájásra és méhcsí-
pésre. A háborúk idején
sebgyógyításra alkalmaz-
ták, de ez a különleges nö-
vény gasztronómiai hagyo-
mányokkal is büszkélked-
het. A középkori szakácsok
levest fôztek belôle vagy sa-
látába tették.
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Azóta foglalkozik a négylábúakkal, amióta
kapott egy csivavát 

Kutyaszépséget keres Réka
Élsportolónak készült

a sztármasszôr

Megvizsgálták a vízilóbébit

– A rendezvényszerve-
zést nem most kezdtem, de
egyre nagyobb szerepet
kap az életemben – mesélte
Kis Hegedûs Réka, aki most
állatszeretetét ötvözi a szer-
vezéssel. – Gyermekkorom
óta voltak kutyáim, de azóta
foglalkozom komolyabban a
négylábúakkal, amióta kap-
tam egy csivavát, Joey-t. 

Réka szerint a fôvárosban
divatos kistestû kutyák gaz-
dáinak nincs olyan rendez-
vényük, ahol tapasztalatot
cserélhetnének vagy szak-
mai tanácsokkal látnák el
ôket. Ezért is vett részt a csi-
vavatalálkozó megszervezé-
sében, hamarosan pedig
egy yorki kutyusokról szóló
rendezvény egyik házigaz-
dája lesz. – Nemrégiben egy
internetes szépségversenyt
rendeztünk egy közösségi
oldalon, fotók alapján kellett
szavazni a kutyákra. Fôdíj-
ként egy rendezvény rek-
lámarcai lehettek a legtöbb
szavazatot kapott kutyusok.
Meglepett, hogy voltak, akik
csalással próbálkoztak a
gyôzelem érdekében. Ha-
mis adatlapok tucatjait hoz-
ták létre, de volt, aki vacso-
rameghívást ajánlott fel an-
nak, aki az ô kutyájára adja
a voksát.

Réka a modellkedésben
szerzett tapasztalatait kivá-
lóan tudja hasznosítani a
kutyás rendezvényeken.

– Kutyamodellversenyt is
szervezek. Ha sikerül talál-
nunk egy igazi kutyamo-
dellt, az akár „reklámarc”
vagy valódi filmsztár is lehet
a jövôben. Az is elképzelhe-
tô, hogy a gyôztest a keve-
rék kutyák között találjuk
majd meg.

G. B.

Kis Hegedûs Réka már jó ideje nem vállal fotózásokat, he-
lyette a rendezvényszervezés és az állatvédelem tölti ki a
hétköznapjait. Legújabb terve egy kutyamodellverseny,
amelyen nemcsak fajtiszta ebek vehetnek részt.

A Nyíregyházi Állatpark
törpevíziló-bébije átesett
élete elsô vizsgálatán, az
eredmények szerint a pici jó
egészségnek örvend, 50 cm
hosszú és 7,40 kg. A most
háromhetes apróság a szá-
razföldön jött világra, s mivel
nem tud úszni, csak olyan
vízbe mehet, amiben leér a
lába. Négyhetes korban le-
het majd mélyebb vízhez
szoktatni, és remélhetôleg
hathetesen már vígan fog lu-
bickolni benne. A törpevíziló
kislány jelenleg anyatejen
él, mamája, a 12 éves Fran-
ciaországból érkezett Brou-
tille, naponta négyszer
szoptatja. Magyarországon
eddig még csak egyszer
született törpevíziló utód, így
a pici érkezése szenzáció-
nak számít az állatparkok
történetében.

NO

– Mozgásszervi problémák
rehabilitációjával foglalko-
zunk, ami lehetôvé teszi,
hogy modern eszközök és
gépek segítségével azoknak
segítsünk, akik a testmozgás-
ból élnek – mesélt munkájáról
lapunknak a szakember.

– Olyan szakmai fogásokat
és eszközöket alkalmazunk,
amelyeknek egy része saját

fejlesztésû, én magam raktam
össze több módszert, a húsz-
éves tapasztalat alapján. Ez
már-már gyógyítási terület.
Egy sportoló nem ér rá hóna-
pokig, hetekig gyógyulni, neki
gyakran csak néhány napja
van egy versenyig. Nincs
olyan klub ma hazánkban,
ahol ne kezeltem volna már
valakit. Közel vagyok azokhoz

az emberekhez, akik közé tar-
tozni szerettem volna fiatalon,
hiszen élsportolónak készül-
tem. Vicces, amikor két focis-
ta lerúgja egymást a mecs-
csen, és hétfôn együtt jelent-
keznek nálam a kezelésre –
magyarázta lapunknak Faze-
kas Dénes, aki elmondta: a
szaktudás mellett a diszkréció
a másik alapvetô elvárás vele
szemben. Épp ezért név nél-
kül, de mégis elmesélte ne-
künk, hogy volt már olyan pá-
ciense, akit a bénulás határá-
ról hozott vissza. 

BDE

Fazekas Dénes sportkarrierrôl álmodott, ám az élet átírta a
terveit, és nem lett élsportoló. Ma mégis nála kilincselnek
a leghíresebb focisták, kenusok, hogy egy-egy verseny
elôtt vagy baleset után megoldja a problémáikat. Fazekas
Dénes ugyanis a sztársportolók gyógymasszôre.

A fôvárosi Erzsébet térre
invitálta tagjait és az érdek-
lôdôket a Magyarországi
Taoista Tai Chi Társaság. A
bemutatón a Taoista Tai

Chi alapgyakorlatait és 108
lépésbôl álló sorozatát is-
merhették meg az arra já-
rók. A finom forgató és
nyújtó mozdulatokból felé-

pülô mozgásforma min-
denkinek lehetôséget ad
arra, hogy saját testi ké-
pességeinek megfelelôen
gyakoroljon.

Tai Chi az Erzsébet téren

Mindenki saját képességei szerint gyakorolhat

Állatszeretetét ötvözi a szervezéssel Fazekas Dénes a sztársportolók gyógymasszôre

Szenzációszámba ment születése
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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

100 Ft/kg

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.
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– Mi célból látogatott Bé-
késcsabára?

– Ebben a régióban él több
ismerôsöm is, például Fe-
renczi Gyuri barátom, aki az
én kiadóm egyik zászlóshajó-
ja, s szülei Tiszakécskén lak-
nak. Fürödtünk a Tiszában, a
finom vacsora után tôlük jöt-
tem Békéscsabára, Tamássy
Éva clevelandi evangélikus
lelkészhez egy amerikai kon-
certkörút részleteinek megbe-
szélésére. Persze nem csak
ezért jöttem Csabára, hiszen
a feleségem, Kôváry Katalin is
idevalósi, itt él a családja. In-
nen Szarvasra látogatok Fe-
kete Péter színidirektor bará-
tom invitálására, mert igen kí-
váncsi vagyok az ottani vízi
színpadra. De egyébként sem
vagyunk mi hûtlenek Békés-
csaba városához, hisz a kol-
bászfesztiválon is itt voltunk,
decemberben pedig az evan-
gélikus templomban játszot-
tuk Sebestyén Mártival, Sebô
Ferivel a „Szabad-e bejönni
ide betlehemmel?” címû ze-
nés könyvünk anyagát. Tavaly
többször is voltunk itt, és re-
mélem, még lesz több lehetô-
ségünk építeni a kapcsolato-
kat. 

– Sikerült beszereznie jó
kis csabai kolbászt?

– Hogyne. Most is és októ-
berben is, Gyuri papájától is
kaptam. De vettem Kapol-
cson is a nyáron, ahol az egy-
hetes Kaláka Versudvarral
szerepeltünk nagy sikerrel, s
meglepetésemre ott is kínál-

tak jó kis csípôs csabai vasta-
got.

– Várhatunk-e újabb gyöngy-
szemet öntôl, illetve újabb le-
mezt a Kalákától?

– A Hangzó Helikon soro-
zat a 23. kiadványát élte meg
a nyáron, most készülünk a
24.-re és „Kaláka – Szabó Lô-
rinc” lesz a címe. Ez vár az
együttesre, s ami engem illet,
egy húsz évvel ezelôtti leme-
zemet, a „Pál apostol – dalok
Pál levelei szerint” címût
adom ki új hangszerelés-
ben. Halmos Béla, Ferenczi
György és a Rackajam köz-
remûködésével már elkészí-
tettük a felvételeket, amely
egy könyvvel együtt fog meg-
jelenni. Az utóbbit Süveges
Gergô állította össze számos
interjúból „Pál apostol – uta-

zás téren, idôn és hangokon
át” címmel és a Cartaphilus
Kiadó gondozásában lát nap-
világot. A lemezbemutató ok-
tóber másodikán lesz a Mûvé-
szetek Palotájában. A koncert
második fele „A teljesség
felé” címet viseli: Weöres
Sándor költôi prózájának
mondataiból írtam több mint
25 éve, és most Samu fiam új
hangszerelésében hallhatja
majd a közönség. Terveink
szerint ezt követôen, október-
ben a Kalákával dél-amerikai
koncertkörútra repülünk. Be-
járjuk Argentínát, Brazíliát,
Chilét, Uruguay-t. Harmad-
szor megyünk erre az „Isten
áldotta földrészre”, ahogy Ká-
nyádi Sándor jellemezte,
majd jövô tavasszal Cleve-
landbe készülünk Vilmos

öcsémmel egy baráti látoga-
tásra az ottani magyar gyüle-
kezethez.

– Mikor találkozhatunk leg-
közelebb Békésben?

– A szomszédos fürdôvá-
rosba, Gyulára is ellátogatunk
még az idén, ott október else-
jén találkozhatnak velünk az
érdeklôdôk, s „A teljesség
felé” címû dalsorozatomat
mutatjuk be az Erkel Mûvelô-
dési Házban a már említett
MÛPA-koncert elôestéjén. Tíz
muzsikus mellett olyan elô-
adók lesznek a segítségemre,
mint Sebestyén Márti, Szalóki
Ági, Szirtes Edina, Sebô Fe-
renc, Palya Bea, Bognár Szil-
vi, Both Miki, Ferenczi György.
Szép este lesz, várok minden-
kit szeretettel!

Vándor Andrea

Gryllus Dániel titokban Békéscsabán
A vastag csípôs kolbász a kedvence

A napokban nem kisebb
személyiséggel találkozhat-
tam Békéscsabán, mint
Gryllus Dániellel, a több
mint negyven éve, 1969-ben
alakult Kaláka együttes
egyik alapító tagjával, aki-
nek számos kötôdése van a
városunkhoz, s családi kö-
telékei mellett zenei produk-
ciók is fûzik régiónkhoz. 

Balról jobbra: Becze Gábor, Radványi Balázs, Gryllus Vilmos, Gryllus Dániel

Szeptember 28-áig tekint-
hetô meg Görgényi Tamás
képzômûvész és Szappanos
István festômûvész közös ki-
állítása a Jankay Gyûjtemény
és Kortárs Galériában. A tár-
latmegnyitón a két alkotó egy-
mást mutatta be a nagykö-
zönség elôtt. Nem volt nehéz
dolguk, hiszen mindketten a
szegedi Juhász Gyula Tanár-
képzô Fôiskolán végeztek, s
tanáraik, mestereik is részben
közösek voltak Fischer Ernô,
Winkler László és Cs. Patay
Mihály személyében. Görgé-

nyi Tamás a kezdeti indíttatást
olyan kiváló rajzpedagógus
mûvészeknek köszönheti,
mint Gyökössy Lajos fes-
tômûvész, akvarellista, a csa-
bai Mladonyiczky Béla szob-
rászmûvész, valamint Matzon
Frigyes szobrászmûvész.
1986-tól nyugdíjazásáig a
Tessedik Sámuel Tanítóképzô
Fôiskolán dolgozott docens-
ként. Szappanos István peda-
gógiai és mûvészeti tevé-
kenységéért 1986-ban Szé-
kely Bertalan-díjat kapott.

V. A.

Görgényi–Szappanos tárlat

A magyar fotográfiát ünne-
pelték augusztus utolsó szom-
batján a Munkácsy Emlékház-
ban. Tizenöt amatôr és profi
mûvész vitte el több mint
negyven alkotását a ház udva-
rára. A képeket ruhaszárító
csipesszel függesztették ki a
tornácon. A látogatók közön-

ségszavazataikkal voksolhat-
tak a szerintük legjobb képre.
Mészáros Zsuzsa, az emlék-
ház mûvészeti vezetôje érdek-
lôdésünkre elmondta, hogy az
idén elôször rendezték meg
hagyományteremtô szándék-
kal a kiállítást – így emlékezve
meg a magyar fotográfiáról.

A magyar fotográfia napja

A Körösök Völgye Natúr-
park Egyesület által indított Zöl-
dülj! Fordulj! – programsorozat
keretében – immár 5. alkalom-
mal, szeptember 9–10-én – újra
részt vehetünk a BioRitmus
Fesztiválon a Széchenyi liget-
ben. A ráhangolódás utcai
örömzenéléssel indul péntek
délután a sétálóutcán, majd es-
tefelé a ligetben kezdetét veszi
az I. Lemanguria országos ta-
lálkozó, egy izgalmas lehetô-
ség a lélektánc kipróbálására.
Szombaton megtelik élettel a li-
get, megannyi érdekes élmény
és élô zeneszó vár egész nap
az évszázados fák között. Ha

letérsz a megszokott ösvé-
nyekrôl, itt kipróbálhatsz termé-
szetes gyógymódokat, és
megízlelheted azokat a vegy-
szermentes helyi ételeket,
amelyeket ez a táj termett ne-
ked. A gyerekeket mesesátor,
kézmûves-játszóház, szalma-
bálavár és számtalan kreatív és
mozgásos játék várja. Este pe-
dig színpadra lép a legendás
VHK utóda, a Vágtázó Csoda-
szarvas tizenegy zenésze, hogy
elemi erejû kétórás lemezbe-
mutató koncertjükkel végtelen
magasságokba repítsenek min-
ket. A nap végén a táncházban
mulathat, ki meddig bírja!

BioRitmus ÉLETtel újratöltve

Forján János nem kisebb
feladatra vállalkozott, mint
hogy csokorba gyûjtse és be-
mutassa Békéscsaba egykori
jeles személyiségeit. Nemrégi-
ben látott napvilágot Csabai ar-
cok címû kötete, amely e téren
hiánypótló, s nemcsak a régi-
eknek, de a nemrég elhunyt je-
leseinknek, mûvészeinknek is
emléket állít. A gazdag helytör-
téneti kötet szerkesztôjével a
könyv születésének körülmé-
nyeirôl beszélgettünk.

– Honnan jött az ötlet?
– A könyvtár elektronikus

adatbázisában kutakodtam,
így leltem rá arra a kéziratra,
amely hatvanöt Békéscsabá-
hoz kötôdô jelentôs közéleti
személy életrajzát tartalmazza
„Csabai életrajzok” címmel
Grósz Mihály szerkesztésé-
ben, Mazán Mátyás lektorálá-
sával. Innen jött az ihlet és az
ötlet, hogy kibôvítsem, gazda-
gítsam az abban foglaltakat. A
kézirat húsz éve készült, így
volt mit pótolni! Nyolcvan jeles

személyiségrôl írok a kötet-
ben, s fôként képzômûvészek-
kel egészítettem ki, bôvítettem
a már meglévô listát. Gazdag
irodalomjegyzék is segíti az ol-
vasót. 

– Mely jeles személyiségek
ihlették meg leginkább?

– Boczkó Dániel, aki Békés-
csabán is jelentôs közéleti
munkát végzett, ezenkívül a
magyar szabadságharcban
folytatott tevékenységét példa-
mutatónak  tartom. Szívemhez
közel állnak azok, akiket sze-
mélyesen is ismertem. Így Be-
csey Oszkár, Féja Géza, Gabu-
rek Károly, Janáky Viktor, Jan-
kay Deutsch Tibor, Mazán
László, Rábai Miklós, Schéner
Mihály, Sík Ferenc, Szeberényi
János és Vidovszky Béla. Va-
lamennyi békéscsabai lokál-
patriótának ajánlom figyelmé-
be a könyvemet, és természe-
tesen mindazoknak, akik kí-
váncsiak a város egykori jeles
személyiségeire.

Vándor 

Forján János: Csabai arcok
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INgATLAN
110 ezer Ft/négyzetméter (alkuké-

pes) áron eladó a Paróczay ut-
cán 4. emeleti, 52 négyzetméte-
res lakás. Tel.: 06-30/456-1292. 

SZOLgÁLTATÁS
Zár, redôny, reluxa, roletta, szalag-

függöny, szúnyogháló, napellen-
zô szerelése, javítása. Tel.:
30/233-4550. Utánfutó-kölcsön-
zés: 70/335-7584. Dobos I. u. 20.

Szobafestést, mázolást, ta pé tá -
zást, szalagparkettázást, hom-
lokzatfestést, hõszigetelést, ne-
mesvakolatok készítését válla-
lom! Lestyán Pál, Gorkij u. 6. Tel.:
436-226, 30/481-8071.

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

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

Festés, mázolás, tapétázás, hom-
lokzatfestés. Marik István, Békés-
csaba, Tavasz u. 83., tel.: 30/275-
7263.

Könyvelés egyéni és társas vállal-
kozóknak, teljes körû ügyintézés-
sel. Telefon: 20/567-6521.

Nonstop duguláselhárítás kedvezõ
áron, bontás nélkül, garanciával

Békéscsabán. Telefon: 20/935-
8173, Péter Jó zsef.

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

OKTATÁS
Matematikából korrepetálás. Tel.:

70/228-63-77.
Ingyenes angolóra amerikai misz-

szionáriusokkal. 18 órakor kez-
dô,  haladó, profi csoportok.  Bé-
késcsaba, 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
Szennyvízbekötéshez 110 mm

PVC csô 420 Ft/m. Tel.: 66/453-
453, 66/441-601.

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

Nôi torna a közgében szeptember
5-étôl. Kedden 17.30-tól: gerinc-
torna, hétfô–szerda–csütörtök:
17-tôl alakformáló, kondi és Pila-
tes.

A P R Ó H I R D E T É S

Szeptember 8– 14.

Szeptember 15–21.

Végsô állomás 5. (szinkr. amerikai horror) 18 év 3D
Conan, a barbár (szinkr. amerikai fantasy) 18 év 3D
Hupikék törpikék (szinkr. amerikai–belga animációs) KN 3D
ôrült, dilis szerelem (szinkr. amerikai romantikus vígjáték) 12 év
Cowboyok és ûrlények (szinkr. amerikai sci-fi) 16 év
Majmok bolygója: Lázadás (szinkr. amerikai sci-fi akció) 12 év
Egyszer fent, egyszer lent (dán dráma) 16 év
Benda Bilili (francia dokumentum) 12 év

Végsô állomás 5. (szinkr. amerikai horror) 18 év 3D
Conan, a barbár (szinkr. amerikai fantasy) 18 év 3D
A kék bolygó (ismeretterjesztô film) 12 év 3D
Johnny English újratöltve (szinkr. izraeli–francia–japán–angol vígjáték) 12 év
ôrült, dilis szerelem (szinkr. amerikai romantikus vígjáték) 12 év
A gondozoo (szinkr. amerikai családi vígjáték) KN
A turné (szerb–boszniai vígjáték) 16 év
Cirkusz Kolumbia (boszniai–francia–angol–német–szlovén–belga–szerb
dráma) 12 év

www.csabacenter.hu

Kevés olyan egyesület léte-
zik, amely a közösségterem-
tésen túl, erejéhez mérten év-
rôl évre segíti a gyerekek be-
iskolázását. A Fényes és Tér-
sége Egyesületnél ez már
szinte hagyomány, idén hu-
szonkilenc családnak könnyí-
tették meg az évkezdést:
négy óvodás és harminchat
iskolás kapott minimum kettô-
ezer, maximum tízezer forint
értékû utalványt. A támoga-
tást Tolnai Ferenc egyesületi
elnök adta át az új közösségi
házban.

Vantara Gyula polgármes-
ter ebben az évben is a fénye-
sieknek ajánlotta fel féléves

jutalma egy részét, emellett a
személyi jövedelemadóból
származó egyszázalékos fel-
ajánlásokból több mint száz-
tízezer forint érkezett be. Az
egyesület ebbôl a két forrás-
ból vásárolta meg az augusz-
tus végén kiosztott utalványo-
kat. 

– Örömünk és boldogsá-
gunk kiteljesedik, amikor ad-
hatunk, ezeket a pillanatokat
mindig megôrizzük. Köszön-
jük Vantara Gyulának, hogy
évek óta támogat bennünket,
valamint Tímár Ella képviselô-
nek és dr. Ferenczi Attila ta-
nácsnoknak, hogy folyamato-
san segítik a fényesieket, se-

gítik az egyesület mûködését
– mondta Tolnai Ferenc. 

– Jó dolog, hogy van Fé-
nyesen egy egyesület, amely
törôdik az emberekkel. Az év-
kezdés elôtt minden egyes fo-
rint jól jön, bár nem sok az a
támogatás, amit tôlük kap-
tunk, de az erkölcsi értéke
igen nagy – mondta egy neve
elhallgatását kérô, négygyer-
mekes apuka. 

Az egyesület és a fénye-
siek bíznak benne, hogy a fo-
lyamat jövôre sem szakad
meg, és 2012-ben is találnak
majd forrást az iskolakezdési
támogatáshoz.

M. E.

Iskolakezdési támogatás Fényesen
Az egyesület idén is segített

Az esti Szandi-koncerten
közel kétezren hallgatták a
„Tinédzser lamour” örökzöld
dallamait az immáron negye-
dik Jaminai Családi Nap Nyúl
büfé elôtti rendezvényterén. A
11. sz. választókerület képvi-
selôje, dr. Fábián Ágnes által
életre hívott, mára már hagyo-
mányossá váló programra az
esti fô attrakciót megelôzôen
is több mint ezer állandó je-
lenlévô volt kíváncsi. A szer-
vezôk elôzetesen is ekkora
érdeklôdéssel számoltak, hi-
szen pontosan 1000 adag
babgulyás került kiosztásra a
késô délutáni órákban. – Az
elôzô három családi nap láto-

gatottságát tekintve egyér-
telmû, hogy az idei alkalom
volt az eddigi csúcspont – fo-
galmazott dr. Fábián Ágnes
szervezô, majd hozzátette: –
Nagyon szeretnénk elérni,

hogy augusztus utolsó vasár-
napja mindenki számára a
családi nap rendezvényt is je-
lentse egyben. Már most borí-
tékolható, hogy jövôre ugyan-
ekkor folytatjuk.

Szeptember van, meg-
kezdôdött az iskola. A szü-
lôknek külön gondot okoz az
iskolába járás, hiszen a köz-
lekedés, különösen a reggeli
csúcs nem kevés veszélyt
rejt. Annak igyekeztünk utá-
najárni, hogy vajon az idén
is folytatódik-e a sikeres is-
kolakezdési rendôri akció? A
tájékozódásban Vargáné
Szombati Andrea rendôr fô-
hadnagy, a megyei rendôr-
fôkapitányság sajtószóvivô-
je volt a segítségünkre.

– Szeptember elsejétôl
egy hónapon át tart majd az
iskolakezdési akciónk a reg-
geli órákban, fôként az isko-
lákhoz vezetô forgalmasabb
fôutak, utak mentén és az is-
kolák környéki keresztezô-
désekben. Az akció lénye-
ge, hogy valamennyi kis-
gyermek, diák épségben ér-
jen az iskolába. A megye-
székhely öt kiemelt helyszí-
nén reggel hét és nyolc óra
között fokozott rendôri je-
lenlétre számíthatnak az

arra közlekedôk. Ezek a kö-
vetkezôk: a Berényi út és a
Vigasz utca keresztezôdé-
se, a Szeberényi tér 2.
(evangélikus gimnázium), a
Peter Jilemnicky utca (szlo-
vák iskola), a Petôfi utca és
a 2-es, azaz új nevén a Ka-
zinczy Ferenc Általános Is-
kola környéke, fôként itt
lesznek jelen a kollégák –
ezzel is segítve a baleset-
mentes közlekedést a reg-
geli csúcsforgalomban.

Vándor Andrea

Rendôri akció szeptemberben
Békéscsaba közoktatási in-

tézményeinek vezetôi minden
tanév elején városi tanévnyitó
értekezlet keretében ismer-
kednek meg az új feladatok-
kal, lehetôségekkel, fenntartói
elvárásokkal. Az idei értekez-
let helyszíne Nyárádszentlász-
ló volt, amihez hasonló ma-
gyarlakta külhoni településre
számos csabai diák is elláto-
gathat az idén tanulmányi ki-
rándulás keretében. A város
nyolc intézménye ennek fi-
nanszírozására nyert csak-
nem 10 milliós forrást a Határ-
talanul program keretében. 

A 2011/2012. tanév kezde-
te elôtt a 30-ról 24 fôre módo-
sult intézményvezetôi közös-
ség augusztus végén Nyárád-
szentlászlón értékelte az el-
múlt év átalakításait és itt ké-
szültek fel a várható kihívások-
ra. Az erdélyi Nyárád menti if-
júsági tábor – nosztalgikus
hangulatú faházaival – azért is
bizonyult ebben az évben
megfelelô helyszínnek, mert a
fenntartó Békéscsaba Megyei
Jogú Város Önkormányzata
három éve ír ki pályázatot a

gyerekek számára a határon
túli területek megismerése ér-
dekében. – Rendkívül hasz-
nos, információkban, szakmai
programokban gazdag volt a
rendhagyó évnyitó értekezlet
– foglalta össze a tapasztala-
tokat Zátonyiné Fazekas Er-
zsébet, a Belvárosi Általános
Iskola és Gimnázium igazga-
tónôje. Az intézményvezetô
hozzátette: – Ritkán van alkal-
munk ilyen széles körû ta-
pasztalatcserére a város veze-
tôivel és a kollégákkal. Az idei
megbeszélés külön elônye,
hogy részletesen megismer-
kedhettünk azokkal a pályáza-
ti programcsomagokkal, ame-
lyek révén diákjaink tanulmá-
nyi kirándulás keretében ke-
reshetik fel a külhoni magya-
rok lakta területeket. 

2009-óta több mint 1400
Békéscsabán tanuló diák ju-
tott el a környezô országok
magyarlakta vidékeire az ön-
kormányzat támogatásával.
Az iskolánként szervezett ta-
nulmányutak nevelô hatásá-
ról, a látogatás során szerez-
hetô élményekrôl most a ve-

zetôk is megbizonyosodhat-
tak. A 101/2010. (X. 21.) sz. or-
szággyûlési határozat dekla-
rálja: a nemzeti összetartozás
egyik legjelentôsebb célja az
oktatás területén valósulhat
meg – a Határtalanul program
keretében – azzal, hogy 2011-
ben már állami forrásokra is
pályázhattak az iskolák külho-
ni programok szervezéséhez. 

– Külön öröm volt szá-
munkra, hogy épp a tanévnyi-
tó ideje alatt hirdettek ered-
ményt, amely szerint a Határ-
talanul programra pályázó in-
tézményeink összesen több
mint 9,5 millió forintot nyertek
– tudtuk meg Kiss Tibor okta-
tási ügyekért is felelôs alpol-
gármestertôl. Van olyan isko-
la, ahol egy egész évfolyam
élheti át együtt az összetarto-
zás semmivel sem pótolható
élményét. Így még több – el-
sôsorban általános iskolás,
valamint szakképzésben részt
vevô – diák elôtt nyílik meg az
országhatár, s számukra is le-
hetôvé válik a külhoni magyar-
ság múltjának, jelenének meg-
ismerése.

Tanévkezdés határtalanul

Sikeres családi nap Jaminában
Dr. Fábián Ágnes: Jövôre folytatjuk!
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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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Egy anya csak annyira bol-
dog, mint a legszomorúbb
gyermeke – mondta az
egyik szereplô A bátyám ci-
pôjében címû filmben. Nagy
igazság. Lehet valakinek
három, négy vagy akár több
gyermeke, ha mindegyik
boldog és sikeres, az határ-
talan örömet jelent, de ha
csak egyikük is beteg lesz
vagy nehézségekkel küzd,
az örömet az érte való aggó-
dás váltja fel. Szerencsés
vagyok, mert ismerek bol-
dog édesanyákat, köztük
Sápiné Eperjessy Mónikát,
aki arcán széles mosollyal
mutatta a minap fia arany-
és ezüstérmét. A tizenkét
éves Tibi Moszkvában, a
Gyôztesek Versenyén, a da-
ganatos betegségbôl gyó-
gyult gyerekek olimpiáján
szerezte az érmeket.

Sápi Tibor és felesége a ki-
lencvenes évek vége felé tud-
ta meg, hogy rövidesen csa-
láddá bôvülnek. A sors úgy
hozta, hogy rögtön nagycsa-
ládosok lettek: a hármas ik-
rek, Zsuzsanna, Virág és Ti-
bor 1999-ben, harminc hétre
születtek. Egy baba nevelése,
gondozása óriási feladat, há-
rom pici életének megszerve-
zése, összehangolása pedig
már-már bravúros mutatvány.
A fiatal szülôk az elsô meg-
döbbenést követôen úgy
gondolták, hogy ha Isten ezt
adta, valamit biztosan akart
vele. Azon igyekeztek, hogy a
kicsik nevelésének gyönyörû,
de nehéz feladatát a lehetô
legjobban lássák el. Kis idô
elteltével ment minden, mint a
karikacsapás, a gyerekek
szépen cseperedtek, és el-
kezdtek a Szigligeti utcai óvo-
dába járni. 

– Alig fél éve jártak oviba,
amikor Tibi beteg lett, fájt a
lába, fogyott, gyengült, és ki-
derült, hogy akut limfoid leu-
kémiája, vérrákja van – mond-
ja az anyuka. – A hír sokkolt
bennünket, de a kezdetektôl
az lebegett a szemünk elôtt,
hogy céltudatosan, a napi
dolgokra koncentrálva, min-
den tôlünk telhetôt megte-
gyünk a gyógyulásáért. A lá-
nyokat kivettük az óvodából,
hogy ne hozzanak haza sem-
milyen fertôzést, Tibivel pedig
Pestre, a Tûzoltó utcai kliniká-
ra jártunk kezelésekre. A
nagyszülôk sokat segítettek
abban, hogy továbbra is min-

den rendben menjen a csa-
ládban. Tibi kemoterápiát ka-
pott, a nyolc hónapig tartó ak-
tív kezelést tizenhat hónapos
fenntartó kezelés követte. Vol-
tak rossz periódusok, de sze-
rencsére többnyire jól viselte
az ezzel járó megpróbáltatá-
sokat – jegyzi meg Sápiné
Eperjessy Mónika.

Tibi meggyógyult, a keze-
lésekbôl szinte semmire sem
emlékszik. Évente ellenôrzé-
sekre jár, ilyenkor be-bevillan
egy régi kép, egyébként pe-
dig éli a tinédzserek rendkívül
öntudatos és az ô esetében
sportos életét. Tavaly megtör-
tént az is, amire régóta vártak:
gyógyulttá nyilvánították. Rá-
nézésre majd kicsattan az
egészségtôl, igazi atléta alkat,
focizik, fut, és még sakkozik
is. Testvéreivel a Jankay isko-
la hatodik osztályába járnak,
édesapjuk ebben az iskolá-
ban tanít.

Pár hónappal ezelôtt, egy
hasonló helyzetben levô
anyukától szereztek tudomást
arról, hogy nyáron Moszkvá-
ban rendezik meg a Gyôzte-
sek Versenyét, a daganatos
betegségbôl kigyógyult 7–16
éves gyerekek olimpiáját. Az
Együtt a Daganatos Gyerme-
kekért Alapítvány olyan, spor-
tolni szeretô gyerekeket kere-
sett, akik már megvívták a
maguk harcát. Tibi a szülei tá-
mogatásával úgy döntött,
hogy megméretteti magát a
nemzetközi mezônyben. 

– Mindenki két sportágban
indulhatott – folytatja a fiú.

– Szeretek futni, ezért az
egyik a hatvanméteres futás
lett. Apukám jól sakkozik, tôle
tanultam, így a sakkot válasz-
tottam másodiknak. Volt még
úszás, lövészet és labdarú-
gás, szeretek focizni, de nem

tudtam volna csapattal ké-
szülni. Magyarországról har-
minc gyerek ment, örülök,
hogy én is ott lehettem – fo-
galmaz Tibi.

A négynapos versenyt au-
gusztusban rendezték meg
Moszkvában, Tibit az édes-
anyja is elkísérte. A külváros-
ban, egy csodaszép üdülô-
komplexumban volt az olim-
pia több mint tíz nemzet rész-
vételével, gyönyörû megnyi-
tóval, zászlókkal és minden-
nel, ami egy rangos nemzet-
közi sportversenyhez hozzá-
tartozik. Az ifjabb Sápi Tibor
hatvanméteres síkfutásban
ezüstérmet szerzett – aminek
saját bevallása szerint nem
nagyon örült, hiszen mind-
össze négy századmásod-
perc választotta el az arany-
tól. Sakkban huszonheten in-
dultak, hatszor játszott, és itt
végre elégedett volt magával,
mert felállhatott a dobogó leg-
felsô fokára: a korosztályában
mindenkit maga mögé utasí-
tott. A magyar csapat végül ti-
zennyolc arany-, hat ezüst- és
kilenc bronzéremmel érkezett
haza. A versenyzôknek au-
gusztus végén, a Sándor-pa-
lotában mondott köszönetet
Schmitt Pál köztársasági el-
nök.

Sápiné Eperjessy Mónika
az átélt küzdelmek ellenére
boldog anyuka. Büszkeség-
gel tekint gyermekeire, akik jó
tanulók, és erôt ad azoknak,
akik hasonló cipôben járnak.
Ahogy mondja: nem szabad
a miérteken rágódni, az csak
elveszi az ember erejét. Ha
baj van, az aktuális napi dol-
gokra, a következô lépésre
kell figyelni, és mindig hinni
kell a gyógyulásban. ôk ezt
tették.

Mikóczy Erika

Sápi Tibor, a többszörös gyôztes
Csabai fiú sikere a rákból gyógyult gyermekek

olimpiáján

Sápi Tibi olimpiai gyôzelméhez Schmitt Pál is gratulált

Értesítjük tisztelt olvasóinkat, hirdetôinket, hogy szeptember 8-ától a régi árakon,
de új helyen, a Csabai Mérleg szerkesztôségében, a Szabadság tér 1–3. számú épület I. emeleti

irodájában (bejárat a régi posta mögött, a buszmegállóval szemben)
adhatják fel hirdetéseiket. 

Hirdetéseik kéthetente 28 000 családhoz, több mint 63 000 emberhez
jutnak el. Állandó hirdetôinknek rövidesen meglepetéssel készülünk. 

Információ hétköznapokon 8–16 óráig az 527-490-es vagy a 20/226-2920-as
telefonszámon, illetve a csabai.merleg@bekescsaba.hu e-mail címen

vagy személyesen a szerkesztôségben kérhetô. 

Csabai Mérleg-hirdetés
új helyen, a régi áron 

tanárt keres az alábbi feltételekkel:
szak: idegenforgalom–vendéglátás;

státusz: fôállás;
szükséges végzettség: a szakhoz igazodó

fôiskolai vagy egyetemi diploma.

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet, mellékelve
a végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.

A jelentkezés beadható: postán (a fenti címre),
e-mailben (gazdasagi@ilsszki.hu) vagy személyesen

zárt borítékban az iskola titkárságán.  

Az ILS Szakközép- és
Felnôttképzô Iskola
(5600 Békéscsaba, Szigligeti u. 6.)

Erdélyi koncertkörú-
ton járt a Békéscsabai
Bartók Béla Vegyes Kar
még a nyáron. A Dévai
Szent Ferenc Alapít-
vánnyal kialakult kap-
csolatuk révén felléptek
többek között a Mako-
vecz Imre tervezte csík-
szeredai templomban,
Oroszhegyen, Máréfal-
ván és még számos he-
lyen, amerre kirándul-
tak.

Született önkéntesek cím-
mel rendez konferenciát
szeptember 16–18-án a Bé-
késcsabai Keresztyén Ifjúsá-
gi Egyesület, amely idén, az
önkéntesség európai évében
a megyei információs pont
feladatait is ellátja. A Békés-
csabai KIE 20. születésnapi
rendezvénye köré szervezô-
dô konferencia az önkéntes-
ség általános és konkrét
helyzetét, feladatait, lehetô-
ségeit próbálja végiggondol-
ni. 

Számos elôadó és téma,
közben zajlik a születésnap
is. A konferencia szakmai
programjait, elôadásait a Ki-
nizsi utcai KIE-házban tartják,
ahol szó lesz például az ön-

kéntesség motivációiról, szá-
monkérhetôségérôl, az ön-
kéntes munka finanszírozá-
sáról és jövôjérôl.

Az idén húszéves egyesü-
let tagjai – a konferencia ke-
reteit tágítva – szeptember
17-én, szombaton 14.30-tól a
sétálóutcán és a Jókai Szín-
ház elôtt interaktív progra-
mokkal várják az érdeklôdô-
ket. Ugyanezen a napon 17
órától a Luther utca 1. szám
alatt, az evangélikus egyház
gyülekezeti termében jubi-
leumi irodalmi kávéházat ren-
deznek, amelyen az elmúlt
két évtized több elôadója is
fellép. A részletes program a
www.kie.hu/bekescsaba
honlapon tekinthetô meg.

Önkénteskonferencia
a KIE-ben A Jaminai Közösségi Ház

Stark Adolf – és a Lencsési Kö-
zösségi Ház Kertbarát Körének
tagjai a tavalyi siker folytatása-
ként, augusztus 20-ára is felké-
rést kaptak, hogy megmutas-
sák az ünneplôknek azt, hogy
egy amatôr kertész is képes
profi módon csodálatos kiné-
zetû és zamatú gyümölcsöket,
zöldségeket nevelni. Nem titkol-
juk, hogy a két kertbarát kör át-
lag életkora 60 év felett van,
mégis öröm volt nézni, ahogy
reggel 6-kor sorban jöttek az
emberek és hozták a bemutató-
ra dolgaikat, nagy gonddal ke-
zelve. 

Dr. Sicz györgy
és Solymosi györgy,

a Stark Adolf Kertbarát Kör
és a Lencsési Kertbarát Kör

elnökei                                                         

Kertbarátok
közös sikere
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BékéscsaBa anno…

Száznegyven éves az Alföld–Fiume vasút

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

részesülnek az elõfizetési díjból.

HASZNÁLJA KI A LEHETÕSÉGET. AJÁNLJON ÉS SPÓROLJON VELÜNK!

Közösen könnyebb!

Bõvebb információért hívja zöldszámunkat: 06 (80) 922-012.

Hazánkban a reformkorban
ismerték fel a vasút sokoldalú
gazdasági és társadalmi fejlesz-
tô szerepét. A mezôgazdasági
termelésbôl élô Alföld számára
– különösen a gabona jobb érté-
kesítési lehetôségeit keresve –
létkérdéssé vált a korszerû tö-
megszállítás.

Az Alföldet Fiumével össze-
kötô vasút kérdésével már az
1843. évi országgyûlés is foglal-
kozott, ekkor határozták el, hogy
kiépítik az Alsó-Tisza-vidék–
Eszék–tengerpart vonalat. Erô-
teljesen szorgalmazták ezt a ha-
zai nagybirtokosok, és a külföldi
pénzintézetek társulásából
megalakult az Alföldi–Fiumei
Vasúttársaság.

A közvetlen megvalósítás
elôkészítésében a Békés Vár-

megyei Gazdasági Egyesületet
képviselô báró Wenckheim
Béla, gróf Károlyi Sándor köz-
remûködésének és politikai sú-
lyának, ezen túl báró Eötvös Jó-
zsefnek, de fôképpen Trefort
Ágostonnak volt jelentôs szere-
pe.

1863-ban nagy erôkkel indul-
tak meg a Nagyváradot Fiumé-
vel összekötô vasút földmunká-
latai a Nagyvárad–Békéscsaba–
Szeged–Szabadka vonalon.

A vasútépítésnél több mint
ötezer embert alkalmaztak. A
földmunkások nehéz körülmé-
nyek között, méltatlanul kevés
bérért dolgoztak.

Az elkészült vonalakat több
szakaszban adták át a forga-
lomnak: elôször a Szeged–
Zombor, majd 1870. június 16-

án a Békéscsaba–Hódmezôvá-
sárhely, utolsóként a Békéscsa-
ba–Nagyvárad vonalszakaszt
nyitotta meg a vasúttársaság.

Száznegyven éve, 1871.
szeptember 14-én délután 3
órakor a csabai indóház elôtt
összesereglett, kíváncsi soka-
ság volt a tanúja, amint lassú
méltósággal, zajos pöfögéssel,
fekete kéményén magasra törô
füstöt eregetve begördült az ál-
lomásra a Váradról érkezô, gôz-
masina vontatta szerelvény.

Ezzel Nagyváradtól Szege-
den át Szabadkáig terjedôen
megnyílt az Alföld–Fiume vasút
alföldi déli része, amely döntô
hatással bírt Békéscsaba vá-
rosa, a térség ipara és mezô-
gazdasága fejlôdésére.

gécs Béla

A békéscsabai vasútállomás legrégebbi, a pályaudvar felôli látképe

A Budapest Bank a most in-
duló szezonban is névadóként
szponzorálja a kézilabdásokat,
a Budapest Bank–Békéscsabai
Elôre NKSE csapatát. A támo-
gatásról szóló szerzôdést au-
gusztus végén, a Panoráma
Wellness Hotel éttermében írta
alá Lasetzky Frigyes, a bank-
mûveleti központ vezetôje,
Hanó Miklós alpolgármester,
Fülöp Csaba, az Elôre NKSE
gazdasági vezetôje és Szabó
Károly, az egyesület elnöke.

A Budapest Bank a hatodik
szezonban támogatja a csapa-
tot, második alkalommal név-
adószponzorként. A tavaszi
idényben jól teljesítettek a lá-
nyok, és minden korábbi ne-
hézség ellenére a tabella hato-
dik helyén végeztek, ezzel har-
madszor vívták ki a nemzetközi
kupaszereplés lehetôségét. 

– Manapság ritka a hosszú
távú együttmûködés egy sport-
egyesület és támogatói között.
Egyesületünk az önkormány-
zat és több támogató segítsé-
gével mûködik, de ahhoz, hogy
fejlôdjünk, nemzetközi színté-
ren is eredményesek legyünk,
nagy szükség van a névadó-
szponzor nyújtotta kiszámítha-
tóságra, biztos háttérre –
mondta Fülöp Csaba.

Lasetzky Frigyes hangsú-
lyozta, részükrôl természetes,
hogy segítik a sportot, az itt élô
közösségeket. Elismeréssel
szólt a csapatról, gratulált szép
teljesítményükhöz, ugyanakkor
megfogalmazta, hogy a bank-
ban azt vallják, szinte mindent
lehet egy kicsit jobban csinálni. 

– Bankmûveleti központunk
idén ötéves, ez idô alatt Békés-
csabán százhúszmillió forinttal

támogattuk a sportot és a kö-
zösségi programokat. Öröm-
mel hosszabbítjuk meg néva-
dószponzori szerzôdésünket,
bízunk benne, hogy ezután is jó
meccseket látunk majd – fogal-
mazott a központ vezetôje.

Hanó Miklós köszönetet
mondott a banknak, amely a
közel hétszáz munkahely meg-
teremtésén túl, a mai feszes
gazdasági környezetben is tá-
mogatja a sportot. Megjegyez-
te, hogy Békéscsaba városa
szintén „hozzáteszi a magáét”,
erejéhez mérten, sôt néha azon
felül költ a sportra, kultúrára. Az
egyesület ebben az évben is ki-
emelt önkormányzati támoga-
tást kap, emellett ingyenes léte-
sítményhasználattal segíti a fel-
nôtt- és utánpótláscsapatok
mûködését a város. 

– Az elmúlt idôszakban nagy
volt a játékosmozgás, öten tá-
voztak tôlünk. Egy-két rutinos
játékossal és fiatalokkal töltöt-
tük fel a keretet, az átlagéletkor
most huszonkét év. Nagy fel-
adat, de van rá esély, hogy a
középmezôny elején végez-
zünk majd – jelentette ki Szabó
Károly.

Mit is tehetnénk hozzá? A lel-
kes játékosokkal és olyan hát-
térrel, mint a Budapest Bank
(BB), olyan vezetôedzôvel, mint
Bohus Bea (BB), olyan szurko-
lókkal, mint a csabaiak (Bcs)
minden bizonnyal így is lesz.

Mikóczy Erika

Hajrá, Budapest Bank–Békéscsabai Elôre NKSE!

Továbbra is névadó szponzor a BB

Új szezon, régi támogató 


