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Arany szil, díszcseresznye és oszlopos juharfák
Megújulás elôtt a belvárosi növényállomány

A Sas patika elôtti fasor állapota is jól szemlélteti a fák egészséges fejlôdése szempontjából alkalmatlan körülményeket
Mozdítható arany szilfákkal övezett kisliget kényelmes
pihenôszékekkel, gasztro-kert a Fiume elôtt a tavasszal
virágzó díszcseresznyék tövében – többek között ilyen
eredményekkel kecsegtet a belvárosi rehabilitációjával
párhuzamosan megvalósuló növényszerkezeti átalakítás. A napokban már elindult a beruházás elsô eleme,
vagyis az Univerzál udvarára tervezett parkolóház kivitelezése. Hamarosan a belváros növényei sem maradnak érintetlenek. A várható változásokról és a tervezett
fakivágások okairól Opauszki Zoltánt, a polgármesteri
kabinet vezetôjét kérdeztük.
– Korábban is lehetett
hallani a belvárosi növényállomány problémáiról. Fôleg
a fák sorsa foglalkoztatja a
közvéleményt. Mi a gond
ezekkel a fákkal?
– A belváros rehabilitációjának
megvalósítását
követôen a tér és a sétálóutca képe teljes mértékben
megújul, a funkciók is változni fognak, amelyekhez
nyilvánvalóan a növényállománynak is igazodnia
kell. Ahogy egy házi kert
esetében a gondos gazda,
a köztéri fák tekintetében
mi is figyelemmel kísértük
az egyedek egészségi és
környezeti állapotát, fejlettségét. Az Andrássy út
Szent István tér és a Munkácsy utca közötti szakaszán már évekkel ezelôtt
végeztek egy úgynevezett
„fakoppos” ultrahang-vizsgálatot, amely a fák belsô
szerkezetét térképezte fel.
Megállapították, hogy több
odvas, elhalt belsô szövetrésszel rendelkezô fa van, s
nem egy esetben statikailag
is kifogásolható az állapotuk. Ez a vizsgálat – aminek

jegyzôkönyve a városi honlapon is megtalálható – kiterjedt arra is, hogy milyen
betegségek támadták meg
ezeket a fákat. A vizsgálati
eredmények alapján szükséges néhány Andrássy úti
fa cseréje is. Ugyanilyen
szakértôi vizsgálat történt
a Szent István tér vonatkozásában is, amirôl szintén
dokumentációval rendelkezünk. A laikusok számára
is szembetûnô, hogy például a Fiume elôtti platánfák
már rég nem egyenesen az
ég felé törnek, hanem ferdén növekednek. Némelyik
fa közel negyvenöt fokos
szögben dôlve próbál növekedni, ami egyértelmû jele
annak, hogy túl közel van az
épületekhez. Szembetûnô a
Sas patika elôtt két sorban
ültetett ostorfák visszamaradottsága is. Itt egymáshoz
vannak túl közel a fák, tehát
annak idején nem vették figyelembe az egyes fajok
esetében optimális ültetési
és tôtávolságot. Az egészséges fejlôdés további gátja az
is, hogy ezek a fák betonnal
vannak körülvéve, így csak

korlátozott mennyiségben
tudnak tápanyagokat felvenni, ami erôsen csökkenti
az ellenálló képességüket a
környezeti hatásokkal szemben. Mindezt figyelembe
véve a belváros megújulása
nemcsak indok arra, hogy
megváltozzon a növényszerkezet, hanem apropó is arra,
hogy a beteg növényektôl
búcsút véve, egészségesen
fejlôdô és látványos növényállományt telepítsünk a város szívébe.
– Az már lapunkban is
megjelent, hogy összesen
36 fa kivágását tervezik. Azt
is tudjuk, hogy bôven lesz
ültetés is. Mik a részletek, s
milyen elrendezésben kerülnek az új növények a megújult fôtérre?
– A Szent István téren
jelenleg 78 fa található,
amelybôl valóban 36-ot
vágnak ki a revitalizációs
program elsô ütemében.
Ezek jellemzôen a már említett ostorfák lesznek. Ezután
összesen 43 különbözô fajtájú fát, valamint cserjéket és
évelô növényeket telepítenek majd. A Fiume Szálló oldalában húzódó platánfasor
önálló fasorként megmarad,
de új fasori elemként jelenik
meg a Szent István tér 10.
szám elôtti három oszlopos
juharfa. A kivágott ostorfák
pótlására tizenegy díszcseresznyefából álló gasztrokert létesül a Fiume Szálló
oldalában, amely ligetként
szimmetrikusan, a tér rövidebb tengelyére tükrözve

megismétlôdik a Just Gyula
utca torkolatától északra. A
díszcseresznyék különösen
attraktívak a tavaszi virágzás idôszakában. A két telepített liget közé egy mobil liget is kerül, amelyet 14
planéteres arany szil alkot,
kényelmes pihenôszékekkel
berendezve. A Szabadság
tér felôli parkolókat négy
sárga lepényfából álló fasor
zárja majd le. A tér karakteres eleme lesz az északkeleti oldalon az a hat méter
széles sáv, amelyben több
mint félezer különbözô fajtájú cserjét ültetnek majd.
Ezek lennének a legfontosabb elemek. Az alapvetô
kérdés ennek kapcsán az
volt, hogy miként biztosítható harmonikus térstruktúra
úgy, hogy közben a növényállomány tekintetében is
megôrizzük az összhangot.
A tervezôk törekedtek az
összhang és az esztétikus
harmónia megteremtésére.
Fontos cél, hogy az év minden szakaszában látványos
képet mutató fa- és egyéb
növényekbôl álló zöldállomány egészítse ki az összképet, ennek megfelelôen
határozták meg a fa- és
fajtaösszetételt is. Az új fák
ideális fejlôdési körülményeinek biztosítására különleges figyelmet fordítunk a
jövôben, az ehhez szükséges tápanyagfelvételt biztosító föld mennyiségének és
minôségének vonatkozásában egyaránt.
Kárász-Kiss Péter

Hol készült a fotó?
Új sorozatunk minden egyes képe Békéscsabán készült,
de vajon hol? Kíváncsian várjuk ötleteiket a szerkesztôségbe
(Szabadság tér 1–3. I. em., tel.: 527-490, e-mail: csabai.
merleg@bekecsaba.hu), illetve a Facebook-oldalunkra.
Csodálkozzunk el együtt városunk kevésbé ismert helyszínein, rég nem látott épületein!

Ön felismeri, hol készült a fotó?
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A Nagy Imre téren ünnepelünk Mártírjaink az igazi példaképek
A kaszárnyánál és a temetôben a gyásznapon emlékezünk

Eddig több helyszínen zajlottak Békéscsabán az
1956-os forradalom megemlékezései: Mány Erzsébet
és Farkas Mihály kivégzésének helyszínén – a Kazinczy
utcai egykori karhatalmista kaszárnyánál, a Berényi úti
temetôben – a két ifjú és Zsíros Mihály hadnagy sírjánál,
valamint a Nagy Imre téren. November 4-én, a forradalom
leverésének napján azonban nem volt városi megemlékezés. Mostantól, a közmûvelôdési, ifjúsági, oktatási és
sportbizottság döntése alapján, külön ünnepelhetjük a
forradalom dicsôségét, és a gyásznapon külön tiszteleghetünk majd a hôsök, mártírok emléke elôtt.
Kiss Tibor alpolgármester
szerint komoly ellentmondás
volt abban, hogy a korábbiakban egy napon emlékeztünk meg a forradalom
nagyszerûségérôl és a mártírok haláláról.
– Október 23-án azokat
ünnepeljük, akik hittek a hazaszeretet mindent legyôzô
erejében, nem törôdtek bele
a rabságba, és a forradalommal felemelték a szavukat
a szabadságért. November

4-én, a forradalom leverésének napján pedig gyászoljuk
az áldozatokat, a mártírokat,
akik életüket adták ezért.
Békéscsabán eddig mindez
egy napon történt, tehát egyfajta adósságot törlesztünk,
és talán emeljük az ünnep
méltóságát azzal, hogy a
gyásznapon szintén együtt
hajthatunk fejet. A halottak
napjához
kapcsolódóan
az eddigiekhez hasonlóan természetesen továbbra

Múlt évben a Nagy Imre téri megemlékezésen

Róluk, nekünk – nélkülük
A Széchenyi István iskola
aulájában látható a – másfél
éve országos útjára indult –
„Rólunk, nekünk, nélkülük”
címû vándorkiállítás. A budapesti Holokauszt Emlékközpontban 2004-ben bemutatott tárlat az Auschwitz
Album képei mellett a befogadó település egykori zsidó
közösségeinek sorsáról tanúskodó kordokumentumokat, fotókat is felvonultatja.
Az album egyedülálló képei
a Kárpátaljáról AuschwitzBirkenauba érkezô magyar
zsidó transzportokat örökí-

tik meg hét téma köré csoportosítva. Ezzel, valamint
a holokauszt történetének
helyi vonatkozásait bemutató anyaggal a Holokauszt
Emlékközpont a vidéki zsidóság elhurcoltatásának kíván emléket állítani a vidéki
helyszíneken is. A helytörténeti
szemelvényekben
gazdag vándorkiállítás látogatói azt is megtudhatták, hogy Békéscsabán élt
hajdan Békés megye egyik
legnagyobb zsidó közössége.
V. A.

Október közepéig mintegy kétszáz békéscsabai polgár
kért példányt az Országgyûlés elnöke által dedikált alkotmányból az okmányirodában felállított alkotmány asztalánál
Csabai Mérleg ingyenes városi lap, Békéscsaba. Megbízott fele
lôs szerkesztõ: Botyánszky Mária. Nyomdai elõkészítés: A-TEAM
Reklámügynökség Kft. Felelõs kiadó: Békéscsaba Vagyonkezelõ
Zrt., Kozma János cégvezetõ. Szerkesztõség: 5600 Békéscsaba,
Szabadság tér 1–3. I. em. Telefon: 66/527-490. Megjelenik kéthe
tente 28 000 példányban. Terjesztésért felel: Bartyik István, telefon: 70/317-8206. E-mail: csabai.merleg@bekescsaba.hu

is megemlékezünk majd a
hôsökrôl és mártírokról, de
ekkor leginkább az elsô és
második világháborúban elesettek, míg november 4-én
az ötvenhatos forradalmárok
elôtt tisztelgünk – mondta
Kiss Tibor.
Idén tehát október 23-án
délután négy órától a Nagy
Imre téren egy városi központi ünnepség lesz, ahol a
Balassi Táncegyüttes mûsora után Vantara Gyula polgármester mond beszédet.
Az ünnep méltóságát – a
nemzeti összetartozás napjához és augusztus 20-ához
hasonlóan – tovább emeli,
hogy ismét lesz állampolgári
eskütétel azoknak a nemzettársainknak, akik a határon
túlról érkeznek, hogy hivatalosan is magyar állampolgárok lehessenek, és azoknak,
akik egy másik országból
érkezve itt telepedtek le. A
pártok és civil szervezetek a
Nagy Imre téren koszorúznak
majd, ezt követôen pedig a
Kazinczy Ferenc iskolában
nyílik kiállítás Fekete Pál, városunk díszpolgárának ötvenhatos ereklyéibôl.
November 4-én délelôtt tíz
órakor Mány Erzsébet és Farkas Mihály emléktáblájánál, a
Kazinczy utcai volt laktanyánál emlékezhetünk közösen,
majd a síroknál, a Berényi úti
temetôben hajthatunk fejet.
M. E.

Békéscsaba is az aradiakra emlékezett

A város nevében Hanó Miklós alpolgármester és dr. Ferenczi Attila tanácsnok koszorúzott
Az aradi tizenhármakra
és Batthyány Lajos gróf,
mártírhalált halt miniszterelnökünk emlékére szervezett ünnepséget az önkormányzat október 6-án. Az
aradi vértanúk emlékére állított kopjafánál Fekete Pál,
Békéscsaba
díszpolgára
mondott ünnepi beszédet.
„Jaj, de búsan süt az ôszi
nap sugára / az aradi várbörtönnek ablakára, / szánja azt
a tizenhárom magyar vitézt, /
ki a tömlöc fenekén a halálra
kész” – idézte egy ismeretlen
szerzô Az aradi tizenhárom
balladája címû mûvét Fekete Pál, az ’56-os megyei
forradalmi bizottság elnöke.
Mint mondta, ezt a verset az
ô ifjú korában még kívülrôl
tudták a gyerekek. Fekete

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
árverésen kívánja értékesíteni a Békéscsaba,
Szabadság tér 10. szám alatt található egykori
leánykollégium épületét.

Pál nem ünnepi beszédre,
hanem rendhagyó történelemórára készült, s a fiataloknak a magyarság gyásznapjáról beszélt – történelmi
párhuzamot vonva az elmúlt
évszázadok zivataros eseményeivel. 1849. augusztus
13-án Világosnál a magyarok
letették a fegyvert az orosz
csapatok elôtt. A császári haditörvényszék ítélete értelmében Aradon kivégezték a magyar honvédsereg tizenkét
tábornokát és egy ezredesét. Aulich Lajos, Damjanich
János, Dessewffy Arisztid,
Kiss Ernô, Knézich Károly,
Lahner György, Lázár Vilmos, Leiningen-Westerburg
Károly, Nagysándor József,
Poeltenberg Ernô, Schweidel
József, Török Ignác és Vécsey
Károly halt mártírhalált száz-

hatvankét éve. Az „aradi tizenhármak” ma is a magyar
sors, az összetartozás, az
önfeláldozás jelképei – még
ha más nemzetiségûnek születtek is. Fekete Pál végezetül
a nemzeti összefogásra szólította fel az egybegyûlteket.
Az ünnepség koszorúzással
ért véget: a városvezetés, a
rendôrség, a honvédség, a
civil szervezetek, a pártok
és a társadalmi szervezetek
helyezték el az emlékezés
koszorúit és virágait a Aradi Vértanúk ligetében álló
kopjafánál. A megemlékezésen a Kemény diákjai, gitárklubja és a Békés Megyei
Károlyi-Huszár és Honvéd
Hagyományôrzô és Kulturális Egyesület tagjai adtak
mûsort.
Vándor Andrea

Emléktábla Szemian
Sámuelnek

Helyrajzi szám: 2911
Területe: 1016 m2
A kikiáltási ára: bruttó 63 125 000 Ft (azaz: Hatvanhárommillió-százhuszonötezer forint).
A hirdetés részletes szövege a város internetes honlapján,
a Városháza/Polgármesteri Hivatal/Felhívások, hirdetmények/egyéb hirdetmények elérési útvonalon található,
valamint megtekinthetô Békéscsaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala hirdetôtábláján is.

Meghívó

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt
és hozzátartozóit 2011. november 2-án,
szerdán 10 órakor a hôsök és mártírok
emléknapja alkalmából a II. világháborús emlékmûnél (Szabadság tér),
majd Kovács Zoltán alezredes emléktáblájánál és Harmati Imre alhadnagy
emléktáblájánál tartandó ünnepi megemlékezésre.

Köles István bizottsági elnök és dr. Szvercsák Szilvia
jegyzô leplezte le az emléktáblát
Békéscsaba önkormányzata, a Békéscsabai Városvédô és Városszépítô Egyesület, valamint a Szemian
Sámuel Egylet városunk
egykori fôjegyzôje, Szemian
Sámuel tiszteletére avatott
emléktáblát a városháza
árkádsorán. A díszteremben tartott ünnepségen Köles István bizottsági elnök
köszöntötte a megjelenteket, majd dr. Simon Mihály
címzetes fôjegyzô beszélt
Szemian Sámuel életérôl.
Kiemelte a négy évtizeden át városát jegyzôként
szolgáló nemes férfiú ön-

feláldozó munkáját és közigazgatásban betöltött szerepét. A városháza avatásakor, 1873. szeptember
15-én elhangzott emlékezetes Szemian-beszédbôl
idézett: „Álljon itt ez épület
századokig. Álljon fenn akkor is, a midôn azt sokkal
díszesebb, nagyobbszerû
házak fogják környezni”.
A városháza árkádsorán
dr. Szvercsák Szilvia jegyzô
is utalt az aktuális szemiáni
gondolatokra – mintegy
párhuzamba vonva a múltat
a jövôvel.
V. A.
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Ifjúsági kitüntetés
Fejes Mihálynak
Békéscsaba
Ifjúságáért kitüntetést kapott Fejes
Mihály, a Kazinczy Ferenc
Általános Iskola biológia
szakos tanára. A kitüntetést
és a Komlósi Dóra által készített képzômûvészeti alkotást a Garabonciás Napok
zárórendezvényén vette át a
közkedvelt pedagógus.
Fejes Mihály pedagógusi
pályafutását képesítés nélküli nevelôként kezdte 1972ben. 1979-ben már tanárként
lett a békéscsabai hetes iskola, 1981-ben pedig a kettes iskola dolgozója. Szaktanárként, osztályfônökként
és munkaközösség-vezetôként elhivatottsága, szervezôkészsége, gyermekszeretete kimagasló. Tanítványai szép sikereket érnek el
különbözô szintû versenye-

ken. Elképzelései alapján
és az ô vezetésével szervezik meg az iskolában az
egészséges életmód hetét
és a természettudományok
hetét. Játékosan, kreatívan
neveli az iskola diákjait az
egészséges életmódra, de
segíti ôket eligazodni a természettudományok rejtelmeiben is. Jó kapcsolatot
ápol a csabai ásványgyûjtô
szakosztállyal, együtt szervezik minden év májusában
az országos ásványkiállítást, amelynek a Kazinczy
Ferenc Általános Iskola
(volt kettes iskola) ad otthont. Vöröskeresztes szakkört mûködtet, táborokat
szervez a természetszeretet
jegyében.
Kitüntetéséhez
szívbôl
gratulálunk!

Fejes Mihály a Garabonciás Napokon vette át
a kitüntetést

LELKI ELSŐSEGÉLY
SZOLGÁLAT
Telefon:

116-123

Ingyenesen hívható!
www.sos505.hu

Ösztöndíj

Bursa Hungarica
A
Bursa
Hungarica
felsôoktatási
önkormányzati ösztöndíjrendszer célja
a hátrányos helyzetû, szociálisan rászoruló fiatalok
felsôoktatásban való részvételének támogatása. A
Bursa Hungarica többszintû
támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezetét három támogató biztosítja: a
települési
önkormányzat,
a Nemzeti Erôforrás Minisztérium (a települési önkormányzat által megítélt
támogatással megegyezô
összeg, ezt a felsôoktatási
intézményen keresztül folyósítják) és a megyei önkormányzat (minimum 1000
Ft kiegészítés).
Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata 2012ben is csatlakozik a szociálisan hátrányos helyzetû
fiatalok felsôoktatási tanulmányait támogató ösz-

töndíjpályázathoz. Az ösztöndíj elbírálása kizárólag
szociális rászorultság alapján – a pályázó tanulmányi
eredményétôl függetlenül
– történik.
A
részletes
pályázati kiírás megismeréséhez
Békéscsaba Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Közigazgatási Osztály
Gyermek- és Ifjúságvédelmi
Csoportja nyújt információt
(5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17. szám).
A pályázatot a gyermekés ifjúságvédelmi csoportnál írásban, a polgármesteri
hivatalban, illetve a www.
wekerle.gov.hu internetes
portál „Bursa Hungarica”
oldalán hozzáférhetô pályázati ûrlapon, a pályázó által
aláírva, egy példányban kell
benyújtani.
A benyújtás határideje:
2011. november 14.

Patent volt az idei VIP

Megteltek a szekciók, jól fogyott a málnaszörp

Máté Gergô, a KÖRF-TEAM tagja a KÖRF-Pont programjait ajánlotta a fiataloknak
Több mint százötven
résztvevô, összesen 18
városi iskola, kollégium
és tagintézmény képviselete, tizenegy szekció,
hat közremûködô a Békéscsabai Kulturális Központ részérôl és ezzel még
mindig nem teljes a lista.
Negyvennégy
kilogramm
péksütemény, több mint háromszáz szendvics s persze
az elengedhetetlen málnaszörp – számokban összegezve így kell elképzelnünk
az idei tanév ôszi VIP-jét.
A Békéscsabai Diákönkormányzat és a Békéscsabai Kulturális Központ Patent
Diákirodája ’98 óta szervez
városi szintû érdekképviseleti fórumokat diákoknak,
amely Városi Ifjúsági Parlament (VIP) néven 2006tól évi két alkalommal nyújt
lehetôséget a diákoknak
arra, hogy számukra érdekes témák kapcsán közösen
szerezzenek ismereteket és
tapasztalatokat egymástól
vagy az adott területen jár-

tas szakemberektôl. Ahogy
a fentiekben felsorolt számokból is látszik, az idei
tanév ôszi, október 12-ei
VIP-tanácskozása is komoly
érdeklôdés mellett zajlott.
A diákrendezvény hagyományainak
megfelelôen
plenáris üléssel indult a
nap, melynek keretében
Kiss Gergely, a Békéscsabai Diákönkormányzat elnöke, a VIP házigazdája
köszöntötte a résztvevôket.
Kucseráné Szabó Mária,
az Erzsébethelyi Általános
Iskola igazgatója nyitotta
meg az ülést, majd Székely
Ádám
diákpolgármester
szólalt fel. Még a szekcióüléseket, vagyis az egyes
témakörökben
folytatott
kiscsoportos tanácskozásokat megelôzôen Zseák
Sándorné, a Széchenyi
István Két Tanítási Nyelvû
Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium igazgatóhelyettese tartott rövid
továbbtanulási tájékoztatót.
Máté Gergô, a KÖRF-TEAM

egyik tagja a városban a
nemrég megnyílt KÖRFPont programjairól beszélt
a fiataloknak, de szó esett
a nyáron nagy sikerrel zajló
Körös Körül Ifjúsági Fesztiválról is, amelynek hangulatát a hidegebb hónapokra
a KÖRF-Pontba igyekeznek
költöztetni a szervezôk.
A kilenc órától kezdôdô
szekcióülések témái között
a közösségi oldalak biztonságos használatának módszerei mellett önismereti
és párkapcsolati témák is
voltak, de felmerültek a korosztály tagjait különösen
veszélyeztetô droghasználat kockázatai is. Az egészen kora délutánig tartó
eseményt újabb plenáris
üléssel zárták, amelyen a
csoportos megbeszélések
kiértékelése is megtörtént
Zsótér Mária, a Patent Ifjúsági és Diákiroda vezetôjének,
a Békéscsabai Diákönkormányzat felnôtt segítôjének
közremûködésével.
Kárász-Kiss Péter

Olvasóink
szerint
A belváros revitalizációja
során áldozatul eshet a
Szent István téri ostorfasor egy része, amelyeket
új, elônevelt, gyorsan növô
fajtákkal
helyettesítenek
majd. Most olvasóink véleményére voltunk kíváncsiak.
Fábián
Ferenc:
– Nagyon bízom benne,
hogy a fôtér
felújításának
befejezése után valóban egy
élhetôbb, szebb, szerethetô
belvárost kapunk. Szükség van a zöld felületekre,
a parkokra, s a növények,
fák telepítésére a városban.
Remélem, az új fák, cserjék, díszbokrok ültetésével a
Szent István tér hûs, árnyas
helyként szolgálja majd a városi rendezvényeket.
Virág
Mihályné:
– A természet
szerelmese
vagyok, így
örülök annak,
hogy telepítenek, ültetnek
majd új fákat, viszont sajnálom, hogy kivágják az ostorfák egy részét a Szent István
téren.
Krátky
Krisztián:
– Sajnálattal
hallom, hogy
a fák áldozatul esnek a
felújításnak. Nem értek egyet
azzal sem, hogy a szép, megszokott környezetet megbontják, ráadásul a belváros
szívében. A kérdés csupán
csak az, hogy mikorra nônek
meg az ide telepített fiatal facsemeték. Akár egy generáció felnôhet majd úgy, hogy
nem is emlékszik majd a hûs
árnyat adó ostorfaligetre!

Nézzünk be lelkünk kamrájába!
Segítôk tanácskoztak Békéscsabán

Minden ember számára
fontos a lelki egyensúly, a
belsô béke, a harmónia megteremtése. Egyensúlyunk és
helyes önértékelésünk záloga, hogy a körülöttünk lévô
emberek megfelelô tiszteletet tanúsítsanak irányunkban
– hangzott el a lelki egészség
világnapja alkalmából rendezett konferencián október
11-én, a megyeházán.
Olyan magától értetôdô
mindez, mégis hányszor
bántjuk meg egymást, és
hányszor sérülünk mi magunk is! Életünk során számtalan alkalommal kerülhetünk
olyan helyzetekbe, amelyeket egyedül nem, vagy csak
nagyon nehezen tudunk
feldolgozni. Egy gyermek
születése, egy karácsonyi
vacsora, egy új munkahely
öröm, ugyanakkor konfliktusok forrása is lehet. Ha pedig veszteség ér bennünket
– legyen szó munkahelyrôl,
válásról vagy gyászról –, kü-

A konferencián a szakemberek tanácskoztak, hogy
együtt segíthessenek rajtunk
lönösen fontos, hogy legyen
kihez fordulnunk segítségért. Békéscsabán számos
mentálhigiénés szakember,
professzionális segítô és
egyesület dolgozik azon,
hogy átsegítsen bennünket
a nehézségeken.
A Magyar Lelki Elsôsegély
Telefonszolgálatok Szövetsége és a Dr. Baly Hermina
Mentálhigiénés Alapítvány
által szervezett tanácsko-

záson a szakemberek azért
adtak egymásnak találkozót,
hogy aztán még hatékonyabban segíthessenek nekünk.
A konferencia keretében szó
volt a depresszióról, a viselkedésszabályozásról, és itt
zajlott a TÁMOP-os Komplex
egészségmegôrzô programok a kríziskezelés hangsúlyával a dél-alföldi régióban
címû projekt záró beszámolója is.

– A fiatalok leginkább az
interneten fordulnak hozzánk, de telefonon is sokan keresnek bennünket. A
felnôttszolgálatnál
mostanában megszaporodtak az
egzisztenciális
válsághoz
köthetô segítségkérések, és
az esetek tizenöt százalékában találkozunk öngyilkossági szándékkal – mondta el
lapunknak a lelkisegély-szolgálatok szövetségének csabai elnöke, dr. Kállai Klára.
A szakember szerint ahhoz, hogy egészségesen
éljünk, a lelkünket is edzeni kell. Például úgy, hogy
merjünk szembenézni a
félelmeinkkel, merjünk bemenni az „érzelmi-indulati
kamránkba”, nézzük meg,
mennyi pozitív és mennyi
negatív dolog van benne, és
a negatívat próbáljuk meg
kihozni onnan – ha egyedül
nem megy, szakember segítségével.
Mikóczy Erika
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Életmentô „füstfaragók”

Programajánló

Ne csak babonából örüljünk a kéményseprôknek!
• Október 21-én 18 órától:
Meditáció – elôadás a szív
útjáról a FEK-ben
• Október 22., szombat: Dorothy in Overdrive,
Hangmás koncert az Open
Doorsban
• Október 22-éig:
Hegedûs Zsolt festômûvész
válogatott kamarakiállítása
az ART-tér Képkeretezés és
Galériában (Bartók Béla út
14/1.)
• Október 26-áig:
Farkas
Zsuzsa
grafikus
hallgatójának kiállítása a
Jankayban
• Október 28., péntek:
Rockest (3-4 zenekar) az
Open Doorsban
• Október 28–31.: Csabai
Kolbászfesztivál a sportcsarnokban
• Október 28-áig: Grin Igor
kiállítása a Lencsési Közösségi Házban
• Október 29., szombat:
Amber Smith-koncert az
Open Doorsban
• November 5., szombat:
este Vad Fruttik-koncert Békéscsabán, a „MiTiÔsz” záróeseményeként (részletek
hamarosan)

• 2012. január 8-áig:
Orlai Petrics Soma mûveinek
kiállítása a Munkácsy Mihály
Múzeumban

Rákóczi József: A kéményseprôk munkája akár életeket is menthet
Kicsit késve ugyan, de elindult a fûtési szezon. Kevesen
tudják, hogy a hôszolgáltató
berendezéseink felülvizsgálata nem puszta lehetôség,
azok állapotának rendszeres
kontrollja törvényi kötelességünk. A kémények seprésére vonatkozó szabályokról,
az ehhez kötôdô fontosabb
tudnivalókról kérdeztük Rákóczi Józsefet, a Békés Megyei Tüzeléstechnikai Kft.
ügyvezetôjét.
– Teljesen világos: senki
sem rajong azért, hogy egy
idegen ember, adott esetben
nem is épp a legtisztább öltözékben átgyalogoljon a
lakásunkon. Mégis mindenkinek figyelembe kell vennie
azt, hogy a kéményseprôk
munkája kötelezô közfeladat, amelynek törvényben
meghatározott
szabályai
vannak, s amely adott esetben akár életeket is menthet
– kezdte a beszélgetést Rákóczi József. A megyei tüzeléstechnikai cég ügyvezetôje
arra is felhívta a figyelmet,

LENCSÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZ

hogy a törvény tûrési kötelezettséget ír elô a lakosság
számára, vagyis az élet- és
vagyonvédelem érdekében
a szolgáltatás ellátásához
szükséges mértékig minden
kéményseprô jogosult az
ingatlan igénybevételére, a
tulajdonos pedig köteles ezt
biztosítani. A szakember szerint sajnálatos módon ezzel
kevesen vannak tisztában.
A kémények ellenôrzésének
ajánlatos rendszerességérôl
szólva Rákóczi József kijelentette, hogy szilárd tüzelésû berendezések esetében évente legalább két
alkalommal szükséges a
seprés, a gáztüzelésû fûtési
rendszereknél pedig évi egy
ellenôrzés ajánlott. A csak
Békéscsabán mintegy harmincezer kémény tisztítását
és biztonsági felülvizsgálatát
végzô cég vezetôje hangsúlyozta, hogy sokan egyszerû
spórolásból nem jelzik, ha
egy korábban használaton
kívüli ingatlant kezdenek
fûteni, pedig ez adott eset-

ben akár tragédiák forrása is
lehet. Gyakoriak a rossz állapotú kémények, de sok az
építésügyi szabálytalanság
is. A cég évente több mint
száz ilyen esetrôl küld értesítést az illetékes tûzvédelmi
vagy önkormányzati szerveknek. A kéményseprôk munkájának jelentôségét mutatják azok az uniós adatok is,
amelyek szerint azokban a
tagállamokban, ahol nem
kötelezô a kéményseprés,
évente jóval több széndioxidmérgezéssel járó baleset
vagy tûzeset történik, mint
nálunk. – Franciaországban,
amely jóval nagyobb területû
ugyan, de mégis, több száz
ilyen eset merül fel. Belgium
is jócskán megelôz minket e
tekintetben, s nagyjából hasonló méretû országról van
szó. A nagyságrendi különbség a több száz és a néhány
tucat között, azt hiszem,
kellôen bizonyítja a munkánk
fontosságát – szögezte le
Rákóczi József.
Kárász-Kiss

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

Kiállítás

Október 21-én 15 órától, a „Fûben fában” elôadássorozat keretében
az Andrássy Úti Társaskörben: „A gyógyító ásványok” (elôadó: Kovács
Kálmánné ásványgyógyász). Belépô: 450 Ft.

Ismeretterjesztô elôadás
Október 24-én, hétfôn 14.30-kor: Ivanics Katalin, az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület megyei elnöke tart elôadást „Vásárolni
megyek” címmel a nyugdíjasklubban.

Családi játszóház
Október 29-én, szombaton 9-tôl 11.30-ig: gyertya- és mécseskészítés, díszítés. A foglalkozást Mazán Erzsébet óvónô vezeti.

Kirándulás
November 6-án, vasárnap: a Természetjáró kör túrája a DobozMaksári erdôbe. Indulás 8.40-kor a buszpályaudvarról, várható viszszaérkezés 14 órakor.

Kisközösségek foglalkozásai
Kertbarát kör: november 7-én, hétfôn 17-tôl 19 óráig
Nyugdíjasklub: hetente hétfôi napokon 14-tôl 17 óráig
Ifjúsági horgászklub: minden kedden 16-tól 17 óráig
Lakótelepi Tömegsport Egyesület: fogadóórák keddi napokon 17tôl 19 óráig
Márvány Fotómûhely: minden kedden 17-tôl 20 óráig
Csipkeverô klub: november 2-án, szerdán 15-tôl 18 óráig
Városi Polgárôr Egyesület: október 24-én, hétfôn 18-tól 20 óráig
Meditációs klub: minden csütörtökön 17-tôl 20 óráig
Természetjáró kör: október 21-én és november 4-én, pénteken 16tól 18 óráig
Jógaklub: minden pénteken 18-tól 20 óráig

diákok, figyelem!
2011. október 28-a és
november 5-e között ismét különleges programkínálattal készül Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Az ôszi
szünet eseményeinek részletes tájékoztatóját is hamarosan közzétesszük, de addig is volna néhány dolog, amit
érdemes fejben tartani!
Minden diák, aki az ôszi szünet hetében legalább négy
ingyenes városi programon megjelenik, valamint részvételét igazolni is tudja az elôzetesen külön e célra kiosztott igazoló szelvényen, ingyen és bérmentve vehet részt
szombat este a Vad Fruttik zenekar csabai heppjén!

Fontos, hogy...
...az említett igazoló szelvényeket csak az ôszi szünet
városi rendezvénysorozatának elsô két napjára meghirdetett programokon, vagyis október 28-án és 29-én vehetitek át. Figyeljétek hirdetményeinket!
November 5-én Vad Fruttik-koncert Békéscsabán
– gyûjtsétek a pecséteket a „MiTiÔsz” eseményein és
bulizzatok ingyen kedvenceitekkel.

Október 22-én 21 órától: Buli van…J – Intim Torna Illegál-koncert az
Andrássy Úti Társaskörben. Belépô: 900 Ft.
Kismamák! Minden szerdán 10 órától Bergengócia babaklub a társaskörben. Belépô: 500 Ft.
Október 26.: téli babaápolás (vendég dr. Tóth Mariann bôrgyógyász szakorvos).
November 2.: jön a tél – erôsítsük-e az immunrendszert? (vendég dr. Baji
Sándor, a Réthy Pál Kórház gyermekosztályának osztályvezetô fôorvosa).
Ingyenes 30 órás önkéntes segítôképzés indul!
November 23-ától szerdánként 16-tól: önkéntes munka a Békéscsabai Kulturális Központ rendezvényein. (Helye: Andrássy Úti Társaskör, Andrássy út
38.) Érdeklôdni: 66/527-920 vagy a helyszínen.
November 13-án 14 órától: Országos Társastánc-bajnokság a Szent István Egyetem sportcsarnokában (B, A, S felnôtt és senior korosztály, standard és latin-amerikai táncok). Sztárvendég: Andrea Silvestri és Váradi Martina többszörös latin magyar bajnok páros. Jegyárusítás október 17-étôl a
társaskörben és a Tourinform irodában. Felnôttjegy: 600 Ft, nyugdíjas- és
gyermekjegy (10 éves korig) 1000 Ft.
Táncparkett melletti asztalos jegy 2200 Ft-os áron kizárólag az Andrássy Úti
Társaskörben vásárolható. Jegyárusítás a helyszínen: 12.00 órától.
További információ: 06-66/527-920, www.ifihaz.hu, tarsastanc@ifihaz.hu
November 11-én 20 órától a Szent István Egyetem sportcsarnokában: jubileumi bál – ötvenéves a békéscsabai társastáncklub.
Közremûködik a Lobo latino zenekar. Belépô: 4000 Ft (svédasztalos vacsorával). Asztalfoglalás és jegyelôvétel a társaskörben november 7-éig. Bôvebb
információ: 66/527-920 vagy a helyszínen.

Idôszaki kiállítás

Hétköznapokon 10-tôl 18 óráig: internet-használati lehetôség 100
Ft/óra. Nyomtatás: 10 Ft/A4-es oldal.

A mûvészkávézóban Slezák Lajos festômûvész emlékkiállítása
Múzeumok Ôszi Fesztiválja a Munkácsy Emlékházban
Október 21-én 15 órától: múzeumi ôszbúcsúztató, magyarság – európaiság
baráti találkozó a Munkácsy–Liszt-kapcsolat jegyében
November 2–3-án 10-tôl 12-ig: „Pincétôl a padlásig” – szünidôzz velünk!
Ôszi múzeumi játékok gyerekeknek, családoknak.

BÉKÉSCSABAI KULTURÁLIS KÖZPONT

BÉKÉSCSABAI KULTURÁLIS KÖZPONT

e-Magyarország pont

A Szent Mihály-napi mezômegyeri fôzôverseny díjazottja
a Jómadarak, a Patakparti és a Még szomjasabb szomszédok csapata lett. A közönségdíjat a Néhány Nyemcsok nevû
társaság kapta. A zsûri tagjai: Kovács Csaba mesterszakács, Szabó Attila gasztroblogger és Kövesdi Miklós borász
volt, ôk minôsítették a tájjellegû ételeket. A résztvevôknek
slambuccal kedveskedtek a szervezôk, továbbá szórakoztató programokkal, a Fô utcai óvodások mûsorával és volt látványos körmenet is.
***
A megyei felsôoktatás indulásának 25 éves évfordulója alkalmából a Jókai Színház Vigadójában tartotta közgyûlését
nemrégiben a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi
Akadémiai Bizottság Békés Megyei Tudományos Testülete. Micheller Magdolna egyetemi tanár, az alapítók egyike
érdeklôdésünkre elmondta, hogy 1996. április 11-én mintegy félszázan hozták létre a testületet, amelynek megszületésénél a gyomai kötôdésû Pál Lénárd akadémikus és a
battonyai származású Gyulay Endre volt megyés püspök bábáskodott. A tudományos testületnek ma 220 tagja van.
***
Az 1956-os forradalomra emlékeztek a legutóbbi – Frankó
Attila szerkesztette – Békéscsabai Irodalmi Estek rendezvényén. Az esten Micheller Magdolna és Garay János mûveibôl
hangzottak el részletek a Phaedra Közéleti Központban. A
mûsorvezetô Oszlács Norbert volt, a meghívott vendégek
pedig Horváth Margit színmûvésznô és Gazdóf Dániel hallgató. A 60. irodalmi esten az Alakulat együttes mûködött
közre.

IFIHÁZ – ANDRÁSSY ÚTI TÁRSASKÖR

5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. Tel./fax: 66/456-177
E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com

Dr. Grin Igor fotográfus „Magyar táj magyar ecsettel” címû kiállítása
megtekinthetô október 28-áig hétköznapokon 8-tól 18 óráig a közösségi ház nagytermében.

Röviden

Az LMP az önkormányzatokról
A Lehet Más a Politika önkormányzati koncepciójáról
tartottak
sajtótájékoztatót
az LMP megyei irodáján a
közelmúltban. Szilágyi Péter országgyûlési képviselô
a koncepcióval kapcsolatban elmondta: pártja szerint
olyan feltételeket kell teremteni, hogy a lakosságnak
jóval nagyobb beleszólása
legyen a helyi közügyekbe.
Az LMP ennek jegyében
erôsítené a helyi népszavazás intézményét. Takács
Péter, a párt békéscsabai
önkormányzati képviselôje
arra hívta fel a figyelmet,
hogy nagyban befolyásolják
az önkormányzatok demokratikus mûködését, mozgás-

terét az anyagi lehetôségeik.
A képviselô számokkal is
bizonyította a normatívák
folyamatos
csökkenését,
ami jelentôsen megnehezíti
a jócskán megnövekedett
önkormányzati feladatok ellátását. Közben helyi cég, a
Bora Italnagykereskedés ásványvizével és helyi gazdák,
helyi termelôk almáival kínálták a résztvevôket. Utóbbi gyümölcsöket a „Nem
jártam be a fél világot!” tábla
is népszerûsítette. Szilágyi
Péter ezt követôen elôadást
tartott az önkormányzatok
helyzetérôl és az LMP önkormányzati koncepciójáról
az érdeklôdôknek.
Vándor Andrea
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Tündér fogadta a régi óvodásokat a Penzán
Ötvenedik szülinapját ünnepelte az ovi

A Penza óvodát a mai
ovisok nemrégiben egyetlen napra átadták a régieknek, hogy a felnôttek kicsit
visszakalandozhassanak a
múltba, emlékezhessenek
arra, milyen volt ez a hely
tíz-húsz-ötven évvel ezelôtt,
és eszükbe jusson az is, milyen volt gyereknek lenni.
Az óvoda udvarán régi macik, babák, egykori kedvenc
játékok, ezerszer átlapozott
mesekönyvek, rengeteg fotó
és egy lepel alatt megbújó
meglepetés várta a vendégeket az óvoda ötvenedik
születésnapján.
Óvodáról lévén szó, teljesen természetes volt, hogy a
bejáratnál Hajnal Györgyné
óvodavezetô mellett egy
tündér ácsorgott és tessékelte beljebb az érkezôket.
Késôbb ráadásul az is kiderült, hogy a tündér valamikor ugyanebbe az oviba járt,
csak akkor még nem Évi
tündérnek, hanem Szente
Évának hívták. Mondhatnám, hogy az udvarra érve
leült és elcsendesedett a
népes közönség, de ez nem
lenne igaz. A hajdani ovisok ámultak és bámultak
azon, hogy milyen szépek
a csoportszobák, milyen
nagyra nôttek az udvaron
a fák, mennyi csoda játékot
lehetne kipróbálni, ha még
mindig idejárnának, és sokan fátyolos szemmel nézegették a régi fotókat. Az
óvónôk – akik, mint kiderült,
Évi tündér kollégái, de nem
azért, mert a tündér pályát
módosított, hanem azért,
mert az óvónôk tündérek
– a régi gyerekeket is nagy
türelemmel terelgették az
ötvenedik születésnapon.

Isten hozta nálunk!

Az ötvenes villamost azon nyomban birtokukba vették a gyerekek
Miután mindenki kigyönyörködte magát, kezdôdött az
ünnepség, olyan szívbemarkolóan igazi ovisan. Volt játék, ének, zene, tánc a most
idejáró Pillangó csoportosok és korábbi óvodások
elôadásában, és az élmény,
mint régen mindig, most is a
lelkünkig hatolt.
Hajnal Györgyné Köles
István bizottsági elnököt
kérte fel arra, hogy beszédet
mondjon, de ô inkább elmesélte, milyen volt, amikor
még Pistikeként a fogával
karcolta meg az ovis kanalát, hogy aztán mindig azzal
egyen, vagy milyen volt köntösbe bújni a „gazdag bíró
lánya” játékban. Milyen érzés volt szülôként óvodába
vinni a gyermekeit, és milyen
érzések kavarogtak benne
városvezetôként,
amikor
az óvodák kerültek szóba.
Ezután Schusztek Tiborné

és Dobsa Imre Zoltánné
az elmúlt ötven év legfôbb
történéseit foglalta össze.
Megtudtuk, hogy 1961-ben
két csoporttal mûködött az
óvoda, amelynek épületében akkor még szolgálati
lakás is volt. A drótkerítéssel
körbevett kopár udvar akkor
még építési területként szolgált, ezért a gyerekekkel a ligetbe mentek játszani, a legkisebbeket négykerekû kis
kordéval vitték. Aztán egyre
szépült az óvoda, az udvarra fákat ültettek, megszûnt
a szolgálati lakás, a cserépkályhát felváltotta a gázfûtés
és négycsoportos lett az intézmény. Az ovi az ott dolgozóknak
köszönhetôen
akkor, és a Becsey Oszkár
utcai óvodával történt öszszevonása óta is a gyerekek
élménygazdag, igazán harmonikus fejlôdését szolgálja.

Csupa Csiga Péter Erikától
Ha gyerek volnék, ajándékba kérném a szüleimtôl
Péter Erika Csupa Csiga
címû verseskönyvét, nemcsak azért, mert tele van
kellemes olvasnivalóval a
csigák birodalmából, hanem
azért is, mert olyan szép az a
könyv! A váci Nalors Grafika
Kft. nyomdászai elsôrangú
munkát végeztek: csináltak egy remek kis könyvet,
melyben tizenöt csigaverset olvashatunk az egyre mesésebb verseket író

Péter Erikától, aki a Csupa
Csigával harmadik gyerekvers-albumát tette le a honi
gyermekirodalom
mindig
ünnepi asztalára. A pompázatos versek illusztrátora,
Papp Anikó Míra tehetséges
grafikus illusztrálta, színes
rajzai hozzáadnak a (szerzô
szerint) verses gyerekzetek
történeteihez, hangulatához,
miközben fellobbantják a
gyermeki fantáziát: milyen is
lehet a csigavilág.
S.E.

Reklámozzon a Csaba Rádióban,
most, akár 50%-kal olcsóbban!
Személyre szabott ajánlatért keresse üzletkötôinket,
a 06-66/450-104-es telefonszámon vagy a
csabaradio@csabaradio.hu
címen, illetve személyesen
Békéscsabán, a Bartók
Béla út 7. szám alatt.

A Csabai Mérleg hirdetôi számára jelentôs
kedvezményt biztosítunk!
104 MHz – Csaba Rádió, amit ebben a pillanatban is legalább 10 000-en hallgatnak.

Jegyzet

Kiderült, hogy itt koptatta
a kisszéket annak idején többek közt Bohus Bea, Szente
Vajk, Sánta László, Szabados
Béla és Botyánszki Bence,
aki azóta a gyerekek kedvenc
óvó bácsija a másik tagóvodában. Idejárt dr. Kiss Gyula
aljegyzô, akinek léggömb
volt a jele, és Botyánszky
Mária is (csengô), akit az a
megtiszteltetés ért, hogy ô
leplezhette le gyermekkora
kedvenc játékát, az akkor
hatalmasnak látszó sárga
villamost, amelyet Dukát
László épített újjá.
Gyönyörû volt az ünnep,
amibôl persze a mai óvodások sem maradtak ki.
Amikor visszakapták az ovit,
„hetedhét országra szóló”
ünnepséget csaptak, amelyre ôk talán még az óvoda
századik születésnapján is
emlékeznek majd.
Mikóczy Erika

Nagyanyám
majdnem
nyolcvanéves koráig földpadlós, nádtetôs házban
lakott. Mindig tett-vett, a
szoba-konyhás kis épületet tisztán tartotta, ha pedig
vendéget várt, különösen
ügyelt arra, hogy minden
a lehetô legtakarosabb legyen. Még többet, még gondosabban dolgozott, takarított, és amikor mindennel
végzett, fakó tükre elôtt befonta, kontyba tûzte vékony,
ôsz haját. Ruháját, agyonfoltozott hétköznapi kötényét
és kopott kendôjét ünnepire
cserélte, aztán megpihent
kicsit. Olvasgatta a Bibliát,
és lélekben is készült a hozzá érkezôre. Ahogy nyílt az
utcakapu, azon nyomban
felélénkült, és pár pillanat
múlva hatalmas szeretettel
repdeste körbe vendégeit és
osztotta szét azt a keveset,
ami neki jutott…
Most szinte egész Békéscsaba vendégeket vár. Pár
nap múlva nyit a kolbászfesztivál, és több tízezer ember teszi tiszteletét nálunk.
Útra kelnek, mert hallották
hírét a fesztiválnak, a csabai
kolbásznak, vagy mert egyszer már jól érezték itt magukat és részesei szeretnének
lenni a „kolbászünnepnek”.
Megtelnek a szállodák, a
kollégiumok, és rengeteg
családhoz most jönnek el a
rokonok, barátok, a gyerekek vagy az unokák. Kicsit
mindnyájan
készülôdünk.
Ki azért, mert meg szeretné

mutatni, milyen jó kolbászt
gyúr, ki azért, hogy étel-ital
kerüljön mindnyájunk asztalára, ki azért, hogy jól szórakozzunk, vagy azért, hogy
minden takaros legyen, mire
megérkezik, akit várt. A városban persze nehéz lenne
mindent tökéletessé varázsolni, amikor éppen egy
óriási munka közepén vagyunk, de a sok-sok élmény
és a csabaiak vendégszeretete remélhetôleg feledteti
az ideérkezôkkel azt a pár
lezárt vagy feltúrt utat, azt a
néhány apró kellemetlenséget.
Nagyanyámnak alig volt
valamije, de a szeretet,
amellyel körbevett bennünket, különleges értékké tette még a vele megfelezett
zsíros kenyeret is. A mi városunk messze földön híres
a kolbászról, és annyi, de
annyi érték halmozódott fel
Békéscsabán! A vendégeink
várakozással, örömmel jönnek, mert tudják, hogy itt valami jó történik majd velük.
Szeretettel várjuk ôket!
M. Erika

www.csabaimerleg.hu

Rózsa Ibolya – Túl az Óperencián
Mindig kézzel írja költeményeit

Rózsa Ibolya Hódmezôvásárhelyen született, iskoláit is
ott végezte, majd Békéscsabára jött és férjével kerámiákat készítettek, azonban az
irodalom is jelentôs szerepet
játszott s játszik az életében.
A versek és a prózai mûvek
is közel állnak a szívéhez.
Egész fiatalon kezdett publikálni: már az általános iskolában és utána, a gimnáziumi évei alatt tudósította a
Csongrád Megyei Hírlapot
a város kulturális és egyéb
jelentôs eseményeirôl. Számos antológiában jelentek
meg versei, prózai írásai, s az
internet adta lehetôségeket
is kihasználja.
Verseinek kiadására Gubis
Mihály képzômûvész inspirálta, elsô költeményét ô tette közzé a fonyi mûvésztelepi
20 X 20-as kisképek fesztiválját követôen kiadott Atyánk
címû katalógusban. A békéscsabai ITEM Kiadó gondozásában a Tavaszi antológia
következett, majd a budapesti Accordia Kiadó kiadásában három gyûjteményes

kötet, illetve az Alterra Kiadó
könyve, az Antológia 2000 –
Millenniumi kiadás. A szerzô
verseivel, prózáival számos
díjat nyert különbözô pályázatokon, s a méltatások
közül Csukás Istvánéra a
legbüszkébb, melyet a Világóceán Kiadó 2006-os pályázatán kapott elsô díjasként:
„Kiforrott rím- és ritmusérzék
jellemzi verseit. Rózsa Ibolya határozottan tehetséges.
Mindenképpen érdemes folytatnia mind a vers-, mind a
meseírást. Megjelenésre javaslom mûvét.”
Rózsa Ibolyával az élet
dolgairól beszélgetünk, no
meg arról, hogy mindig kézzel írja költeményeit, a számítógéphez csak akkor fordul,
amikor nyomtatásra szánja
írását. Elôkerülnek újabb kötetek is a polcról – többek
közt az emlékezetes Mesemasina, amellyel 2008-ban a
szegedi könyvtár pályázatán
lett díjnyertes. Utóbbi különlegessége, hogy szülôföldje
„ô-zôs” nyelvjárásában vetette papírra.

A Héttorony internetes
irodalmi lapban 2009 óta
publikál, s rendszeresen fellép irodalmi felolvasóesteken. Legutóbbi büszkesége
a nyáron megjelent Túl az
Óperencián – Beyond the
Rainbow címû antológia,
amelyben a 97 esztendôs
indiai származású René
Bonnerjea nyelvészprofeszszor, költô fordította angol
nyelvre a Tízek Társasága
tagjainak költeményeit, közöttük Iboly tíz versét is. A
csabai TótMelanzsban pedig
nemcsak verse, de novellája
is megjelent már.
Vándor Andrea
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Gondolatok a reinkarnációról

Jogos az egyoldalú szerzôdésmódosítás

Jezsuita bloggerek a weben

Célpontban a hitelszerzôdések egyoldalú módosítása
A pénzügyi szektor képviselôi és a hitelfelvevôk egyaránt érdeklôdve figyelték azt a Szegedi Ítélôtáblán
hozott döntést, amelyben egy takarékszövetkezet egyoldalú szerzôdésmódosítása miatt a hitelszerzôdés
semmisségét mondta ki. Ezt az ítéletet azonban a
Legfelsôbb Bíróság hatályon kívül helyezte és az eljárás újbóli lefolytatására kötelezte a megyei testületet.
Az ügy tétje az volt, hogy az ítéletre hivatkozással tömeges perek indulhatnak-e a hitelt nyújtó pénzintézetekkel
szemben.

A Legfelsôbb Bíróság az
ítélet hatályon kívül helyezésekor kimondta: „a Hitelintézeti tv. 210. § (3) bekezdése feljogosítja a pénzügyi
intézményt meghatározott
feltételek betartása mellett
a kölcsön/hitelszerzôdések
egyoldalú, az ügyfélre
hátrányos
módosítására.”

Úgy érvelnek, hogy a
szerzôdésmódosítás jogszerû, ha a módosításra
okot adó körülményeket
a szerzôdés tartalmazza,
valamint a hitelezô írásban rögzítette árazási elveit.
Berényi Andrást, lapunk
jogi szakértôjét kértük meg
arra, hogy a Legfelsôbb Bíróság döntését értelmezze.
– Az Általános Szerzôdési
Feltételek jellemzôje, hogy
azt az egyik fél alakítja ki,
és csak ez a fél módosíthatja annak szövegét, a
másik fél pedig az ÁSZF-et
elfogadja, de lehetôsége
csak neki van arra is, hogy
annak tartalmát megtámadja. A Legfelsôbb Bíróság álláspontja szerint
tehát nem jogellenes belefoglalni a szerzôdésbe
különbözô okokat, amelyek alapján az egyoldalú
szerzôdésmódosítás megtörténhet, ettôl a szerzôdés
még nem válik jogellenessé. Egyesével ezeknek a
feltételeknek az érvényességét meg lehet támadni
bírósági úton. Tömeges
perek tehát nem indulhatnak arra hivatkozva, hogy a
szerzôdési feltételek között
az említett okokat találjuk,
ugyanakkor pert lehet indítani, ha a felsorolt okok
akár mindegyikének érvényességét a szerzôdô ügyfél megkérdôjelezi, annak
jogosságát megtámadja.
GB

Leégett Kemény Henrik
bábszínháza

Fotó: Murai László, FTP Videó Csoport

Fotó: Illusztráció

marionettszínpadon,
és
amikor a Rákosi érában államosították a Népligetet, én
mentettem meg a lebontásra ítélt színházat. Az egész
a felismerhetetlenségig leégett, semmi sem maradt
belôle, ezt nagyon nehéz
elviselni.
HT

Kiss Ulrich, Kovács Lajos és Koronkai Zoltán

Mennyi óceánunk van?
Ha ránézünk a magyar
nyelvû világtérképre, három óceánt látunk: Atlanti-,
Indiai- és Csendes-óceán.
Ezzel szemben egy angol
térképen két további óceánt
is találunk: szó szerinti fordításban az Arktikus-óceán az
északi hósapka vidékén és
a Déli-óceán az Antarktisz

Az egykori bábszínház
tulajdonosa, a 86 esztendôs
Kemény Henrik könnyeivel
küszködve mesélte, hogyan
vitték ki a rendôrök az épület
romjaihoz. – Remeg a gyomrom, nem eszem és nem
alszom, amióta megtudtam,
mi történt. Édesapám rengeteget dolgozott a nagy

A bloggerek egyetértettek abban, hogy szélesebb
közönséget tudnak megszólítani az internet segítségével. Kiss Ulrich szerint a
blog lehetôséget teremtett
a keresztény-ateista párbeszéd
kezdeményezésére
is. – Az egyházban átmeneti idôszakot élünk, és mint
olyan, az egyházi nyelvezet
sem úszhatja meg a megújulást. A blog alkalmas
különbözô társadalmi kérdések villanásszerû felvetésére
is – mondja Kiss Ulrich. Az

atya szerint olyan embereket
is el lehet érni a világháló segítségével, akiknek negatív
képei vannak az egyházról.
– A blogon bármit ír az ember, azonnal jön a potenciális kritika, ebbôl sokat tanulunk mi is – véli Kovács Lajos
atya, aki ugyanakkor kiemelte, hogy eddig csak egy alkalommal kellett moderálnia
olvasói hozzászólást.
Koronkai Zoltán atya szerint mindennek ellenére
nem szabad a technológia
bûvkörében élni.
– Nem hiszem, hogy az
lenne a jövô, hogy évtizedek múltán csak csodálatos
technikai kütyükön keresztül tartanánk a kapcsolatot
az emberekkel. A teljesen
hagyományos emberi kommunikációnak mindig is helye lesz az életünkben. Az
emberségünk része, hogy
leülünk egymás mellé és beszélgetünk.
HT

Még él a szovjet hagyomány a magyar
földrajztudományban

Semmi sem maradt a színházból
Leégett a budapesti
Népligetben a volt bábszínház épülete, személyi sérülés nem történt, a
helytörténeti mûemléknek
nyilvánított színház azonban teljesen megsemmisült. A lángokat 30 tûzoltó
fél órán keresztül oltotta.

Helyes dolog-e a csecsemôkori
keresztelés?
Elônyös vagy hátrányos-e a
vallás a mindennapokban?
Hogyan gondolkodjunk a
reinkarnációról? – ilyen és
ehhez hasonló kérdésekkel foglalkoznak internetes
naplóikban azok a jezsuita
bloggerek, akik a napokban író-olvasó találkozót
tartottak.

Fotó: HT

Fotó: illusztráció

Indulhatnak-e tömeges perek a pénzintézetekkel szemben?

Vita tárgya az óceánok száma

környezetében. – Az Arktikus-óceánt a magyar szakirodalom Jeges-tengernek
nevezi, Déli-óceánnak hívjuk azt a víztömeget, amely
az Antarktisz körül található
– mondja Varga György, az
ELTE címzetes egyetemi docense. – Nem fordítástechnikai okokra vezethetô vissza

ez a különbség. A magyar
földrajztudomány a szovjet
hagyományokban
gyökeredzik, annak a szakkifejezéseit vettük át. Az, hogy
mennyi óceán van a Földön,
mit nevezünk annak és mit
nem, folyamatos szakmai
vita tárgya.
gb
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Horváth Antal ötéves kora óta húzza el a kisemberek
és sztárok kedvenceit

A mosás korábban kifejezetten
férfimunka volt

Elhúzta Putyin magyar nótáját

A rómaiaktól a Hajdúkig

Horváth Antal: „Az itthoni legnagyobb élményem az
volt, amikor a világhírû izraeli hegedûmûvész, Ichák
Perlman megdicsérte a játékomat és beállt mellém
„másodhegedûsnek”
nótáját. De ô csak annyit
tud belôle, hogy pántlika, ló, gémeskút. Ezt már
számtalanszor beprogramozta a gépébe, de csak
nem talált rá. Szerencsére
ráismertem, egy nagyon
régi magyar nótáról volt
szó. Amikor a fiatalember
meghallotta, azon nyomban eszébe jutott gyerekkora és az édesapja, a
válla rázkódni kezdett, és
egyszerûen sírva fakadt…
1968-ban féléves szerzôdéssel kiutazhatott Tirolba, ami akkoriban óriási
dolognak számított. Azután
is sokat dolgozott külföldön, keleti és nyugati orszá-

gokban egyaránt. Megjárta
Svájcot,
Németországot,
Olaszországot.
– Legjobban itthon szerettem muzsikálni, a családom miatt. A Pannóniában,
a Lövér és Sopron szállóban, valamint a nagycenki
kastélyszállóban naponta
felléptünk. Sajnos, a régi
bandából már csak Németh Csaba nagybôgôs
meg én vagyunk meg. Játszottunk közéleti személyiségeknek, politikusoknak,
kisembereknek egyaránt.
Még Kádár Jánosnak is
elhúztuk a nótáját soproni
látogatásakor. De az itthoni legnagyobb élményem

az volt, amikor a világhírû
izraeli
hegedûmûvész,
Ichák Perlman megdicsérte
a játékomat és beállt mellém „másodhegedûsnek”.
Külföldön dúsgazdag arab
sejkeknek, filmsztároknak
kedveskedhettünk
játékunkkal, de jól emlékszem
a víg kedélyû Kohl kancellárra is, aki egy Kálmán
Imre-operettbôl kért részletet. Csodálatos élményem
volt az is, amikor a világhírû
amerikai ûrhajósnak, Neil
Armstrongnak, aki elsô emberként lépett a Holdra, játszottunk. Ô a hegedûmre
is ráírta a nevét, amit én
bolond fejjel leradíroztam.
Abban a megtiszteltetésben is volt részem, hogy a
nyolcvanas években, Drezdában Vlagyimir Putyinnak,
a mai orosz kormányfônek
húzhattam el a „Befordultam a konyhára” címû dalt,
amit ô kis hibával magyarul
énekelt fel.
– Hogy nekem van-e saját nótám? – gondolkodott
el Horváth Antal. – Erre bizony nem tudok egyértelmû
választ adni. Több szép
magyar dallal is mélyen
azonosulok érzelmileg. A
barátaim minden születésnapomon elhúzzák azokat
nekem. Most már kicsit elfáradtam a játékban, fájnak
a lábaim, így kevesebbszer
hegedülök nyilvános helyen, de naponta így is két
órát gyakorlok. És van egy
nagy álmom is, szeretném
a hegedûgyûjteményemet
egyszer egy kiállításon
bemutatni. Játszanék is
hozzá mindegyik hangszeremmel, hogy aki csak eljön, felhôtlen örömben és
érzelmi feltöltôdésben részesüljön.
HT

Miért nem lesz Budapest a divat európai fôvárosa?

Herczeg Zoltán betiltaná a kereskedelmi adókat

Mosástörténeti kiállítást
rendeztek a Magyar Mûszaki
és Közlekedési Múzeum
Mûszaki Tanulmánytárában.
Megtudtuk, hogy a rómaiak
milyen különös anyagokkal
mostak, és hogy a mosás
valójában férfimunka.
Az egyiptomi hieroglifák világában a mosás jele két láb
volt egy dézsában, a ruhatisztítás ekkor még kifejezetten
férfimunka volt. – Háromezer éves mosástörténetrôl
beszélhetünk, de az elmúlt
140 évben több minden történt, mint az azt megelôzô
évezredekben – magyarázta
lapunknak a tárlat vezetôje,
dr. Vámos Éva muzeológus.
– Rómában a nyilvános illemhelyek produktumát használták a mosáshoz, az ammóniatartalom miatt. Ugyan
ismerték a szappant, de azt
mosakodásra
használták,
nem a ruhák tisztítására.

Fotó: HT

Nagyapja
csepregi
mûhelyében leste el az
alapfogásokat, a hegedûés brácsakészítés titkait,
de csak egyetlen hangszert
készített el élete során, inkább a játékra összpontosított.
– Apám mindig magával vitt a rendezvényekre, együtt muzsikáltunk
– mondta Horváth Antal.
– Késôbb Horváth József
soproni
zeneiskolájába
jártam, Demeter László
mélyítette el tudásomat.
Búcsúban, lakodalomban,
különféle eseményeken játszottunk. Tizenhét évesen
már vezetôprímás voltam.
Saját zenekarral vonultunk
fel. Magyar, német, francia,
orosz és angol dalokat játszottunk, tudtunk operetteket és rapszódiákat is.
Édesapámtól megtanultam
a szigorú és fegyelmezett
munkát, a jó fellépést, amit
aztán másoktól is megköveteltem. Ma már álmomban is gyakorta muzsikálok, több ezer embernek is
játszottam életem során.
Igyekeztem örömet szerezni, de olykor akaratomon
kívül könnyeket is csaltam
az emberek arcára. Egy
számítógép-programozó fiatalember egyszer azt kérte, játsszam el az édesapja

Fotó: HT

Ötévesen elôbb tudott
kottából játszani, mint írni
és olvasni. Horváth Antal
nagyapjától a hangszerkészítés mesterfogásait,
édesapjától a hegedülés
csodáját örökölte. Évtizedek óta szívbôl húzza
el kisemberek és sztárok
nótáját egyaránt, számára az önfeledt szórakoztatás, az örömszerzés a
mindenkori vezérelv.

Déd- és nagyanyáink
még mechanikus géppel
mostak

A lábbal taposás az 1800-as
évekig tartotta magát, nagyon
sok idônek kellett eltelnie, míg
ezt a férfias hadmûveletet
nôknek való munkává szelídítették. Mára ez egy másfél órás háttérprogrammá
vált. A hetvenes években
kezdôdô fejlôdésnek több
szakasza van, a mechanikus
mosógépektôl a gázosakon
át eljutottunk az elektromosokig. Árammal mûködött a
gömb mosógép, ami lábakon
állt, és csak forgatta a vizet,
de ennél ismertebb a Hajdúsági Iparmûvek terméke,
aminek a szögletes példánya a legnépszerûbb magyar
mosógéppé vált. A Szaratov
hûtôszekrény és a Hajdu
mosógép szinte minden háztartásban megtalálható volt –
tudtuk meg Vámos Évától.
– A szappan mai napig
jelen van a mosóporokban –
tudtuk meg Schenker Beatrix
vegyészmérnöktôl.
– Szódával és jó néhány
vegyi anyaggal együtt, köztük
az optikai tunningot segítô kék
színanyaggal. Azok az apró
kék szemcsék, amik a porban
vannak, ugyanazt szolgálják,
mint a festôknél a kék festék,
amit a vakítóbb fehér szín eléréséhez használnak. Ennek
megfelelôen a színes szemcséknek a színek erôsítése a
feladatuk.
Bde

Ulmann Mónika áramot
tankol

Fotó: HT

II

Mónika nagykövet lett

– Hogy Budapestet egy
lapon említsük Milánóval
a divat szempontjából, az
olyan, mintha az volna a
célunk, hogy Magyarországot ipari nagyhatalommá fejlesszük. Rengeteg
tehetség él ebben az országban, azonban pénz
semmire sincs. A divathoz
való korábbi hozzáállást jól
jellemzi, hogy amikor évekkel ezelôtt megalakult a
Magyar Divat Szövetség és

Fotó: archív

Herczeg Zoltán divattervezô arról beszélt, milyen lehetôségei vannak
szerinte
Budapestnek,
hogy a divat egyik új
fôvárosává váljon. Végül
arra jutott: erre mostanában kevés az esély.

Herczeg Zoltán: Rengeteg
a tehetség

támogatást kért, az akkori kormány képviselôje azt
mondta: a divat nem képezi
a kultúra részét. Ilyen hozzáállás mellett nemhogy a
divat fôvárosa nem lehetünk, de divatköveti sem.
Az idén elôször – kormányzati támogatással –
létrejött „Gombold újra! Divat a magyar” címû tervezôi
tehetségkutató
kapcsán
Herczeg Zoltán sajnálkozott, hogy bár neki is volt
magyar elemekre épített
kollekciója, nem hívták
meg a rendezvényre. – Az
lenne a legjobb, ha nem
ilyen felülrôl jövô kezdeményezésekkel kellene a
divatot népszerûsíteni. Sajnos, az emberek pénze és
energiája a létfenntartásra

megy el, nem jut a kultúrára, nem jut a mûvészetre,
pláne nem a divatra. Ha
visszagondolok, az utolsó igazi nagy fellendülés,
ami a divatot is érintette, a
kiegyezés utáni korszak,
amelynek az elsô világháborúval vége szakadt. Én
szívem szerint betiltanám
a kereskedelmi csatornákat
és a közszolgálati adókon
több kultúrát közvetítenék.
Nemcsak a divat területén,
hanem az irodalom, építészet és a vizuális kultúra
minden ágában jobb lenne, ha az emberek több
tapasztalatot szereznének.
Egyfajta mentalitásbeli változásra lenne szüksége az
embereknek!
gb

Ulmann Mónika elektromos autóra váltott. A
színésznô számára nagyon
fontos a vásárolt termékek
összetétele,
minôsége,
szûkebb és tágabb környezetének tudatos védelme.
– Az igazi újítás persze az
volt, hogy idén nyáron már
a városi, benzines kocsimat
is akkumulátorosra cseréltem, hogy azzal is kíméljem
a környezetet. Négy hónapja
van meg az elektromos autóm, bármilyen konnektorból
fel tudom tölteni egy éjszaka alatt. Tipikus városi autó,
bevásárlásra is alkalmas,
nincs szükségem nagy autóra. Vallom, egy családban
felesleges több nagy autót

tartani – sorolta lapunknak a
színésznô az elektromos autó
elônyeit. – Nem számoltam
ki, de úgy 5 forintba kerül 1
kilométer, egy feltöltéssel 80
kilométert tudok menni, nekem ez bôven elég – mondta
Ulmann Mónika. – Magától
értetôdik tehát, hogy boldogan viselem az ELMÜ Zöld
Tarifa
nagykövetasszonyi
címét, hiszen tudom, hogy
ma már nem muszáj atomenergiát használnunk, vagy
szénerômûvek üzemeltetésével terhelnünk a környezetet, pusztán azért, hogy szert
tegyünk a mosogatógépünk,
tévénk, porszívónk vagy akár
autónk mûködéséhez szükséges elektromos áramra.
Nagy Orsolya
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Szacsvay László: Nem lehet a tetôvel kezdeni

– Hogyan kapta meg ezt a
feladatot?
– Ez még akkoriban volt,
amikor a Játékszínben játszottuk a Hyppolitot. A darab végén Benedek Miklós
kollégámmal felidéztük a két
nagy mûvészt, Csortost és
Kabost. Utánoztuk a hangjukat, talán innen jött az ötlet a szinkronrendezônek,
hogy engem kérjen fel az
elveszett hang pótlására.
Rengeteg színházi anekdotát tudnék mesélni, de nem
hiszem, hogy ezek érdekelnék a színházba nem járó
embereket, mondjuk a fiatalokat.
– Ön szerint ma már nem
járnak a fiatalok színházba?
Vajon miért?
– Az ifjúságot úgy lehet
becsábítani, ha érdekes dolgokat produkálunk, de mindig az az érdekes, amit azzá
tesznek. Ha azt mondják,

Fotó: HT

Október
6-án
volt
Kabos Gyula halálának
hetvenedik
évfordulója.
Ennek kapcsán kérdeztük
Szacsvay Lászlót, aki egy
tönkrement filmszalagon
pótolta Kabos hangját.

Szacsvay László: Amíg van munka, csinálom

holnapra ezt a kötelezôt,
fiam, elolvasod, akkor azt
biztos nem olvassa el, de ha
felkeltik a figyelmét, akkor
érdeklôdni fog. Szomorú,
de aki nem ismerkedik meg
a magyar irodalom remekeivel, saját magát lopja meg.
– Ön minden kötelezô olvasmányát elolvasta az iskolában?
– Hogyne, pedagógus
szüleim voltak. De azért
érdekelt is. Néha látom a
metrón, hogy fiatalok is olvasnak, épp a minap egy
kislány, aki nem lehetett
több tizennégynél, Kunderát
olvasott. Kedvem lett volna
megkérdezni, hogy Móra
Ferencet olvastál már? May
Károlyt, vagy a pöttyös
könyveket? Tudniillik házat
is csak úgy lehet építeni, ha
alapot raknak, a tetôvel nem
lehet kezdeni, mert akkor
összedôl!
– Látva a pályáját, ön már
bôven a tetô fölött jár, és
még mindig négy színházban játszik egyszerre.
– Igen, szerencsére, amíg
van munka, csinálom. Húszéves már nem leszek, de az
is igaz, hogy kevés a nyug-

Lindának hiányzik
az édesanyja

Mindössze két napot töltött egy szanatóriumban

Fotó: HT

– Csak aludni akartam
egy jót! – jelentette ki Détár
Enikô Hajdú Péternek a
Frizbi címû mûsorban. A
színésznô annyira kimerült,
hogy úgy döntött, hogy befekszik egy klinikára, hogy
alaposan kipihenhesse az
év számára nehezebb hónapjait. A hangulatromboló
kimerültségnek két oka volt:

Détár Enikô: Pechemre pont tataroztak a kórházban

egyik, édesanyja betegsége,
a másik a televíziós munkáinak hirtelen megszûnése.
– Pechemre pont tataroztak a kórházban, így két nap
után összecsomagoltam és
hazamentem. Szó sem volt
összeomlásról. Van úgy,
hogy megfordul veled a világ, ez bárkinél becsúszhat. Az édesanyám tizenegy éve él Amerikában, két
éve, mikor megözvegyült,
haza akartam hozni, de
nem sikerült. Tavasszal pont
elôadás elôtt voltam, mikor
jött a hír: ha szeretném még
életben látni, akkor azonnal üljek repülôre. Ezzel a
tudattal csináltam végig az
elôadásaimat, még a családomnak sem mondtam el.
Nagyon elfáradtam, mert
egy másik kontinensrôl kellett hazahoznom ôt, miközben nem beszélek annyira
angolul, hogy jogi és egészségügyi kérdéseket meg
tudjak egyedül oldani. Sikerült, hazahoztam, de nagyon
nehéz volt megértetni egy
75 éves asszonnyal, hogy a
megszokott élet Miamiban
véget ért – ecsetelte Détár
Enikô a kimerültségének fô
okát. Hozzátette: nagy érvágás volt az is, amikor nyolc
év után elküldték az RTL
Klubtól.
Nagy Orsolya

Fotó: HT

Détár Enikô: Kimentettem
anyámat Amerikából!
Détár Enikô elárulta,
hogy miért vonult néhány
hónapja
szanatóriumba.
A kényszerpihenônek a
színésznô szerint prózai
oka van: túlpörgette magát
és kimerült. Szó sincs depresszióról és összeomlásról, Enikô mindössze
két napot töltött a kórházban.

díj, úgyhogy dolgozni kell!
– Igaz, hogy az idô múlásával változnak a szerepvágyak?
– Való igaz, az ember
hatvanévesen nem vágyik
Rómeóra. Bár erre a legjobb
példa Törôcsik Marika, aki
negyvenévesen játszotta Júliát. Vannak olyan érzések,
amit egy fiatal szív nem úgy
él meg, mint egy érett lélek.
És tizenhat évesen kevesen
kapják meg Júlia szerepét.
– Törôcsik Mari nemrég
életmûdíjat kapott a színikritikusoktól. Ön szerint fontosak ezek az elismerések?
– Nyilván a közönség
tapsa a legfontosabb, de
az is egyfajta díj, ha az embert megismerik az utcán
és elbeszélgetnek vele. A
díjak csupán jó polc kérdése, a díjat az emberek nem
kapják, hanem adják. De
aki kapja, az örüljön neki,
legyen rá büszke, fôleg, ha
nem azért tüntették ki, mert
verôember volt az elôzô rezsim alatt. Arra már kevésbé
kell büszkének lenni, bár
verni is meló, annak is voltak
nagy mûvészei!
Bodnár Erika

Linda a Miss World Hungary versenyen
Saját lábára állt a
szépségkirálynô. A 18 éves
Szunai Linda egy hónapja
költözött be a korona mellé
járó nyereménylakásába.
Az idei Miss World Hungary
gyôztese szerelmével osztja
meg új otthonát, és nagyon
hiányzik neki a megszokott
pátyi családi fészek.
Szunai Linda hirtelen lett
felnôtt: alig lépett ki az iskolapadból, máris felfordult körülötte a világ. Rengeteg munkája akad, rendezvényekre
jár, míg a barátnôi élik tovább
a diákéletüket. – Tavasszal
érettségiztem, egyetemre készültem, de most változott
a terv. Nagyon sok felkérésem van, dolgozni kezdtem.
A barátnôimmel is kevesebbet tudok találkozni, de nem
szeretném elhanyagolni ôket,
eléggé megviseli ôket a vál-

tozás. Ôk továbbtanultak, de
nem azt jelenti, hogy megszakadt a kapcsolatunk,
rendszeresen beszámolunk
egymásnak a dolgainkról,
és a közösségi oldalakon is
tartjuk a kapcsolatot – magyarázta a szépségkirálynô.
Linda nemrég költözött be
új otthonába, szerencséjére
egy teljesen berendezett lakást kapott. – A párom csomagolt ki és pakolt be a szekrényekbe, mire hazaértem,
már egy teljesen otthonos
lakásba léptem be. Egyedül
édesanyám közelsége hiányzik. Mindennap beszélünk telefonon, de az nem ugyanaz.
Van úgy, hogy két hétig nem
látom a családomat – mondta
a szépségkirálynô, aki hamarosan Londonba utazik, hogy
megmérettesse magát a világversenyen.
NO

Mr. Bean
kerekes székbe
került
Rowan Atkinson, azaz
Mr. Bean, már második
alkalommal bújt Johnny
English brit titkosügynök
bôrébe. A komikus komoly edzéseket tartott,
hogy kellôen fitt legyen a
feladathoz. Mégis kerekes
székbe került.
– Mennyire volt megerôltetô a forgatás?
– A forgatás ötödik hetében, amikor éppen Hong
Kongba készülôdtünk, elszakadt egy izom a jobb
vádlimban. Ha most megnéznénk pár felvételt, látható lenne, hogy nagyon
darabosan futottam. Mindez azért is bosszantó, mert
valóban igyekeztem felkészülni, hogy fitt legyek,
még egy edzésprogramba
is beszálltam a film kedvéért. Ilyet korábban nem tettem.
– Edzôterembe is járt?
– Igen, volt edzés és
küzdôsport – kick box és
légboxolás is. Négy vagy öt
hétig tartott a tréning, minden másnap edzettem.
– Hogyan szerezte a sérülést?
– Túl sokat futottam aznap reggel. Elkezdôdött a
forgatás, és egészen este
nyolcig dolgoztunk, amikor
a szerep szerint kiszaladtam egy szobából. Ez elég
volt ahhoz, hogy elszakadjon egy izomrost. Úgy éreztem magam, mint egy sérült
futballista.
– Komikusként mennyire
élvezte az akciójeleneteket?
– Nagyon. A kerekes székes jelenet például az én
ötletem volt. Egyedi autósüldözéses jelenetet igyekeztem kitalálni. Amikor
az ember vígjátékot készít,
akkor szeretné, ha minden
ismerôs elemet tartalmazna a nézô számára. Az
autósüldözés kihagyhatatlan egy kémfilmbôl. És hát
minek van még négy kereke? Ekkor jutott eszembe a
kerekes szék.
GB
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Az ember 60 évesen már nem vágyik Rómeó szerepére

III

Rowan Atkinson kemény
edzéssel készült a forgatásra

IV
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Húsz év balett és némi görkorcsolyázás

A bezártság rossz vért szül

Brigitta csak negyedórát edz Az eb is igényli a testmozgást

Fotó: HT

Erdôhegyi Brigitta: Az edzés után két napig fáradt
vagyok

A
Speedfitness
kis
erôsségû
váltóárammal
feszíti meg az izmokat, a
testizomzat 90 százalékát
vonja be a munkába. A rövid ideig tartó tréning alatt
csupán a színtiszta izommunka érezhetô, anélkül,
hogy az inakat és ízületeket megterhelnénk. A gyakorlatokat
kiegészíthetjük
kardioedzéssel is, így fokozzuk a hatékonyságát.
– Nemrég fedeztem fel ezt
az új mozgásformát. Húsz
évig balettoztam, azóta a
görkorcsolyán kívül semmi
sem ragadott magával. A
speedfitness elônye, hogy
nagyon rövid idô alatt megmozgatja az izmokat. Ezt
úgy kell elképzelni, hogy
egy gépre vagyok rákapcsolva, ami a mozgáson
felül is stimulálja az izmokat.
Azt hinné az ember, hogy
negyedóra semmi, de egy
edzés után két napig fáradt
vagyok, és egy hétig izomlázam van – magyarázta
az ôszi koncertjére készülô
énekesnô.
NO

Fotó: illusztráció

A sztárok körében vadonatúj edzésforma hódít: az
úgynevezett Speedfitness.
A mozgásprogram lényege,
hogy minél rövidebb idô
alatt minél több izmot mozgassunk át, ezáltal formáljuk alakunkat. Erdôhegyi
Brigitta énekesnô egybôl
rákapott az új ôrületre.

A kutyák számára is fontos a rendszeres testmozgás
A szakember szerint
elôfordulhat, hogy egy kutya agresszív magatartásának oka a bezártság, vagyis
az a tény, hogy az állatot
lakótelepi lakásban tartja a
gazdája.
– A kutyáknál többféle
egészségügyi probléma alakulhat ki amiatt, ha nem mozoghat eleget: az elhízástól
kezdve a pszichológiai problémákig, az agresszív magatartásig – mondja Hargitay András állatorvos. – A bezártság
egyik velejárója, hogy amíg a
gazda távol van, a kutya folyamatosan ugat, ezzel a szom-

Schmuck Andor nem bánja a kukorékolást

szédoknak okoz kellemetlen
perceket. A gazda persze
ebbôl nem észlel semmit. A
bezártságtól az állat agresszívvá válhat, de rendszeres sétáltatással mindez megelôzhetô.
Az állatorvos az ilyen problémák ellenére is úgy véli,
hogy nem lehet megtiltani a
kutyák lakótelepi lakásban
tartását. – Sok embernek
szüksége van társa, egy állatra, akirôl gondoskodhat. Ezért
is tartom elfogadhatónak, ha
valaki lakásban tart kutyát,
macskát – mondja Hargitay
András. – Fontos azonban
mérlegelni, hogy mekkora
állatról van szó. Egy közepes

vagy nagy testû négylábú
számára egy lakás nyújtotta
élettér már kicsi lehet. Ilyen
esetben legalább napi kétszer
le kell vinni az állatot sétálni.
Néha hosszabb sétára van
szükség ahhoz, hogy az állat
egészséges maradjon. Ezek
hossza az állat életkorától és
méretétôl is függ. Sokan több
négylábút tartanak otthonukban. Ezt túlzásnak gondolom,
fôleg egy lakótelepi lakásban.
Figyelembe kell venni, hogy
az önkormányzati rendeletek
többsége azt írja elô: egy lakásban legfeljebb egy kutya
vagy macska tartható.
gb

A házasság káros az egészségre?

Fotó: HT

Negyven évig fel volt mentve tornából

A politikus a fogyókúrát
nem hagyta abba, s noha
mára elérte a kívánt súlyt,
a vesztesnek járó büntetést mégis vállalnia kellett.
Az egykori szocialista politikus kukorékolva futott
végig a fôvárosi Andrássy
úton, a célvonalnál Fodor
Zsóka színésznô várta.
Schmuck Andor és barátai
a vezeklô futás mellett hét
tonna élelmiszer-adományt
gyûjtöttek a szépkorúaknak, amelyet tízkilós csomagokban osztanak szét.
– Negyven évig fel voltam
mentve tornából, most pedig napi két órát mozgok,
emellett teljesen átalakítottam az étkezésemet. Nem
eszem cukrot, lisztet és
szénhidrátot. A fogyókúrás
fogadást hat kiló híján elbuktam, de a vezeklésemet
jótékony célra használtam
fel – mondta lapunknak
Schmuck.
NO

Fotó: illusztráció

Noha Schmuck Andor
elvesztette a Schobert
Norberttel kötött fogadást, mégis gyôztesnek
érezheti magát, ugyanis
három hónap alatt csaknem 52 kilót fogyott.

A párok könnyen átvehetik egymás egészségtelen
szokásait
Ha szeretet van, minden
van – szokták mondani. A
boldog,
kiegyensúlyozott
embereknek ritkábban van
gondjuk az egészséggel.
Ám egy új kutatás szerint
a visszájára fordulhat a párok közti harmónia, ilyenkor könnyebben vesszük át
partnerünk káros szenvedélyeit is: dohányzást, esti
iszogatást, helytelen étkezési szokásokat. Corinne
Reczek, a Cincinnati Egyetem szociológiaprofesszora
szerint
háromféleképpen
okozhatja a hosszú kapcsolat a káros szokások kialakulását: az egyik fél közvetlen
rossz hatása, az együttesen
kialakított
egészségtelen

szokások és a személyes
felelôsségrôl alkotott elképzelés által. A felmérés során
nyitott kérdéseket tettek fel
házaspároknak a dohányzással, ivászattal, étkezéssel, alvással, sportolással
kapcsolatban. – Az egyik
fél egészségtelen szokásai
gyakran közvetlenül hatnak
a másikra. Az érintett magától soha nem kezdené el
az egészségtelen életformát, ám szeretné követni a
párját, így ô is részt vesz a
cselekedetben – taglalta a
professzor. A leggyakoribb
eset, amikor a nôk felveszik
férjük, barátjuk rossz szokásait.
N. O.
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Kovács Péter a nôi kézisek
új vezetôedzôje

Az elmúlt évszázad legjobb magyar férfi kézilabdázójának
választott Kovács Péter, a világválogatott és az 1986-os
világbajnokságon ezüstérmet szerzett magyar válogatott
tagja edzi október második hetétôl az NB I-es Budapest
Bank–Békéscsabai Elôre NKSE nôi kézilabdacsapatát. A
szakember jövô év június végéig szóló szerzôdést írt alá
a csapattal.

Kisgazdák üléseztek Csabán

A közelmúltban a Phaedra Közéleti Központban zajlott a
Kisgazda Polgári Egyesület – Kisgazda Polgári Szövetségpárt regionális gyûlése. A dél-alföldi kisgazda vezetôk fórumán részt vett Erdôs Norbert kormánymegbízott, Hanó Miklós
országgyûlési képviselô, alpolgármester, Czerván György, a
Vidékfejlesztési Minisztérium agrárgazdaságért felelôs államtitkára, alpolgármester és Turi-Kovács Béla, a KPE–KPSZ (kisgazdák) elnöke is.

Országos maratoni siker
A BSI nemzetközi maratoni hétvégéjén a Buda-Cash
BAC atlétái tizenhatezer induló között országos nôi csapatbajnoki gyôzelmet arattak
és Békéscsaba szerezte meg
a városváltó gyôztes címet
is. Így a Buda-Cash Békéscsabai Atlétikai Club felnôtt
nôi maraton csapata az idén
is országos bajnok lett. A
gyôztes nôi csapat tagjai:
Varga Éva, a csapat legjobbja, egyéni 3. helyezett, Rótha
Annamária, a csapat második
legjobbja egyéni 7. helyezésével járult hozzá a fölé-

nyes
csapatgyôzelemhez.
Bartha Edit az egyéni 9.
helyre küzdötte fel magát. A
békéscsabai fiúk is futottak,
küzdöttek, taktikáztak, és
gyôztesként teljesítették a távot. A BSI az idén is meghirdette a maratoni távot ötfôs
csapatok számára. Utóbbin
Békéscsaba önkormányzatát
képviselve, városváltóként futottak a klub atlétái. A 12,5, 10,
5,1, 4,9, 8,5 kilométeres távokat a fej-fej melletti küzdelem
jellemezte. Az utolsó váltótag,
Tábor Miklós óriási hajrával
nyerte meg a versenyt.

A Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ
Életfa Idôsek Otthonában mûködô, demenciában szenvedôk
nappali ellátását biztosító klub sok szeretettel várja új tagjait.
Biztosítjuk az egész napos gondozói felügyeletet, az egészségi
állapotnak, érdeklôdési körnek megfelelô szervezett programokat és a mentálhigiénés gondozást.
A normál és a diétás étkeztetés is megoldott.
Az ebéd ára 300 Ft/adag.
Nyitva tartás: hétköznapokon 8-tól 16 óráig.
Felvilágosítást nyújt Vargáné Ménesi Judit
a 06-20/779-0178-as telefonszámon.

Nyitva lesznek az iskolák sportudvarai
Regisztrálni kell a használathoz

Mindenki tudja, hogy a
magyarság
egészségügyi
helyzete egyre rosszabb.
Életminôségünket
komoly
veszély fenyegeti, táplálkozásunk,
mozgásszegény
életmódunk sok fogadkozásra kényszerít talán
mindannyiunkat – elsôsorban
szilveszteri ígéretek formájában. Idézhetnénk az Európai
Unió figyelemre és követésre
méltó állásfoglalásait, hivatkozhatnánk az alkotmányra,
a kormányzat nagy ívû terveire, a pályázatokra, amelyeken rendszeresen részt
vesznek a sport irányában
elkötelezett, céltudatos barátaink. A jelenlegi kormányzat
szintén sok intézkedést megtett már és még többet tervez a „Sportoló nemzetért”,
ahogy azt jelmondatában is
megfogalmazta. A demokrácia azonban idôigényes
„intézmény”, a pénzszûke
pedig tovább halasztja a
feltételek megteremtését a
tömegek
megmozgatásához. Békéscsaba politikai
és szakmai vezetôi éppen
ezért összefogtak az iskolákkal, hogy – a rendelkezésre
álló városi sportpályákon
kívül – a hétköznapokon és
hétvégéken szabad iskolai
sportudvarokon is mozoghassanak a közösségek,
családok, baráti körök, civil
és sportegyesületek. Odafigyeltek arra, hogy minden
városrészben legyenek „tárt
kapuk” – bizonyos szabályok betartása mellett – a

A Petôfi utcai iskola udvara már a tanítási idôszakon kívül is gyerekzsivalytól lesz hangos
mozgást szeretôknek és mozogni vágyóknak.
Az önkormányzat kezdeményezésére
október
15-étôl lehetôség van a város hat oktatási intézménye
sportudvarának igénybevételére. Az új sportterek megnyitásának célja: a mozgás és az egészséges életmód népszerûsítése, a szabadidôsport segítése, új
sportolási lehetôségek biztosítása. Ennek érdekében a
létesítmények ingyen használhatók. A programban az
alábbi oktatási intézmények
vesznek részt: a Petôfi Utcai
Általános Iskola, a Kazinczy
Ferenc Általános Iskola (az
egykori 10-es iskola sportudvarával), az Erzsébethelyi
Általános Iskola (a Rózsa
utcai telephely sportudva-

rával), a Lencsési Általános
Iskola (a volt Szabó Pál Téri
Általános Iskola sportudvarával), a Gerlai ÁMK és a Békéscsabai Szakképzô Iskola
(a Trefort tagiskola sportudvarával).
A sportudvarokat kizárólag elôzetes regisztráció
alapján lehet használni.
Regisztrálni a hivatal oktatási, közmûvelôdési és
sportosztályán
lehet,
a
nyitottsportudvar@bekescsaba.hu e-mail címen. A
helyszínt és az idôpontot
legalább 36 órával az igénybevétel elôtt le kell foglalni.
Békéscsaba város honlapján (www.bekescsaba.
hu) a Csabai élet/Sport/
Sportpályák
foglalása
link alatt megtalálható az
aktuális táblázat, mely

a szabad pályákat és
idôpontokat rögzíti.
Az intézmények szorgalmi
idôszakban, hétköznapokon
16.30 órától sötétedésig (de
legkésôbb 19 óráig) fogadják a sportolni vágyókat. A
hétvégéken szombati napokon van lehetôség sportolásra: 14 órától sötétedésig (de
legkésôbb 19 óráig). Hogy az
iskolai szünetekben miként
vehetôk igénybe az udvarok,
arról a város honlapján lesz
tájékoztató.
További információ, emellett a pályahasználat rendje
a www.bekescsaba.hu Csabai
élet/Sport/Sportpályák
foglalása link alatt olvasható,
ugyanitt adunk tájékoztatást
az esetleges változásokról is.
Békéscsaba
önkormányzata

Idôtálló megoldások garantálják a minôséget
Lakossági fórumok a szennyvízberuházásról

A csabai médiumok, a
projekthonlap, valamint az
uniós ügyfélszolgálat rendszeres tájékoztatása mellett idén ôsztôl lakossági
fórumsorozat keretében is
lehetôség nyílik a békéscsabaiak számára a szennyvízberuházás részleteinek,
aktualitásainak megismerésére.
Elsôként szeptember 27.
és október 5. között került
sor lakossági fórumokra öt
helyszínen: Jaminában, Fényesen,
Mezômegyeren,
továbbá az Arany János kollégiumban és a Savio Szent
Domonkos iskolában. A rendezvényeken a beruházás
vezetôi összefoglalták a projekt legfontosabb tudnivalóit, majd a lakosok felmerülô
konkrét kérdéseire, észrevételeire válaszoltak. Ahogy a
szervezôk arra számítottak,
a kérdések elsôsorban a lakossági rákötésekre, a kivitelezéssel kapcsolatos részletekre vonatkoztak.
A
csatornázási
munkálatok során a lakosság
részérôl jelentkezô problémák, felmerülô nehézségek

kapcsán a kivitelezô kifejtette: köszönettel fogadnak
minden észrevételt, amelyeket eddig és a jövôben is
minden esetben kivizsgálnak, és ahol arra szükség
van, akár a nem megfelelô
munkát végzô alvállalkozóval
is szerzôdést bontanak. Szó
esett a csabai csatornaépítés során használt kôagyag
vezetékekrôl is, amelyek a
jelenlegi legkorszerûbb és
leginkább idôtálló megoldást jelentik Békéscsaba
alacsony fekvése és a területre jellemzô magas talajvízszint miatt.
A sokakat érintô úthelyreállítások menetérôl szólva
elhangzott: az Európai Unióval kötött szerzôdés szerint
az utakon sávos helyreállítás
történik, ami azt jelenti, hogy
fô szabályként az érintett útszakaszokat az útburkolat
legfelsô szintjéig nem teljes
szélességében, hanem a

csatornafektetéshez szükséges munkaárok, vagyis
a felbontás szélességében
állítják helyre. A helyreállítás
során az érintett forgalmi sáv
kap új burkolatot, a 4 méternél keskenyebb utakat pedig
teljes szélességben aszfaltozzák. Az aszfaltburkolattal
nem rendelkezô utak kohósalakos borítást kapnak. A
fórumokon kiemelték, hogy
mivel a most helyreállított
burkolatok újak, minôségük
és élettartamuk mindenképpen jobb lesz, mint a felbontás elôtt sok utcában jellemzô
elöregedett útfelszín.
A lakossági rákötések
pontos menete, folyamata
kapcsán a Békés Megyei

Vízmûvek képviselôje felhívta a lakosok figyelmét a házi
szennyvízhálózat kiépítése
során a mûszaki elôírások
pontos betartására.
Többen a lakossági hozzájárulásokról, a házi hálózat kiépítésének költségérôl
érdeklôdtek. A Békéscsabai Víziközmû Társulat képviselôje válaszában kiemelte: lehetôség van a belsô
munkák elvégeztetéséhez
is kedvezô hitel felvételére,
melyrôl bôvebb felvilágosításért a lakosok a társulat
ügyfélszolgálatához fordulhatnak.
A lakossági fórumsorozat
ezzel nem ért véget, a csabai lakosok a késôbbiekben
további rendezvényekre is
kapnak majd meghívást a
szennyvízberuházás programvégrehajtó egységétôl,
amelyekre szeretettel várják
az érdeklôdôket.

7

Csabai Mérleg

Gyümölcsbôl különlegeset
Kis tételben, házilag

Tudják, milyen érzés az,
amikor az ember elveszíti
a munkáját? Kétségbeejtô!
Fôleg, ha gyerekeink is
vannak. Ha úgy érezzük,
kicsúszik a lábunk alól
a talaj, nehéz logikusan
gondolkodni. Pedig talán ott hever a szemünk
elôtt a lehetôség, csak
egyszerûen nem vesszük
észre. Majoros Erzsébet
Erika a saját vállalkozását
teremtette meg rövid idô
alatt olyasmibôl, ami szó
szerint a földön hevert: a
gyümölcsbôl.
– Aki veszi a fáradságot és
kibiciklizik például a Kenderföldekre, sok, többé-kevésbé
gondozatlan kertet láthat ott.
Ezeken a kis földdarabokon
megtermelhetô egy család
zöldség-gyümölcs szükséglete, mégis kevesen élnek a
lehetôséggel. Az ön esetében
mi volt az oka a váltásnak?
– Amikor a szüleim beköltöztek a városba, ott maradt
a tanyájuk, körülötte a föld
és a sok gyümölcsfa. Akkoriban is bô termés volt, aminek
nagy része tönkrement, mert
mindet nem tudtunk megenni, feldolgozni. Nekem és
a testvéreimnek akkor még
eszünkbe sem jutott, hogy
ebbôl ki lehetne hozni valamit. A férjem vállalkozása eltartott bennünket, míg
egyszer csak ritkulni kezdtek
a megrendelések, aztán hamar kiderült: vége. Ott álltunk három gyerekkel, meg
a deviza alapú hitelünkkel,
és a jövô egyre bizonytalanabbnak tûnt. Apám sokszor
mondogatta: ott van a tanya,
a gyümölcsös, kezdjünk ezzel valamit. Akkor már kerestem az új lehetôségeket,
és amikor minden családtagunknak tele volt a fagyasztója gyümölccsel és a kamrája lekvárral, az interneten
böngészve rátaláltam egy

A házi gyümölcskészítmény iránt külföldrôl is érdeklôdnek
különleges, gyümölcs alapú
receptre. Ez az indiai konyha egyik ismert fogása, a
chutney, azaz a csatni.
– Azt hiszem, sokan nem
tudják, mi az a csatni...
– Tulajdonképpen a gyümölcs egy másféle feldolgozása ez, aminek a végeredménye
különleges,
pikáns ízvilágú, lekvárszerû
készítmény, amelyet húsokhoz, halakhoz vagy sajtokhoz köretként szolgálnak
fel Indiában és a világ más
részein. Gondoltam, kipróbálom. Elôször nem nagyon
ízlett még a családomnak
sem, aztán ahogy elkezdtem
kézmûvesvásárokra
járni,
lassanként kisebb-nagyobb
sikereket értem el. Nagy köszönettel tartozom Prohászka Bélának, aki biztatott,
hogy folytassam a munkát.
Nagy sikerként éltem meg,
amikor Benke Laci bácsi hívott fel azzal, hogy kóstolta a
termékeimet és gratulált...
– Úgy tudom, nagyobb cégek is érdeklôdnek...
– Igen, ínyenc termékeket
forgalmazó cégek kerestek
meg az esetleges nagyüzemi
gyártással kapcsolatban, de
én inkább kézmûves mód-

szerrel dolgozom, kis tételben, kizárólag természetes
anyagokból. Így a magam
ura vagyok, örömömet lelem
ebben a munkában, s ma
már a saját kertemben termett gyümölcsöket használom fel. Idôközben ugyanis
eladtuk a korábbi házunkat,
hogy megszabaduljunk a
hiteltôl, és vettünk egy kisebbet a város közelében, épp a
Kenderföldeken, amelynek a
kertjében több mint negyven
termô gyümölcsfa van.
– Hogyan tanulta meg a
kert gondozását ön, aki addig nem sokat tudott errôl?
– Eleinte magam sem hittem, hogy képes leszek rá,
de ma már mindent magunk
csinálunk a férjemmel, a fák,
a növények gondozását, a
metszést, a permetezést,
az összes kerti munkát. A
gyerekeink is élvezik a szabadabb életet. Sok munkával, de mára odáig jutottunk,
hogy eltart minket a kert.
Lassan megismerik a termékeimet, bár sajnos inkább az
ország más tájain. Valahogy
a Békés megyeiek nem anynyira nyitottak az új dolgok
iránt...
Gubucz Zsuzsa

Hajdinát is örökbe fogadhatunk
A Közös Pont tájhonos növényeket bízna ránk

Több mint hatvanfajta
tájhonos növényt, például
tönkét, székácsi búzát, levendulát,
macskamentát,
édesköményt, tárkonyt, zöldséget, répát, csicseriborsót,
szegletes ledneket (lapos
borsót), sárga és piros paradicsomot vagy hajdinát
fogadhat örökbe Békéscsabán az, aki vállalja, hogy a
növényt a legjobb tudása
szerint termeszti, szaporítja,
errôl információkat ad és a
hozzá fordulóknak szaporítóanyagot biztosít. A kezdeményezést városunkban a
Közös Pont Egyesület karolta fel.
Az egyesület teaházának vezetôje, Kovács Mihály
rendszeresen részt vesz
a Magyar Élôfalu Hálózat
találkozóin. Így jutott el a
tápiószelei
agrobotanikai
központba, amelynek feladatai közé tartozik az
országos szántóföldi- és
zöldségnövény- génbank
gyûjtemények fejlesztése és
annak szervezése, hogy a
tájhonos növényeket eredeti
termôhelyükön termesszük.
Mihály, azaz inkább Misi
(ahogy mindenki hívja) elkötelezett híve a hagyományápolásnak, természetes környezetünk
megóvásának,
helyreállításának. Egyik példaképe Mokry Sámuel, aki
egyedválogatással többszörözte meg a búza termésátlagát Békéscsabán akkor is,
amikor országszerte a gabonarozsda vitte el a termést.
– Néhány éve veszélybe került az agrobotanikai
központ léte – mesél a
kezdetekrôl Misi. – Attól tartottunk, hogy ezzel végleg
eltûnhetnek bizonyos tájhonos növényfajták. Összefogtunk, hogy mentsük, ami
menthetô, én elôször hétfajta búzából kaptam magokat:
tönkölyt, tönkét, tiszavidékit,
kecskebúzát,
székácsit,

Hatvanfajta tájhonos növényt fogadhatunk örökbe
bánkútit és alakort. Ezután
tudatosan kerestem azokat
a növényeket, amelyeket valamikor a mi vidékünkön termesztettek. Az egyesületbôl
többen is gyûjtögettük a magokat, ezeket elôször egymás között, aztán szélesebb
körben a biopiacon, a Széchenyi ligetben cseréltük,
cseréljük és adjuk örökbe
ma is.
Misi a magokat a Kenderföldeken található kertjében
ülteti el, ami egyben a Közös
Pont Egyesület gyakorlókertje. Korábban aratóünnepeket is rendeztek ott,
de amióta BMZ (Baji Miklós
Zoltán) örökbe fogadta a
tönkölybúzát, ezt az ô „birtokán” szervezik. Kertlátogatások azonban továbbra is
vannak, ilyenkor bárki megtapasztalhatja, hogyan lehet
természetes módon kertészkedni.
– A tájhonos növények termesztése nem romantikus

múltba révedés. A boltban
vásárolt magok eredete bizonytalan, ezek akár betegségeket is hordozhatnak. A
környékünkön például a szabadföldi dinnyetermesztést
felváltotta a fóliás. Gyermekkoromban még volt ellenálló,
tájhonos medgyesi dinnye,
most japán magokkal kísérleteznek és Görögországból
hoznak be palántákat. Mi
viszont itt termett, vegyszermentes, tájhonos növényeket adunk örökbe – mondja
Misi, aki biztat minden kerttulajdonost és gazdát, hogy
ezeknek a növényeknek az
örökbefogadásával, nevelésével segítsen eleven örökségünk megôrzésében.
A növények örökbefogadásával kapcsolatban további információk a www.
kozospont.hu honlapon olvashatók, és érdeklôdni lehet a kovacsmisibcs@gmail.
com e-mail címen is.
Mikóczy Erika

A PRÓ HIRD E TÉS
INGATLAN
Eladó Békéscsabán, a Mester utcában egy családi ház.
Kedvezô fizetési feltételek, lakást is beszámítok.
Tel.: 20/931-3024.

2011. október 20–26.
•
•
•
•
•
•
•

Delfines kaland (szinkr. amerikai családi) KN 3D PREMIER!!!
A három Testôr (szinkr. francia–amerikai–angol–német kaland) 12 év 3D
Fertôzés (szinkr. amerikai akció) 16 év
Vasököl (szinkr. amerikai–indiai sci-fi akció) 12 év
Álmok otthona (misztikus thriller) 16 év 2D!
Kaland (magyar romantikus dráma) 16 év PREMIER!!!+ART-kártya!
Kedves szomszéd (dán dráma) 16 év ART-kártya!

2011. október 27.–november 2.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Delfines kaland (szinkr. amerikai családi) KN 3D
A három Testôr (szinkr. francia–amerikai–angol–német kaland) 12 év 3D
Lopott idô (szinkr. amerikai sci-fi) 12 év 2D! PREMIER!!!
Fertôzés (szinkr. amerikai akció) 16 év
Vasököl (szinkr. amerikai–indiai sci-fi akció) 12 év
Álmok otthona (misztikus thriller) 16 év 2D!
Colombiana (amerikai–francia akció) 16 év
Isztambul (magyar–török–angol játékfilm) 12 év PREMIER!!!+ART-kártya!
Zajháborítók (svéd–francia zenés vígjáték) 12 év ART-kártya!

www.csabacenter.hu

Berettyóújfaluban 81 m2es, kiváló állapotú családi
ház lakható melléképülettel,
pincével, garázzsal, nagy
kerttel eladó. Irányár: 15 M Ft.
Érdeklôdni: 30/239-6322.
Az Öntözött réten lakás eladó. Irányár: 11,8 M Ft.
Tel.: 20/923-6484.
Lakás eladó a Paróczay utcán. Irányár: 5,4 M Ft.
Tel.: 30/456-1292.

OKTATÁS
A matek megtanulható! Ha
kell, segítek.
Telefon: 70/392-0459.
Angolnyelv-oktatás.
Telefon: 70/392-9116.

Matematikából korrepetálás. Tel.: 70/392-9116.
Jaminában általános iskolásoknak korrepetálás:
20/975-4487.

EGYÉB
Szennyvízbekötéshez 110
mm PVC csô 420 Ft/m.
Tel.: 66/453-453, 66/441-601.

Szolgáltatás
Iroda, lépcsôház takarítását
vállalom számlaképesen.
Tel.: 30/290-8726.
Hûtôk, fagyasztók javítása.
Békéscsaba, Fiumei u. 4.
Bali és Fia Bt. Telelon:
20/921-2521 és 20/944-6986.
Redôny, reluxa, szalagfüggöny-készítés, -javítás részletfizetéssel is. Nyílászárók
javítása.
Tel.: 454-171, 70/216-6776.
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Olvasói levél
Mitôl lesz valaki jó magyar?
Sokszor olvasom, hallom,
hogy „mit ér az ember, ha
magyar?” vagy „mit ér az ember, ha külhoni magyar?”, de
azt is, hogy „aki magyar, velünk tart!”. Meg kell menteni a
magyarságot, de hogy kitôl,
azt mindig az adott helyzet
dönti el. A listák pontosítása
folyamatos. Komolyan elgondolkodtat, hogy kinek, minek
az érdeke ezeket az álkérdéseket feszegetni. Ostobaság,
hogy esetenként egy pártvezér vagy politikus akarja
eldönteni, magyar vagyok-e,
vagy sem. A magyar-kérdés
túlhangsúlyozása a mondanivaló hiányának leplezése,
arra viszont alkalmas, hogy
alaptalan gyanakvást ébresszünk szomszédainkban.
A magyarok és szlovákok
példamutató módon szôtték
egymáséba életüket. Nemzeti érzéseik, anyanyelvük,
szokásaik, identitásuk és
kultúráik tiszteletben tartásával képesek együtt dolgozni,
gondolkodni közel háromszáz esztendeje.

Isten különös kegyelmébôl,
az ô alattvalójaként magyarnak születtem, és az elmúlt
évtizedek sok tanulsággal szolgáltak számomra. Tudok különbséget tenni a fényûzés és
a nyomor között, de a mûvelt
és mûveletlen ember között is.
Túl sokszor olvasom, hallom a
kétségbeesett magyarkodást
a világ egyik legkevertebb
népességû kis országában,
ahol szinte minden családban
van vegyes házasság. Ezzel
nincs semmi baj, belôlük vagyunk. Nincs magyar glóbusz!
A hazát igazán szeretni annyit
jelent, mint a hazát lakó népet
szeretni, s minden erôvel e nép
boldogulására törekedni. Ha
nem tudjuk oldani a százados
görcsöket, ha nem tudunk túllépni a tiszta nemzet romantikus vízióján, az ártók folyamatos lajstromozásán és a sérelmi
politikán, ha visszamenôleg
kiáltunk újra meg újra Trianont,
Világost, Mohácsot és Muhit,
akkor csak történelmi panteont renoválgatunk.
Balázs József

Pályázati forrásból nôtt a városi vagyon
Befejezôdött a Lipták utcai csatorna és a csapadékelvezetôk építése

– Összességében mint- kolt csatorna is létesült. A haladt, így augusztus 16-án
egy másfél milliárdos be- kivitelezési munkálatok el- kerülhetett sor az elkészült
ruházásra lenne szükség a végzésére vonatkozó köz- csatornarendszer mûszaki
város bel- és csapadékvíz- beszerzési eljárást a Bólem átadására. Hanó Miklós lósítható pályázati források
elvezetô rendszerének teljes Építôipari Kft. nyerte el, a megköszönte a kivitelezô és igénybevételére törekszik.
körû kiépítésére, amibôl ez- mûszaki ellenôrzést a Trisius a projektben közremûködô A projekt eddigi 102 milliós
zel a már befejezett projekt- Kft. végezte. Bába Sándor szervek és szakemberek összköltségen, 10 százalékos
tel is sikerült lefaragni egy kiemelte, hogy a szeptember munkáját, majd hangsúlyoz- önkormányzati önerô mellett,
keveset – kezdte beszédét 21-én megkezdett kivitelezés ta, hogy az önkormányzat a tehát 90 százalékos uniós táa projektzáró eseményen az elôzetesen meghatározott jövôben is a magas támoga- mogatással valósult meg.
K. K. P.
megfelelôen tottsági intenzitással megvaHanó Miklós. Az alpolgár- ütemtervnek
mester hozzátette, hogy a
szélsôséges idôjárás következményeként
jelentkezô
kül- és belterületi vízkárok
további okozói között szerepel a beépítettség növekedése és a szilárd burkolatok
területének gyarapodása is.
A városi belterület veszélyeztetett területeire vonatkozóan
már korábban elkészült csapadékvíz-elvezetési tervek
kivitelezésére nincs önálló
forrása az önkormányzatnak, ezért csakis pályázati
források
igénybevételével
oldható meg a szükséges
rendszerek kiépítése. Ennek
egyik eredménye az a fejlesztés, melynek keretében
a Lipták András utca és környékének helyzetét sikerült
rendezni.
Bába Sándor projektme- Összesen 2480 méter földmedrû és burkolt csatorna létesült
nedzser a beruházás rész- Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
leteit ismertette, mely szerint Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
a kiépített csatornák teljes
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638
hosszúsága 3,8 kilométer,
06 40 638 638
amelybôl 573 méter a 60,
és 747 méter a 80 centiméA projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
ter átmérôjû zárt csatorna
A projektAlap
az Európai
Unió támogatásával,
az Európai
Szociális
társﬁnanszírozásával
valósult
meg.
hossza, amely mellett 2480
Szociális Alap társﬁnanszírozásával valósult meg.
méternyi földmedrû és bur-

Hirdessen Ön is lapunkban – aktuális médiaajánlatunk
Apróhirdetés szavanként ötven
forintért
Lakást, autót, bútort szeretne eladni? Festést, mázolást, mosógépszerelést vállal, vagy pénzzé tenné
számítógépét, könyveit? Adja fel apróhirdetését szinte
fél áron a megújult Csabai Mérlegben, amely kéthetente 28 000 háztartásba, több mint 63 000 emberhez
jut el!
A Csabai Mérleg 2011-ben megjelenô további számaiban szavanként mindössze bruttó ötven forintért (40 Ft +
áfa) adhatja fel hirdetését szerkesztôségünkben, a Szabadság tér 1–3. számú épület elsô emeletén, a feljárattól
jobbra.
Ebben az évben még négy alkalommal jelenünk meg:
november 3-án, november 17-én, december 1-jén és december 15-én. Apróhirdetéseiket a megjelenést megelôzô
héten csütörtök délutánig várjuk, azaz a következô
idôpontokig: október 27., november 10., november 24. és
december 8.
Társaságoknak,
vállalkozásoknak és magánszemélyeknek is kivételesen
elônyös lehetôségeket kínálunk hirdetményeik nyomtatott és on-line megjelentetésére. A 2011 októberében 20
éves Csabai Mérlegbôl, a város legnagyobb példányszá-

mú, valóban helyi értékeket
és hagyományokat hordozó
közéleti lapjából kéthetente 28 000 példány kerül
ingyenesen a békéscsabai
vállalkozások és háztartások postaládájába. A Csabai
Mérleg húszéves fennállásának új állomásaként a www.

Hirdetési méretek
Hirdessen nálunk Ön
is, juttassa el ajánlatait
egy lépésben 28 000
postaládába!

1/1 oldal
280x400 mm
220 000 Ft + áfa

csabaimerleg.hu
városi
hírportál elindításával a felhasználók még szélesebb
köréhez eljutva folytatjuk
közéleti küldetésünket, miközben még modernebb, a
XXI. század elvárásainak is
megfelelô, gyors és rugalmas on-line hirdetési felületeinkkel is partnereink rendelkezésére állunk.

Nyomtatott
hirdetési árak
Az ártáblázatban közölt
árak a hirdetési felület nettó árát jelentik. PR-anyagok
megrendelésekor (szükség
esetén) ingyenesen biztosítunk fotóst és újságírót.

110 000 Ft + áfa

1/4 oldal
138x198 mm,
280x101 mm
55 400 Ft + áfa

1/8 oldal
138x98 mm,
90x151 mm
27 700 Ft + áfa

1/16 oldal
90x74 mm,
138x50 mm
13 850 Ft + áfa

1/24 oldal
90x50 mm,
43x101 mm
6900 Ft + áfa

1/48 oldal
43x50 mm

1/2 oldal
280x198 mm

4600 Ft + áfa

Megrendelés
A hirdetéseket minden
esetben írásos megrendelés alapján tudjuk megjelentetni. Kérjük, hogy a
megrendelôlapokon tüntessék fel a megrendelô pontos nevét, címét, a lefoglalt hirdetési felülete(ke)t,
a megjelenési dátumo(ka)t
és a fizetés módját. A megrendelés érkezhet postai
úton, e-mailben vagy a
szerkesztôségben átvehetô,
illetve a www.csabaimerleg.hu
oldalon letölthetô megrendelôlapunkon.

Lapzárta

A hirdetéseket kérjük a tervezett megjelenést megelôzô
hét csütörtökén déli 12 óráig
eljuttatni a szerkesztôségbe.
Nyomtatott hirdetési kedvezmények:
• 5 alkalmas megjelenés
esetén........................ 10%
• 10 alkalmas megjelenés
esetén........................15%
• 15 alkalmas megjelenés
esetén........................20%
• Éves megjelenés esetén
(16 alkalomtól)..........25%

On-line tarifák
Címlap:
• 468 x 60 pixel (címoldal)
12 000 Ft + áfa/hét,
32 000 Ft + áfa/hónap
• 120 x 240 pixel (címoldali
álló
banner)
16 000 Ft + áfa/hét,
40 000 Ft + áfa/hónap
• PR-cikk a kiemelt anyagok
között (egy napig az elsô,
második helyen, utána
négy napig a harmadik,
ötödik helyen) – 16 000 Ft
+ áfa/alkalom
Cikkoldalak:
• 468 x 60 pixel (a lead és a
cikk közötti fekvô banner)
6400 Ft + áfa/hét, 19 200
Ft + áfa/hónap
Hirdessen a Csabai
Mérlegben, itt minden
számnak helyi értéke van!
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Kapcsolat két múzeum között

Vzájomné vzt’ahy

Martin Račko festményei a híd szerepét töltik be

Mal’by Martina Račka zohrávajú úlohu mostov

képzômûvészeti
fôiskola
formatervezési karán kezdte
tanulmányait Shotter Tibor
egyetemi docens, szobrász
mûtermében.
Mûvészete külsô és belsô
építészeti elemek megvalósításában teljesedik ki, valamint
a szabad festômûvészetben.
Formatervezôként elsôsorban különálló szolitereket
alkot és a városi zöldövezetek tervezése (parkok, lócák,
virágállványok,
cserepek,
szemétkosarak)
fûzôdnek
a nevéhez. Említésre méltó
a maratoni kassai futóverseny pályájának mûvészi
ábrázolása.
Kisplasztikáit
és dombormûveit hegesztett acél technikával készíti. Nagyméretû festményei szervesen egészítik
ki a belsô terek látvány-

a zástupca riaditeľa Riaditeľstva múzeí Békešskej župy,
Juraj Ando. Otec výtvarníka
zo Slovenska, Arpád Račko je pôvodom z Békešskej
Čaby.
Martin Račko, ktorý je
aktívnym spolupracovníkom
Národného osvetového centra a členom Spoločnosti voľných výtvarných umelcov má
za sebou početné samostatné výstavy. Absolvoval Vysokú školu výtvarných umení
v Bratislave, odbor design v
ateliéri docenta, akademického sochára Tibora Schottera.
Význam jeho umeleckej
činnosti spočíva v realizácii
prvkov interiérovej a extériovej architektúry, ako aj vo
vlastnej obrazovej tvorbe.
V oblasti dizajnu sa vyzna-

Martin
Račko
kassai
képzômûvész alkotásaiból
nyílt tárlat a Munkácsy Mihály Múzeumban Štefan
Daňo, a Szlovák Köztársaság
fôkonzulja fôvédnökségével.
A tárlatot Beáta Kereštanová,
a Tôketerebesi Honismereti Múzeum igazgatója,
valamint Ando György a
Békés Megyei Múzeumok
Igazgatósága
igazgatóhelyettese nyitotta meg a
nagyérdemû elôtt. A szlovákiai képzômûvész édesapja,
Arpád Račko szobrász békéscsabai származású.
Martin Račko, a Szlovák Népmûvelôdési Központ (SzNK) és a Szabad
Festômûvészek Társaságának (SzFT) aktív tagja számos egyéni kiállítást tudhat
maga mögött. A pozsonyi

Michal Hanigovský alkotásai

világát. Képei motívumai
egyszerûek: absztrakt kompozíciók, de találhatunk köztük tájképeket is. Alkotásaiban visszatérô motívumok: a
tánc, a zene, a színház és a
cirkusz. Martin Račko tárlata
október 30-áig látogatható.
Vándor Andrea

Z diel košického výtvarníka, Martina Račka otvorili
výstavu v Múzeu Mihálya
Munkácsyho. Exhibíciu, záštitu nad ktorou má generálny
konzul Slovenskej republiky,
Štefan Daňo otvorili riaditeľka
Vlastivedného múzea v Trebišove Beáta Kereštanová

čuje predovšetkým so svojou
tvorbou osobitných solitérov
a k jeho menu sa viažu návrhy rozvoja mestských zelených plôch (parky, lavičky,
stojany na kvety, kvetináče,
koše na smeti atď.). Pozoruhodné je jeho umelecké
stvárnenie Medzinárodného
maratónu mieru v Košiciach.
Svoje drobné plastiky a reliéfy vytvára s technikou zvárania ocele. Jeho veľkoplošné
maľby sú organicky včlenené
do interiérov. Štruktúry jeho
obrazov sú jednoduché: sú
to abstraktné kompozície, ale
nájdeme medzi nimi aj krajinky. Stálymi motívmi jeho diel
sú svet tanca, hudby, divadla
a cirkusu. Výstava Martina
Račka je prístupná verejnosti
do 30. októbra.
Andrea Vándorová

A divatnapokon elvitték a kétmilliós nyereményt
Center-hétvége a retro jegyében

Michal Hanigovský festményeibôl és szobraiból nyílt
tárlat a Szlovák Kultúra Házában a közelmúltban. A több
mint négy évtizede Szarvason
élô szlovák állampolgárságú
mûvész a képzômûvészet mellett az irodalommal is foglalkozik. A Chodníky (Ösvények)
címû antológiában megjelent
verseiért 1984-ben többedmagával Nívó-díját kapott.
Szentendrén Barcsay Jenô
tanítványa volt, Békéscsabán
pedig Mladonyiczky Béla
szobrászmûvészt vallja meste-

rének. Hanigovský rendszeresen publikál a magyarországi
szlovákok egyetlen hetilapjában, a L’udové Novinyban.
A tárlatmegnyitón egyik saját
költeményét, a Chráň si! (Védelmezz!) címût szavalta el.
Az ünnepséget megtisztelte
jelenlétével Štefan Daňo, a
Szlovák Köztársaság békéscsabai fôkonzulja is.
A festô következô tárlata
október 30-áig a lengyel önkormányzat
klubtermében
tekinthetô meg.
V. A.

Idén lesz tízéves a Csaba
Center, ezért a már hagyományosnak mondható divatnapok a retro jegyében és
ismét rengeteg akcióval zajlottak október második hétvégéjén. Ráadásul a széfben
lévô kétmillió forintot is ezen
a hétvégén vitte haza a szerencsés nyertes.
Október 7-én és 8-án ôszi
divatnapokkal és akciók éjszakájával jelentkezett a Csaba Center. A bevásárló- és
szórakoztatóközpontban a
bemutatókon, a zenékben és
dekorációban – a legújabb
ôszi trendek mellett – az elmúlt évek stílusai köszöntek
vissza. A színpadon és a kifutón a két nap folyamán a
Neo Divatstúdió modelljei, a
Nyíri Lajos Táncsport Egyesület és a Fit Dance Center
SE táncosai kápráztatták el a
közönséget, mégpedig nem
is akármilyen keretek között,
ugyanis a Jókai Színház kellékeket és jelmezeket ajánlott fel, amelyek fokozták az
„idôutazás” élményét.

„KISOSZ ERNYÔ – a mikro- és
kisvállalkozások humán erôforrás fejlesztéséért”
TÁMOP-2.1.4-09/1-2010-0003
munkahelyi képzések támogatása ernyôszervezeteken keresztül

A Kereskedôk és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége
(KISOSZ), a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, továbbá az ESZA Nonprofit
Kft. közremûködô szervezet között
kötött TÁMOP-2.1.4-09/1-2010-0003.
számú támogatói okirat alapján, a
KISOSZ vállalkozásoknak, vállalkozások alkalmazottainak, a szervezet
tagsági körének ingyenes, OKJ-s
tanfolyamokat és vállalkozói tréningeket szervez.
Célcsoport részére OKJ-s
bizonyítványt adó képzések:
1. Élelmiszer- és vegyiáru-eladó
OKJ 313410100103102
2. Ruházati eladó
OKJ 313410100103105
3. Kereskedô, boltvezetô
OKJ 333410100000000

Célcsoport részére szakmai
tanúsítványt adó tréningek:
1. Aktualizált vállalkozási ismeretek
– Élelmiszer-biztonsági, élelmiszer-higiéniai, minôségügyi ismeretek EU irányelv megvalósítása
alapján
2. Pénzügyi tervezési stratégia
3. Marketingismeretek

További OKJ-s képzéseinkbôl:
Ékszerbecsüs – 2012. január 1-jétôl
ékszerboltokban dolgozóknak
kötelezô!
Virágkötô, Kézápoló és mûkörömépítô, Kutyakozmetikus – a szépség
igénye örök!
Most induló képzéseink: Óvodai
dajka, Kereskedô, boltvezetô

Kedvezményezett:
KISOSZ Országos Érdekképviseleti
Szövetsége
1134 Budapest, Kassák L. u. 69–71.
Tel.: 06-1/342-5574,
E-mail: kisosz@kisosz.hu,
www.kisosz.hu

Jelentkezés és bôvebb
felvilágosítás:
KISOSZ Békés Megyei Szervezete
5600 Békéscsaba,
Dr. Becsey O. u. 4/1.
Tel.: 66/325-997, 30/985-4994,
70/616-9126, fax: 66/322-325
E-mail: alfakepzo@alfakepzo.hu
Honlap: www.alfakepzo.hu
Nysz: 04-0126-05, FAT: AL-0181

A divatnapok fellépôinek produkciói visszaröpítettek az idôben
Az
ôszi
divatnapok
mûsorvezetôje Harsányi Levente volt. Az elsô napon
Vastag Csaba, a másodikon
a Neoton Família lépett fel
telt ház elôtt. Az akciók éjszakáján, október 8-án pedig a Center mintegy hetven

Nézze Ön is:

üzlete kínálta portékáit tíz-,
húsz-, ötvenszázalékos engedménnyel.
A széfben kétmillió forint
várt gazdára – nem hiába,
ugyanis szombaton délután
Fortuna a csabai Fekete
Béláné mellé szegôdött, aki

egy ajándékutalvány megvásárlása után kapta meg a
nyertes kódot és a rengeteg
pénzt. Október 10-én viszont
újabb egymillió forint került a
széfbe, amit talán pont e sorok olvasója vihet majd haza.
M. E.

www.csabaimerleg.hu
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Monte Cristo grófja
Évadnyitó a Jókai színházban

Mondják, hogy Monte
Cristo grófjának történetét ma
sem lehet letenni: az idôsebb
Alexander Dumas regénye
csupa sorsemlék, beláthatatlannak tûnô sorsvilág. A történet hôse, Edmond Dantès
francia tengerész, érte szorongunk, akik végigéljük az
új musicalt, mert romantikus,
mert igazságkeresô, mert
mesterien viszi át a regényt
a színpadra Pozsgai Zsolt
író és a zeneszerzô Szomor
György, aki a címszerepet és
a rendezést is elvállalta.
Szenvedély, kilátástalanság, ármány és bosszúvágy:
soha nem múló, örökös emberi küzdelmek. És kérdések
is: lehet-e olyan gyûlölet,
mint Dantèsé? Lehetnek-e
ennyire elvadult jogviszonyok? Bûnös-e a szerelem?
Van-e bûnbocsánat? A színház évadnyitó elôadása felvállalja a válaszokat. Nem

egyértelmûen, mert az igazság arca sem mindig az. Évszázadok múlhatnak el, és
a válaszok alig változnak. A
bosszú lehet romantikus, a
gyûlölet pedig határtalan.
Az évadnyitó premieren
Szomor rendezése következetes, nincsenek részrehajlásai. Az igazság útját
tartja egyedül követhetônek,
miközben szürreális kitérôk
erôsítik a sajátos dramaturgiát, drámai erejû zene,
dalbetétek viszik tovább a
cselekményt. Ahogy múlnak a jelenetek, ahogy egyre inkább megérezzük az
elôadás lényegét, a szív, az
értelem és a becsület harcának ütközeteit, ahogy a történet szereplôi tehetségük legjavát adják, úgy világosodik
meg elôttünk, hogy az élet
dolgai olykor kiszámíthatatlanok, mégis nagyszerûek.
Ebben a romantikus, kalan-

dos színházi áramlásban is,
amikor minden egyértelmû
és majdnem minden nem az.
Egyszóval olyan, mint maga
az élet. És az milyen? Talán
hasonló ahhoz, ami a színpadon történik, ahol az elôadást
az Edmond Dantèst, azaz
Monte Cristo grófját alakító
Szomor György uralja, akihez méltó az ifjú Dantès szerepében alakító Gulyás Attila,
s a tehetséges, már az Aidában is remeklô Gubik Petra,
aki Mercedes tragikus sorsát
játssza-énekli ebben a nem
mindennapi elôadásban. Az
ô dala ad vigaszt a nézôknek
is: „Lesz még nyár...” Az
egész színlap felsorolható
lenne, hiszen a csapat is kiváló. És a bosszú? A Sors
merre vezet? Megbocsátani,
de nem feledni? Monte Cristo
grófja közel jár az igazsághoz.
Sass Ervin

Békéscsaba anno...

Emeletes katolikus elemi iskola a Kossuth téren
A lebontott régi házak
– Kossuth terünk – helyén
1884-ben létesült a község
központi piactere. Mögötte
földszintes, nádfedeles házsor állt, közülük az egyik Dohányos Mihály családi háza,
amelyet a katolikus egyház
vásárolt meg – elemi iskolája számára. Az épületben
két tantermet alakítottak ki.
Egyikben – váltórendszerben, délelôtt, délután – két
tanító százhúsz gyermeket
oktatott fél évszázadon át,
majd az épületet emelet-ráépítéssel bôvítették.
Az építkezés során újjászületett a földszint, elkészült a lépcsôház és az emeleten egy tanterem létesült
hatvannyolc tanuló részére,
mellette öltözôvel és igazgatói irodával.
A Kossuth téri emeletes
katolikus elemi iskola ünnepélyes felszentelését 75

éve, 1936. október 25-én,
vasárnap tartották. Az iskola tanulói házivászonból
készült, magyaros jellegû,
népies motívumokkal díszített egyenruhában jelentek meg. Az emeletesre bôvült iskola létszáma
ugyan nem nôtt, de a tanítás délelôtti lett.

A Kossuth téri házsor 1930 körül. Fent az egykori katolikus iskola épülete
a lebontás elôtt

A Kolbászfesztivál programja
SZABADTÉR
OKTÓBER 28., PÉNTEK
10 00 Disznóvágás-bemutató –
Csabai Kolbászklub
1300 Disznóvágás-bemutató
– kondorosi disznóvágásbemutató a Kondorosi
Citerazenekar
kíséretében
OKTÓBER 29., SZOMBAT
10 00 Turiai szerb
disznóvágás
1100 Térzene
1300 Disznóvágás-bemutató
Kolbászklub
OKTÓBER 30., VASÁRNAP
10 00 Disznóvágás-bemutató
Dr. Olasz Imre –
Mangalica-disznóvágás
1030 Térzene
1100 Töltöttkáposzta-fôzô
verseny
1200 Csikós-bemutató
1300 Disznóvágás-bemutató
OKTÓBER 31., HÉTFÔ
1030 Disznóvágás-bemutató
1300 Disznóvágás-bemutató
14 30 Csikós-bemutató
Kondoros

CSARNOK
OKTÓBER 28., PÉNTEK
1400 Békéscsaba – Alcoa FKC
NB I-es ifjúsági mérkôzés
1500 Edzés

16 00 Békéscsaba – Alcoa FKC
NB I-es junior bajnoki
mérkôzés
1730 Edzés
1800

Békéscsaba –
Alcoa FKC
NB I-es felnôtt Nôi
kézilabda bajnoki
mérkôzés
OKTÓBER 29., SZOMBAT
10 00 Kolbászkészítô verseny
1130 Bibuci zenekar
1300 A Csabahús Kft.
tombolasorsolása
1300 Nyíri tánc
16 00 Csabai Kolbászklub
tombolasorsolása
1800 A kolbászkészítô verseny
eredményhirdetése
19 00 A Madách Színház

mûvészeinek elôadása

2100

Csengeri Attila, Szente
Vajk, Mahó Andrea, Barát
Attila
Pribojszki Mátyás Band

OKTÓBER 30., VASÁRNAP
1100 Kondorosi citerazenekar
Krajcsó Pál kolbászkészítô emlékverseny
1400 A Csabahús Kft.
tombolasorsolása
1700 A Csabai Kolbászklub
tombolasorsolása

1800 A Krajcsó Pál emlékverseny
eredményhirdetése
2030 Barabontoo

19 00

Közremûködik a Düvô
Zenekar
Parno Graszt 100 perc

OKTÓBER 31., HÉTFÔ

2130

Boban Markovič

14

00

Pankráció
Horváth Éva
közremûködésével

a
támogatásával
Zárás 02-ig
Gépzene: Budapest Bár

a

OKTÓBER 29., SZOMBAT
10 00 Kolbászkészítô verseny
1130 Silver zenekar
1800 A kolbászkészítô verseny
eredményhirdetése

támogatásával

MOKRY SAMUEL
SÁTOR 4000 m2
OKTÓBER 28., PÉNTEK
1030 Kolbászkészítô verseny
nyugdíjasoknak.
Közremûködik a
Kondorosi Citerazenekar
10 00 Kondorosi Pávakör
1100 Nemzetközi idôsek
világnapja
1130 Békéscsabai Színistúdió
bemutatója
1300 Horváth Elek
1400 A Csabahús Kft.
tombolasorsolása
14 30 A Csabai Kolbászklub
tombolasorsolása
1500 Versenyek (nyugdíjas)
eredményhirdetése
sátorban
16 00 Fesztiválnyitó
szárazkolbászeredményhirdetéssel
egybekötve
1730 A Balassi Néptáncegyüttes
bemutatója

A hatvanas években az
épülettôl jobbra lévô házak
eltûntek. 1964 és 1982 között a Rózsa Ferenc Gimnázium nyomdaipari tagozata
és tanmûhelye mûködött az
épületben. Lebontása után
helyén 2003-ban felépült a
Kossuth-ház lakóépülete.
Gécs Béla

20 00

Ifj. Sánta Ferenc
prímás és cigány
zenekara

2200

Márió és zenekara

OKTÓBER 30., VASÁRNAP
10 00 Silver zenekar
1100 Egyetemi gyúróverseny
1500 Kondorosi Ízek
Kondorosi bemutató
16 00 Töltöttkáposzta-verseny
eredményhirdetése
1800 Egyetemi gyúróverseny
eredményhirdetése
1930
2130

Balkan Fanatik
Magna Cum Laude

OKTÓBER 31., HÉTFÔ
10 00 CSALÁdI NAP 20 00 -ig
Kolbász,
Hurka,
Cigánka

2011. október

28–31.

1030 Bábika játszóház
1100 Hevesi Imre +
gyermekmûsor
1130 Napsugár Bábszínház –
bábnézô
1400 A Csabahús
tombolasorsolása
14 30 AEROBIC MINI
1500 A Csabai Kolbászklub
tombolasorsolása
16 00 Belencéres Néptánc
együttes
18

00

Csík Zenekar

STARK ADOLF SÁTOR
OKTÓBER 28., PÉNTEK
1100 Fekete Gyémántok
1400 Békés Megyei Harruckern
János Közoktatási
intézmény diákjainak
mûsora
1730 Fekete Gyémántok
OKTÓBER 29., SZOMBAT
10 00 Mediterrán zenekar
1200 Jó ebédhez szól a nóta:
Horváth Rudi és
zenekara
1500 Mediterrán zenekar
OKTÓBER 30., VASÁRNAP
10 00 Pedro
1500 Borneo
16 00 Édes Keserû
1800 Mediterrán
OKTÓBER 31., HÉTFÔ
10 00 Pedro

DÍSZBURKOLAT
OKTÓBER 28., PÉNTEK
1200 Térzene
14 30 Kondorosi
betyárbemutató
14 30 Karikáspattogtatás,
asszonyverés, szöktetés
OKTÓBER 29., SZOMBAT
1100 Térzene
OKTÓBER 30., VASÁRNAP
1200 Csikósbemutató –
Kondoros

VÍVÓCSARNOK
OKTÓBER 28., PÉNTEK
1030 Élelmiszer-biztonsági
konferencia – fôvédnök:
Erdôs Norbert
OKTÓBER 29., SZOMBAT
1030 Vívás Kolbászkupa
OKTÓBER 30., VASÁRNAP
Valóságos
10 00
Kincsesbánya
1100 Megújuló energiaforrások
Projektgazda-producer:
Both Ildikó

KONFERENCIATEREM
OKTÓBER 28., PÉNTEK
10 00 IX. Békéscsabai
Környezetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási
Konferencia

