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több mint kétmilliárd forint kórházfejlesztésre
Megújul a csabai egészségügyi intézmény

A Réthy Pál kórház
rendelôintézet most indu
ló 2,2 milliárdos beruházá
sának köszönhetôen több
mint
százhetvenötezer
ember élvezheti majd a
megyeszékhelyen és an
nak ellátási térségében
a korszerû egészségügyi
intézmény szolgáltatásait.
A fejlesztés révén létrejö
vô központi betegirányí
tó egység a betegellátás
optimális szervezését, a
betegutak racionalizálá
sát, egyszóval: a betegek
mihamarabbi gyógyulását
szolgálja.
A „Struktúraváltoztatást
támogató
infrastruktúrafejlesztés a fekvôbetegszakellátásban” elnevezésû
projekt nyitórendezvényén
dr. Kerekes Attila képviselô
a fenntartó békéscsabai
önkormányzat
nevében
méltatta a több mint kétmilliárd forintos beruházást.
Mint elmondta, a kórház
struktúraátalakítását segítô
fôigazgatói
elôterjesztés
még 2009 szeptemberében
került a városi közgyûlés
elé. A csabai képviselôtestület pedig – hûen
elôdeihez – a városi kórházfejlesztési elképzelések
támogatása mellett döntött.
A beruházás tízszázalékos,
a
kétszázhuszonhétmillió

Új épülettömbbel, korszerû eszközparkkal gazdagodik a csabai kórház
forintot is meghaladó önrészét Békéscsaba önkormányzata, mint fenntartó,
saját költségvetésébôl biztosította, a projekt megvalósítását pedig az Európai
Unió és a Magyar Állam
támogatta az Új Széchenyi
Terv forrásából. A képviselô
azon reményének is hangot
adott, hogy a kórházfejlesztéssel nô a megyeszékhely
gazdasági, munkahelymeg-

tartó ereje, s a szakorvosok képzésében is jelentôs
szerep jut az egészségügyi
intézménynek. Ezáltal a békéscsabai betegek gyors,
kitûnô és szakszerû orvosi
ellátásában részesülhetnek.
A továbbiakban dr. Becsei László, a Réthy Pál
kórház fôigazgató fôorvosa
részletesen ismertette a
projekt fôbb elemeit. Mint
elmondta,
a
kivitelezé-

si munkálatok májusban
kezdôdtek, s elôreláthatólag
2013 tavaszára készülnek
el. A beruházás tovább
erôsíti a Réthy Pál kórházrendelôintézet által ellátott
dél-alföldi régió közép-békési térségének meghatározó, sokprofilú egészségügyi
szolgáltató szerepét. A 2013
tavaszára elkészülô új épületszárny létrejöttével pedig a központi technológiai

tömb korszerûsítése is megvalósul. Így lehetôvé válik a
központi
aneszteziológiai
és intenzív terápiás osztály,
valamint az egynapos sebészeti részleg központi technológiai tömbbel történô
egyesítése. Ezáltal olyan
egységes struktúra jön
létre, amelyben a hasonló jellegû szakmák szoros
egysége, együttmûködése
valósulhat meg. A jövôben

az egynapos sebészeti
részleg is saját hotel részbe
kerül és önálló szervezeti
egységként mûködik majd
– remélhetôleg a betegek
legnagyobb megelégedésére. Az új épülettömb kialakítása 640 millió forintba
kerül és közel 900 millió forintot fordítanak eszközbeszerzésre, a diagnosztikai
géppark modernizálására
és a hatékony informatikai,
valamint a sorszámos betegirányító rendszer kialakítására. A tervek szerint az
új épülettömb kilenc hónap
alatt készül el. A földszinten járóbeteg-szakrendelôk
lesznek, az elsô emeleten
tizennégy ágyas egynapos
sebészeti ellátó osztály lel
otthonra mûtôkkel, a második emeleten pedig egy
tízágyas központi intenzív
osztály kap helyet. Jelenleg
már a közbeszerzési eljárások folynak. A Gyulai úton
harminckét új parkolóhely
is szolgálja majd a kórházi
dolgozók és a betegek kényelmét. A pályázati támogatással megvalósuló beruházás nyomán a megújuló
csabai kórház területi funkcióját még magasabb színvonalon tudja majd ellátni, a
korszerûsödô betegellátás
pedig költséghatékony gazdálkodással párosul.
Vándor Andrea

Négy napig rajtunk volt a kolbászkedvelô világ szeme
Hagyományokra épülô kolbászünnep újdonságokkal

Többször is körbeérte
volna Békéscsabát az a
kolbászmennyiség, amit a
hétvégén készítettek vagy
becses ajándékként ha
zavittek a tizenötödik kol
bászfesztiválra érkezô ven
dégek. Bôvült a versenyek
sora, még többen kötöttek
kötényt, hogy megmutas
sák, milyen kolbászt töl
tenek vagy milyen töltött
káposztát fôznek az apáról
fiúra szálló, titkos családi
receptek alapján.
A Csabai Rendezvényszervezô Kft. és Hégely Sándor fesztiváligazgató a hagyományok ápolása mellett
a megújulásra is hangsúlyt
fektetett. Idén elôször volt
bográcsos töltöttkáposztafôzô verseny, és szintén elsô
alkalommal rendezték meg

a hagyományok elmélyítését
szolgáló Krajcsó Pál-emlékversenyt. A Facebookon
rengeteg fiatal követte nyomon a meghirdetett játékokat
és versenyeket, így sikerrel
szervezték meg az egyetemisták versenyét is. A nagy
kolbászkészítésbôl persze
szerkesztôségünk sem maradhatott ki, a médiagyúráson a Csabai Mérlegbôl
készült egyencsákóban, minden tudásunkat összeszedve, szakemberekkel felvértezve töltöttünk együtt.
A most elôször belépôdíjas
fesztivál négy napja alatt a
legkülönfélébb kolbászokból
és disznótoros finomságokból válogathattunk. Az élelmiszer-ipari és mezôgazdasági
kiállítás sátra most a bejárat
mellé, a város felôli elsô helyszínre került, rengeteg látni-

és kóstolnivalóval. Beljebb, a
díszburkolatos tér faházaiban
kizárólag kézmûvesek kaptak
helyet és árusítottak különleges pálinkát, kolbászt, mézet,
lekvárokat, sajtot, paprikát és

mindenféle kézmûves terméket. Korábban a koncertek
fôként a sportcsarnokban
voltak, most a legnagyobb
programok kedvéért egy
több mint négyezer négy-

igazi csabaikum az egyik legszebb versenymû

zetméteres sátrat állítottak
fel. Tízedik éve van borvigadalom a fesztiválon, idén
harminc borászat vonultatta fel különlegességeit. Az
idei fesztivál környezet- és
bababarát volt. Törekedtek
arra, hogy minél kevesebb
mûanyagot
használjanak,
a hulladékot pedig szelektíven gyûjtötték. A kisgyermekkel érkezôket ingyenes
gyermekmegôrzô várta képesség- és készségfejlesztô
játékokkal, a kerékpárosoknak pedig a BéKSZI elôtt
alakítottak ki „bringás bázist” kerékpármegôrzôvel és
kölcsönzôvel.
A szárazkolbászversenyt
egy héttel a fesztivál elôtt
tartották, a gyôztesek a megnyitón vehették át díjaikat. A
legjobb kolbászokat a zsûri
szerint a következôk alkot-

ták: fôdíjas Zelenyánszkyné
Csicsely Judit, az elsô díjat
Szénási Sándor, a másodikat
Szilágyi Sándorné, a harmadikat Balázs Tamás érdemelte ki. A média zsûri értékelése alapján a legfinomabb
kolbászt Gulyásné Székely
Éva készítette, második Péli
István, harmadik Szénási
Sándor lett.
A kolbászfesztivál lapzártánkkor még javában
tartott. Hogy milyen volt a
mintegy ötszáz csapat részvételével zajlott nagy kolbászgyúrás, a Csík Zenekar,
a Balkan Fanatik, Boban
Markovič koncertje, a Magna
Cum Laude vagy a Pribojszki
Mátyás Band, és hogyan telt
a négy nap, arról következô
számunkban olvashatnak képes beszámolót.
Mikóczy Erika
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A piac a csabai lakosoké
és kereskedôké marad

Nem tesznek pluszterhet az árusokra
Békéscsaba további életét jelentôsen meghatározó
döntések születtek a legutóbbi közgyûlésen, ilyen a
piac és a helyi közlekedés.
Jövô év végén lejár az önkormányzat Körös Volánnal kötött szerzôdése, el
kell döntenünk, hogy utána milyen módon kívánjuk
megoldani a város tömegközlekedését. A legutóbbi
közgyûlésen azt a határozatot hoztuk, hogy ezzel
kapcsolatban hirdetményt
teszünk közzé az Európai
Unió hivatalos lapjában –
kezdte a Fidesz közgyûlés
utáni
tájékozatóját
dr.
Ferenczi Attila.
A tanácsnok a piacot
illetôen kijelentette, hogy az
Békéscsabáé marad, az ott
dolgozó, ott árusító emberek biztonságban lesznek,
és a város gondoskodik arról, hogy a bérleti díjak semmiképpen se szabaduljanak
el. Hangsúlyozta: az önkormányzat olyan ajánlatokat
vár a további üzemeltetésre,
amely az árusokra a jelenlegihez képest semmiféle
pluszterhet sem rak. Hozzátette, hogy ha sikerül a pályáztatás, a további, biztonságos mûködés érdekében
átlátható, ellenôrizhetô kell
legyen majd a megkötendô

szerzôdés is. Mint mondta,
a város legfontosabb elvárása a jelenlegi csarnok
felújítása, egy új csarnok
építése a kôtáblás asztalok
helyén, a nagybani piac kiköltöztetése a Kétegyházi
útra vagy egy másik területre, valamint a közlekedési és
parkolási gondok megoldása. Erre várnak ajánlatokat a
pályázóktól, amiért cserébe
elsôsorban a piac környéki
telkeket vagy más telkeket
tud felajánlani a város értékegyeztetéssel. Esetleg
szóba jöhet egy üzemeltetési koncepció is, errôl a
decemberi közgyûlésen tárgyalnak majd.
2012. január 1-jétôl tehát a
Békéscsaba Vagyonkezelô
Zrt., vagyis akkor már a
törzsház-konszern mûködteti tovább a piacot, így a
városnak konkrét információi lesznek a mûködés
bevételeirôl és költségeirôl.
Késôbb a pályázók által kínált lehetôségekbôl választják ki azt, amelyik Békéscsabának a legkedvezôbb. Dr.
Ferenczi Attila leszögezte:
ameddig nem érkezik a város számára megfelelô ajánlat, a konszern mûködteti
majd a piacot – ha kell, akár
több éven keresztül.
M. Erika

LMP: Hiányzik a koncepció
A pályázóktól várjuk a megoldást?

Az októberi közgyûlésen
rengeteg kérdés maradt nyitva, mondhatni, leginkább a
kérdések szaporodtak. Úgy
tûnik, a városvezetés a piaccal kapcsolatban nem tudja,
mit és hogyan szeretne, viszont azt tudja, hogy mindez ötszázmillióba fog kerülni
– mondta Gál István Elek az
LMP tájékoztatóján.
Mint megtudtuk, az LMP
tagjai elemzéseket végeztek
azzal kapcsolatban, hogy
mekkora kiadással járhat az
önkormányzati cégek törzsház-konszernbe tömörülése.
Szerintük az átalakítás ráfizetéses, a kiadások biztosak, a
megtakarítás azonban legfeljebb csak remélhetô. Takács
Péter hangsúlyozta, hogy a
törzsház-konszern létrehozásával a kezdetektôl nem
értettek egyet. Hozzátette,
hogy az ügyben eddig készült tanulmányok költsége
csaknem annyi, mint amen�nyi megtakarítást három-öt
év alatt vélelmez a város a
konszerntôl.
– Elôször a városvezetésnek kellene eldöntenie,
hosszabb távon mit szeretne kezdeni a piaccal és a
környékével, és csak ezután
lenne érdemes pályázatot
kiírni. Legalább egy öt-tíz

éves koncepciót kellett volna készíteni arra vonatkozóan, hogy milyen elvárások,
feltételek mentén képzeli
az önkormányzat a közpiac
mûködtetését, hogy ne csak
a pályázók jobbnál jobb ötleteire várjunk – jegyezte meg a
képviselô.
Takács Péter kiemelte,
hogy Békéscsaba híres a
nyomdáiról, éppen ezért a
közgyûlésen volt egy olyan
felvetése, hogy a Csabai Mérleget helyiek nyomtassák,
de a javaslata nem kapott
többséget. Ismételten hangot
adott annak a véleményének,
hogy a belváros rehabilitációja miatt nem kellene kivágni
a Szent István téri ostorfákat. Nehezményezte, hogy
a közgyûlés az egyik döntésével szûkítette azoknak a
körét, akik Bursa Hungarica
ösztöndíjat kaphatnak. Eddig
azok a diákok folyamodhattak
az ösztöndíjért, akik családjában az egy fôre jutó kereset
nem haladta meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének száznegyven százalékát,
mostantól pedig csak azok,
akiknél ez nem haladja meg
az öregségi nyugdíj legkisebb összegét, vagyis jelenleg a 28 500 forintot.
Mikóczy E.
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Vantara: Az árusokkal is
egyeztetünk a piacról!

A polgármester is értékelte a döntéseket
Vantara Gyula négy fô
témát emelt ki a közgyûlés
döntései közül. Elsô helyen
szerepelt a közpiac üzemeltetésének és fejlesztésének
kérdése, amelynek kapcsán
pályázat kiírásáról döntött
a testület. A polgármester
kiemelte, hogy a kiírás tartalma és a nyertes pályázó
kiválasztása is közgyûlési
döntés függvénye, s külön
hangsúlyozta azt is, hogy
a fejlesztések megkezdése
elôtt mindenképpen egyeztetéseket kezdeményeznek
majd az árusokkal. Ahogy
fogalmazott: – Az önkormányzatnak most még csak
tájékoztatási
lehetôségei
vannak az árusokkal szemben, a konkrét véleménycsere és a piac jövôjének
közös meghatározása akkor lesz aktuális, ha az árusokat már nem a jelenlegi
üzemeltetôhöz köti helybérleti jogviszony.
A polgármester a módosított lakásrendeletrôl is beszélt, amely szerinte sokkal
ésszerûbb és életszerûbb
szempontokat teremt az
önkormányzati bérlakáshoz
juttatás
feltételrendszerében. A Lôtér melletti telek és
a Kórház utcai teniszpályák
hasznosításáról szóló döntés kapcsán Vantara Gyula

arról tájékoztatott, hogy a
mindkét terület vonatkozásában megkötött hos�szú távú bérleti szerzôdés
nagyszabású fejlesztési kötelezettséget ró a bérlôkre.
Ennek értelmében a Békéscsabai
Utánpótlás-nevelô
Futball Club 90 milliós beruházást végez a Lôtérnél,
melynek keretében három
nagyméretû (60 x 100 méteres), két közepes (40 x 60
méteres) és három kisebb
(20 x 40 méteres) futballpályát és az ezekhez kapcsolódó kiszolgálólétesítményt
épít pályázati forrásokból.
A Kórház utcai Elôre Teniszcentrum 36 milliós fejlesztést végez 2013 áprilisáig a
teniszpályák területén ahol
idôszakosan lefedhetô teniszpályák létesítését és
üzemeltetését is tervezik.
Vantara Gyula ismertette a Bursa Hungarica
öztöndíjpályázat jövô évi fordulójára vonatkozó részleteket is, amelyrôl szintén döntés született a közgyûlésen.
Eszerint 5 millió forintos támogatási keretben nyújt segítséget a város hátrányos
szociális helyzetben lévô diákoknak, akár háromszor tíz
hónapos (6 szemeszteres)
idôtartamban.
K. K. P.

Jobbik: Mennyi az annyi?
Nem sürgetô a pályáztatás

A pécsi és a debreceni jobbikos képviselôkhöz
hasonlóan mi is kezdeményezzük annak nyilvánosságra hozatalát, hogy a
város vezetôi mennyi jutalmat kaptak közpénzbôl.
Hogy legyen viszonyítási
alapunk, az elmúlt mintegy
tíz évben kifizetett összegeket szeretnénk megtudni és
Békéscsaba polgárainak tudomására hozni – jelentette
be Strifler Attila a Jobbik tájékoztatóján.
A közgyûlés témái közül
a jobbikosok elsôként a piacot emelték ki. Szabóné
Kocziha Tünde felhívta a figyelmet arra, hogy 1994 óta
a város gyakorlatilag nem lát
bele a piac üzemeltetésébe.
A Jobbik határozott álláspontja, hogy a piacot januártól a vagyonkezelônek
kell mûködtetnie. Minimum
egy év kell ahhoz, hogy
tiszta képet kapjon a testület, világosan kiderüljön,
milyen költségekkel, milyen
haszonnal jár ez. Szerintük
a pályázat kiírásával még
várhatna a város, bár fontos a piac korszerûsítése,
de nem égetôen sürgôs.
Elsôként konkrétan meg kell
fogalmazni, mit szeretne az
önkormányzat, meg kell is-

merni a piac valós bevételeit, képet kell kapni a szóba került ingatlanok valós
értékérôl, ezután az árusokat, gazdákat, kereskedôket
meghallgatva kell egy koncepciót kidolgozni a jövôrôl.
A piacnak továbbra is ki
kell elégítenie a helyi lakosság igényeit, lehetôséget
kell adnia arra, hogy a helyi termelôk, gazdák bevételhez jussanak. Szabóné
Kocziha Tünde hangsúlyozta, a Jobbik ezen elvek
szerint szavazott eddig és
ezután is így tesznek.
Strifler Attila a törzsházkonszern
kialakításával
kapcsolatban megjegyezte,
nem ért egyet azzal, hogy
a vagyonkezelô igazgatótanácsának létszáma öt fôrôl
három fôre csökkent. Miután a jelenlegi Békéscsaba Vagyonkezelô Zrt. lesz
a törzsház „feje”, nincsenek
meggyôzôdve arról, hogy a
megnövekedett feladatokat
így maximálisan el tudják
majd látni. Azt viszont örvendetesnek tartja, hogy a
Fidesz öt év után végre belátta, nem pártdelegáltakat
kell küldeni az igazgatótanácsba, hanem szakembereket.
M. E.

Kövesse híreinket, felhívásainkat és játékainkat a
világ legnépszerûbb közösségi oldalán is! Klubtagságunk folyamatosan bôvül, Ön is csatlakozzon hozzánk és
népszerûsítse oldalunkat ismerôsei körében.

Elutasítják a „kézi vezérlést”
a szocialisták

Bizonytalannak látják a konszern jövôjét

Az elmúlt öt-hat év egyik
legjelentôsebb érdemi vitája zajlott az októberi
közgyûlésen a piaccal kapcsolatban. Kellemes meglepetésként ért, hogy ezúttal
a polgármester lehetôséget
adott arra, hogy akár idôn
túl is megfogalmazzuk a
véleményünket – mondta
Hrabovszki György az MSZP
tájékoztatóján.
A képviselô leszögezte,
hogy a „koncepciónak nevezett anyaghoz” képest
száznyolcvan fokos fordulattal fogadta el a közgyûlés a
piaccal kapcsolatos elképzeléseket.
– Az eredeti elôterjesztés
szerint az egyes pályázóknak alig három hetük lett
volna arra, hogy egy több
száz milliós pályázatot kidolgozzanak, ehhez mindent
beszerezzenek.
Pillanatnyilag egyedül a jelenlegi
üzemeltetônek vannak birtokában olyan adatok, amelyek mentén el lehetne indulni, a pályázóknak tehát a
valós tények ismerete nélkül
kellett volna tervet készíteniük – jelentette ki Hrabovszki
György.
A közgyûlésen elfogadott
módosításokkal a városnak
közel két hónapja van arra,
hogy érdemi, szakmai mun-

kával kidolgozza a részletes koncepciót. A képviselô
megjegyezte, hogy a decemberre elkészülô anyag
reményei szerint csak az
elsô olvasat lesz, amelyet az
érintettekkel megvitatva, az
ô véleményüket figyelembe
véve és beépítve készül majd
el a végleges változat. Januártól tehát a vagyonkezelô,
azaz már a törzsház-konszern üzemelteti a piacot,
tehát jövôre a bevételeket és
a kiadásokat is pontosan ismerik majd.
A szocialisták az elsô
perctôl elutasítják, hogy az
önkormányzati cégek, vállalkozások egységes irányítás
alá kerüljenek. Hrabovszki
György leszögezte, semmi
nem indokolja, hogy például
a jól mûködô Békéscsabai
Vállalkozói Centrum Kft.-t
bevigyék egy olyan törzsház-konszernbe, egy olyan
irányítási modellbe, amelynek a jövôje semmilyen szinten sem garantált. Szerintük
a konszern kézi vezérlésû
önkormányzati vállalkozási
struktúrát alakít ki. Ezt bizonyítva látják abban is, hogy
az eddig ötfôs igazgatótanács létszáma háromra
csökken, és abból ketten az
apparátus tagjai.
Mikóczy Erika

A fehér bot napján Lisztrôl is
megemlékeztek
A Vakok és Gyengénlátók
Békés Megyei Egyesülete
a fehér bot napja alkalmából és a Liszt Ferenc emlékév tiszteletére ünnepi
hangversenyre és koncertre várta tagjait, valamint
az érdeklôdôket a Jókai
színház Vigadójába. Szabó
Tiborné, az egyesület elnöke
a zene gyógyító, összetartó
erejérôl beszélt a sorstársaknak, dr. Jároli Józsefné
Liszt Ferenc életútját, munkásságát, valamint a Bartók
Béla Vegyeskar tevékenységét ismertette. Az ünnepi
hangversenyen Nagy Szilvia
gyönyörû
énekhangjában

gyönyörködhettünk, zongorán Kovács Gergely Tamás
kísérte. A mûsor második
részében „In memoriam
Liszt Ferenc” címmel a
Békéscsabai Bartók Béla
Vegyeskart hallhattuk. Zongorán Szabóné Banner Zsófia mûködött közre.
A koncert támogatói: a
budapesti Balassi Intézet
– Nemzeti Évfordulók Irodája, Békéscsaba Megyei
Jogú Város Közgyûlésének
Közmûvelôdési, Ifjúsági és
Sportbizottsága, a Jókai
színház és a Filharmónia
Kht.
Vándor Andrea

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.
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Pályáztatják a piac üzemeltetését
Decemberben döntenek a kiírás pontos részleteirôl

A piac fejlesztésének és
üzemeltetésének kérdésé
ben olyan pályázat kiírásá
ról döntött a testület, amely
ben három lehetôség közül
választhatnak a pályázók.
Az egyik szerint a nyertes
a piac környéki ingatlanok
tulajdonjogáért cserébe –
értékegyeztetési
eljárást
követôen – az önkormány
zat által elôírt határidôs fej
lesztéseket végezné el. A
másik alternatíva értelmé
ben az önkormányzati tu
lajdonok felajánlása mellett
vegyes konstrukciót léptet
nének életbe az üzemelte
tés feltételeit tekintve, míg
harmadik lehetôségként a
beruházó vállalná az önálló
forrásokból történô fejlesz
tést, amiért cserébe hatá
rozott idejû üzemeltetési
jogot kapna a várostól.
Takács Péter (LMP) szerint más lehetôsége is lenne
a városnak a tervezett üzemeltetési és fejlesztési pályázat kiírásán kívül. Szerinte
a Vagyonkezelônek kell átvennie az üzemeltetést, még
akkor is, ha csak hitelbôl tud
fejleszteni, hiszen vélhetôen
a nyertes vállalkozó is ugyanígy járna el. A politikus azt
is felvetette, hogy az önkormányzat többségi tulajdonának megtartásával és egy
vállalkozás bevonásával vegyes konstrukció kialakítására is lehetôség lenne, amire
példaként a Belvárosi Parko-

Vantara Gyula polgármester hangsúlyozta, hogy rövidesen az árusokkal is egyeztetnek
lóház Kft.-t említette. Takács
Péter arra is felhívta a figyelmet, hogy megítélése szerint
túl sok a bizonytalan elem a
közgyûlés elé került koncepcióban. Ahogy fogalmazott:
– Nem tisztázott, mekkora új
csarnokot építene a vállalkozó, miként lesznek hasznosítva az átadott belvárosi területek és ingatlanok, ahogy
az sem, mennyi ezeknek a
jelenlegi forgalmi értéke.
Dr. Ferenczi Attila (Fidesz)
frakcióvezetô kiemelte: a fejlesztési koncepció azért nem
tartalmaz egészen konkrét
elvárásokat a pályázókkal
szemben, mert így könnyebb
lesz kiválasztani a legjobbat

a beérkezô ajánlatok közül.
Az önkormányzat tanácsnoka felsorolta azokat a fôbb
indokokat is, amelyek miatt
a város nem képes a közpiac önerôs fejlesztésére.
Ezek szerint a költségvetésben nincs elegendô forrás
a beruházáshoz, az esetleges üzemeltetés bevételei a
központi büdzsébe olvadva
nem képeznének fejlesztési
alapot, ugyanennek a forrásnak külön számlán történô
kezelése esetén pedig 10–15
évet venne igénybe a fejlesztéshez szükséges ös�szeg elôteremtése. A Fidesz
frakcióvezetôje külön kiemelte, hogy a pályázat nem zajlik

A megye szíve lesz a belváros
A fôtér visszanyeri régi városközponti szerepét

„A belváros rehabilitációja
a legjelentôsebb városképformáló beruházás a Fiume
Hotel és a színház megépítése óta, amellyel Békéscsaba belvárosa a megye
szíve lesz, ezzel jelképezve
a megyeszékhelyi szerepét”
– e gondolatok jegyében
nyitotta meg Vantara Gyula
polgármester a Belváros rehabilitáció I. ütemének nyitórendezvényét.
Az 1,9 milliárd összköltségû beruházásnak az
is aktualitást ad, hogy a megyei önkormányzat átalakulásával tovább erôsödik
városunk vezetô szerepe, és
a megyei közigazgatási feladatok kormányhivatalhoz
kerülése után felerôsödik
gazdasági, kulturális, politikai központ jellege is. A
polgármester beszédében
külön kiemelte a zöldfelüle-

tek bôvülési lehetôségét a
beruházás nyomán: mintegy
ötezer ôshonos fa, cserje,
rózsa, évelô növény díszíti
majd a központot, ahol rendbe teszik a tér elavult csatornáit, vezetékrendszerét
és alépítményeit, valamint
megújul a Szent István tér
négy épületének városképi
jelentôségû homlokzata is.
A busszal közlekedôk élete
is kényelmesebbé, biztonságosabbá és praktikusabbá válik az átszállószigetek
létrehozásával. A továbbiakban Viczián László, a Csaba
Belvárosi Parkolóház Kft.
ügyvezetôje az 1800 négyzetméteres, ötemeletes és
204 személygépkocsi parkolását kiszolgáló parkolóház-beruházás fôbb elemeit ismertette. A kilencezer
négyzetméteres parkolóház
több mint nettó hatszázmil-

lió forintos összértékû beruházása nyomán a belváros
utcái fellélegezhetnek, s a
házban olcsóbban lehet
majd parkolni. A beruházást
vállalkozások is segítik: 256
millió forinttal a Csaba Parkolóház Kft., a kétszázmillió
forintos önerô felét az önkormányzat állja, a másik
felét pedig az épületben
található három vállalkozás – a 180 milliós vállalkozásfejlesztési hitel mellett.
Tóthné Svecz Valéria, a Békéscsabai Városfejlesztési
Kft. ügyvezetôje ismertette
az 1,1 milliárd forintos támogatás felhasználási területeit. Az 57 százalékos
támogatottsági arányú projekt nyomán összesen több
mint 42 ezer négyzetméter
terület újul meg a belváros
szívében.
Vándor Andrea

Vantara Gyula a megye szívének szánja Békéscsaba megújuló belvárosát

le két hónap alatt, ebben az
esetben pedig ideiglenesen
a Vagyonkezelô veszi át az
üzemeltetés feladatát.
Vantara Gyula arról tájékoztatta a testületet, hogy
az elôterjesztésben szereplô
határidôk tájékoztató jellegûek, amelyek a jelenlegi
üzemeltetô szerzôdésének
lejártához igazodnak. A polgármester külön kiemelte,
hogy a kiírás részleteivel és
a nyertes pályázó kiválasztásával kapcsolatos döntés is
közgyûlési vita tárgyát képezi
majd. A közgyûlés december
16-án hagyja jóvá a pályázat
konkrét tartalmát.
Kárász-Kiss Péter

Elônyben a fizetô bérlôk

516 önkormányzati bérlakásból 150-ben
vannak lakbérelmaradások
A városi közgyûlésen döntöttek az utolsó ízben 2009
nyarán módosított lakásrendelet változásairól is. A legutóbbi, két évvel ezelôtti változtatásokhoz képest – amely
fôleg a lakbérek emelését tartalmazta – jóval komolyabb,
tartalmi változtatásokról tárgyalt a testület. Az elfogadott
rendelet értelmében módosul a szociális bérlakáshoz
juttatás szempontrendszere,
amely ezentúl elônyben részesíti az öngondoskodókat,
a dolgozókat, s azokat is, akik
rendesen fizetik a lakbért. A
november 1-jétôl hatályba
lépô rendeletben újdonság
az a lehetôség, amely szerint
minden bérlô, aki önerejébôl
felújításokat végez az önkormányzat tulajdonában lévô
lakásban, „lelakhatja” a lakásfelújítás értékét. Dr. Kerekes
Attila (Fidesz) a közgyûlésen
elmondta: idôszerû volt a módosítás, hiszen az új rendelet
minden részletében igazodik
az aktuális gazdasági viszonyokhoz. A képviselô külön
hangsúlyozta a dolgozók és
öngondoskodók elônyben
részesítésének jelentôségét,
majd beszélt az eddig be
nem fizetett lakbérekrôl is.
Eszerint jelenleg 150 önkormányzati bérlakás esetében
beszélhetünk fizetési elmaradásról, miközben meglepô
adat az is, hogy a városi intézmények kezelésébe kiadott
lakások esetében is gyakoriak a kifizetetlen lakbérek.

A város jelenleg is összesen
közel 10 milliós kintlévôséget
könyvelhet el az önkormányzati lakások lakbértartozásait tekintve. A rendelet külön
szabályozza a hátralékos,
nemegyszer kilátástalan
helyzetben lévô személyekkel szembeni eljárás rendjét,
amely a családok kilakoltatásának megelôzését célozza.
Így 50 000 Ft alatti lakbértartozás esetén részletfizetési
lehetôséget kínál az önkormányzat a bérlônek. Amen�nyiben a tartozás mértéke
50 001 Ft és 270 000 Ft között
van, a szerzôdés felmondása
elôtt a bérlônek alacsonyabb
költségû bérlakást, illetve az
adósságkezelési szolgáltatás
igénybevételét ajánlják fel.
Ha közüzemi díj- vagy társasházi közös költség tartozása
van, elsôsorban alacsonyabb
komfortfokozatú,
kisebb
alapterületû vagy egyéb okból alacsonyabb lakbérû,
alacsonyabb költségû bérlakást, illetve adósságkezelési
szolgáltatást ajánlanak fel. A
szerzôdés felmondására akkor kerül sor, ha a bérlô a felajánlott lehetôségeket nem
fogadja el, vagy a tartozás
rendezése érdekében biztosított részletfizetési, illetve
az adósságkezelésben elôírt
kötelezettségének
három
egymást követô hónapban
nem tesz eleget. A békéscsabai önkormányzati tulajdonú
lakásokból eddig egyszer
sem történt kilakoltatás.

Indul a parkolóház építése
A belváros-felújítás elsô fecskéje

Elkezdôdött. Mostantól nemcsak beszélünk arról, hogy
elindul a belváros
revitalizácója,
hanem az Univerzál
és a Közgé közötti
területen láthatjuk
is, ahogy az ott álló
régi
raktárépületet lebontják, és
azután az udvaron
felépül egy közel
kilencezer négyzetméteres, ötszintes,
több mint kétszáz
férôhelyes
parkolóház. Már bontanak, az alapkövet
az idôkapszulával –
benne a Csabai Mérleg legutóbbi számával – lerakták, és
rövidesen kezdôdik
az építkezés.
Az ötszintes épületben több mint kétszáz autó parkolhat
A belváros felújításával egyidejûleg 179 tet mondott a társberuhá- László, a Csaba Parkolóház
parkolóhely szûnik meg, de zóknak, a tervezôknek, a Kft. ügyvezetôje, aztán betetösszesen 251 épül, ebbôl kivitelezôknek és mindazok- te a téglát is az alapkôbe.
A parkolóház és az
204 az ötszintes parkolóház- nak, akiknek jóvoltából elinban – tudtuk meg Vantara dulhat a belváros-revitalizáció Univerzál egyes szintjeit ös�Gyulától az alapkôletételen. elsô létesítményének építé- szekötik, és közben az áruház földszintje is megújul.
A parkolóház az önkor- se.
– Múlt évben, amikor még Ahogy minden építkezés,
mányzat, az Univerzál Zrt.,
az Élésker Kft. és a Varsá- nem lehetett semmit sem biz- nyilván ez is némi kényelmetnyi vállalkozás (Halcent- tosra venni, kaptam ajándék- lenséggel jár, de ha minden
rum)
együttmûködésének ba egy téglát a kollégáimtól. rendben megy, jövô nyáron
köszönhetôen, magántôke Örömmel jelentem, hogy a már a belvárosi parkolóházbevonásával valósul meg. téglát most már fel tudom ban is parkolhatunk majd.
Mikóczy Erika
A polgármester köszöne- használni – mondta Viczián
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Ötvenhatra emlékeztünk

Programajánló

Összetartozás, szabadság, csoda, katarzis, szeretet
November 5-én 14 órá
tól: az apáról fiúra sorozat keretében – családi
hagyományôrzô játszóház a
Meseházban
November 5-én 20 órától: a
Békési Úti Közösségi Házak
Jazz-klubja bemutatja a 3G
GENERATION együttest
November 12-én 17 órától:
a Lisztérzékenyek Békés Megyei Közhasznú Egyesülete
10. születésnapi rendezvénye a Holstein étteremben
November
14-én
18
órától:
Békési
István
kemenceépítô a Közös Pont
Teaház vendége a Szü-Net
internetkávézóban.
Téma:
sütés, fôzés hagyományos
agyagkemencében régen és
ma
November 15-én 19 órakor:
Berecz András önálló estje
az evangélikus kistemplomban
November 16-án 19 órakor:
Dumaszínház Hadházi Lászlóval és Hajdú Balázzsal a
Phaedrában
November 21-én 19 órakor:
Koncz Zsuzsa nagyszabású
koncertje Békéscsabán, a
Szent István Egyetem sportcsarnokában

Vért adtak
a fesztiválon
A legutóbbi Frankó fesztiválon, a Csaba Centerben
harmincöten összesen 15,5
liter vért adtak. Az immár hagyományos üzletember-találkozón mintegy százan vettek
részt. Fellépett többek között
Salamon László bûvész, Rita
bohóc, SP és az Anti Fitness
Club. A következô, 35. Frankó Dance Fesztivál nem a
centerben, hanem más helyszínen lesz.

Nyolcvanegyen tették le az állampolgársági esküt a polgármester és az ünneplôk elôtt
Október 23-án nem három, hanem egy központi
ünnepségen
emlékeztünk
meg az ’56-os forradalomról
és szabadságharcról Békéscsabán. A Nagy Imre téren a
Balassi mûsora után Vantara
Gyula polgármester mondott
beszédet, majd idén harmadik alkalommal lehettünk állampolgári eskütétel tanúi.
A polgármester elmondta,
hogy október 23-án egyszerre hajtunk fejet a forradalom
és szabadságharc hôsei és a
hétköznapi kisemberek elôtt,
akik névtelenül is vezetô szerepet vállaltak az események

alakításában. Az együttérzés,
a testvériesség, a szabadság, a csoda, a katarzis, a türelem és a szeretet – e kulcsszavakat emelte ki ünnepi
beszédében Vantara Gyula,
aki elôtt nyolcvanegyen tettek állampolgársági esküt.
Ezután a koszorúzás következett, majd a megemlékezés a Fekete Pál Gyûjtemény
ünnepélyes
megnyitójával
folytatódott a Kazinczy Ferenc iskolában, Fekete Pál
és felesége jelenlétében.
A forradalom budapesti,
október 23-ai kitörése után,
október 28-án alakult meg

Békéscsabán a Békés Megyei Forradalmi Tanács. Abban végzett tevékenységéért
Fekete Pált életfogytiglani
börtönbüntetésre ítélték. Hét
év börtön után nem taníthatott, bányában dolgozott.
1992-ben lett városunk díszpolgára, de 1968 és ’89 között be sem tehette a lábát
Békéscsabára! Ez utóbbi
tényre utalt Kiss Tibor alpolgármester is, amikor mesélésre kérte Fekete Pált. A
gyûjteményt bemutató Pali
bácsi pedig csak mesélt és
mesélt 1956-ról.
V. A.

Hol készült?
Öt tipp öt pizzáért
Jóllakhat, ha rendszeresen megtippeli, hogy a város
mely rég látott helyszínét vagy épületét látja képeinken!
Nagy örömünkre szolgál, hogy a „Hol készült a fotó?”
címû rovatunk a beérkezett visszajelzések alapján igen nagy
sikernek örvend! Az ôszi szünetben hagytunk ugyan egy
kis pihenôt azok számára, akik elôszeretettel tippelgetnek
a fotóinkon látható csabai helyszínekre és épületekre, de a
pihenô után új lendülettel, kibôvített formában játszhatnak a
Csabai Mérleggel.
November 7-étôl mindennap egy-egy új feladvánnyal várjuk Önöket a www.csabaimerleg.hu oldalunkon. Értékes
ajándékot sorsolunk ki azok között, akik minden hétköznap tippelnek egyet a cikk alatt található komment rovatban,
vagy elküldik megfejtéseiket a csabai.merleg@bekescsaba.
hu e-mail címünkre! A SPEED BURGER ÉS PIZZÉRIA jóvoltából egy szerencsés játékosunk egy egész hétre szóló
ebédmeghívást nyerhet tôlünk. Amennyiben tehát mindennap tippel egyet internetes oldalunkon, és Ön a szerencsés,
akit pénteken este kisorsolunk, a következô hét minden napján (hétfôtôl péntekig) egy Ön által választott pizzát szállítanak Önnek oda, ahová kéri.
Játsszon velünk Ön is a Csabai Mérleg és a Speed Burger
és Pizzeria közös játékában!

Slezák-emlékkiállítás
Lonovics László, a Békéstáji Mûvészeti Társaság elnöke
nyitotta meg az érdeklôdôk elôtt a magyar festészet napján
az Andrássy Úti Társaskörben a hatvan éve született Slezák
Lajos festômûvész emlékkiállítását. A festményeket egy
magángyûjtô biztosította a november 30-áig megtekinthetô
tárlat számára. Slezák Lajos, a 3. Számú Általános Iskola
volt mûvésztanára hat esztendeje távozott közülünk, ám képeivel most is jelen van szívünkben.

Szépkorúak köszöntése
Kilencvenedik születésnapját ünnepelte nemrégiben Tóth
Pálné Marika néni és Gazdag Mihály bácsi Békéscsabán. Isten éltesse az ünnepelteket.

A MI-ÉRTÜNK Prevenciós
és Segítô Egyesület ezúton
mond köszönetet mindazoknak, akik a 2009. évi szja-juk
1%-ával támogatták céljaink
megvalósulását.
A kapott 45 080 Ft-ot a lakosság, illetve az ifjúság
ártalomcsökkentési feladatainak ellátására fordítottuk.
Segítségükre a jövôben is
számítunk!

Lencsési Közösségi Ház

KÖZÉPFOKÚ ANGOL NYELVVIZSGA
A KÖZGÉBEN
Idôpontja: 2011. december 17.
Jelentkezési határidô: 2011. november 18.

Ifiház – ANDRÁSSY ÚTI TÁRSASKÖR

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

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

Kiállítás

November 5-én (szombaton 9-tôl 12 óráig): vár a kölyöksziget! Családi
délelôtt a társaskörben. Barangold be a kölyökszigetet! Vár a bohóciskola,
a Kismesterek kézmûvesmûhely, a firkaváros, a bergengócia babaklub és a
nagymama konyhája gofrival és szörppel. Vendég: Jimmy bohóc.
Belépô: 300 Ft, családi jegy (4 fôtôl): 1000 Ft.

Az Anna Krzton lengyel festômûvész grafikáiból rendezett tárlat a közösségi
ház nagytermében november 18-áig hétköznapokon 8-tól 18 óráig tekinthetô
meg.
A Dénesné Kádas Magdolna tûzzománcmunkáiból összeállított kiállítás november 23-áig hétköznapokon 8-tól 18 óráig a közösségi ház tanácskozótermében tekinthetô meg.

Tanfolyamok
Jógatanfolyam: minden héten hétfôi napokon 18-tól 20 óráig. A foglalkozásokat Juhász Gabriella vezeti.
Angol alapfokú nyelvvizsgára felkészítô tanfolyam: minden héten szerdai
napokon 18 órai kezdettel. Vezetôje Baráthné Kutasi Györgyi nyelvtanár.
Intimtorna: minden héten szerdai napokon 18-tól 19 óráig. A foglalkozást dr.
Vitaszek Lászlóné gyógytornász tartja.
Ayurvédikus életmód- és testformáló kajakalp jóga tanfolyam: minden
héten szerdán 18-tól 20 óráig. Vezeti dr. Huszár Ildikó orvos-természetgyógyász, ayurvéda- és jógaoktató.
Fotósuli diákoknak és felnôtteknek: minden csütörtökön 17-tôl 19 óráig.
Célja a digitális fotózás technikájának elsajátítása. A tanfolyamot a Márvány
Fotómûhely tagjai vezetik.

Tornák
Nyugdíjastorna: minden kedden 8.15-tôl 9.15-ig. Vezeti Abonyiné Cseke Éva
gyógytornász-testnevelô.
Baba-mama torna: minden kedden 9.30-tól 10.30-ig egyéves kor fölött, és
10.30-tól 11.30 óráig 3 hónapos kortól.
Egészségmegôrzô torna 40 éven felülieknek: minden kedden és csütörtökön 14-tôl 15 óráig.
Szülésre felkészítô torna (a várandósság 32. hetétôl ajánlott): minden kedden 16 órakor.
Kismamatorna (a várandósság 20. hetétôl): minden kedden 17 órakor. A tornákat dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász vezeti.
Alakformáló torna: minden kedden és csütörtökön 18.30-tól 19.30-ig. Vezeti
Kvasz Edit aerobikoktató.

Bergengócia babaklub minden szerdán 10 órától a társaskörben
November 9-én: cserebere-délelôtt – szabadulj meg a fölösleges gyerekholmiktól!
November 16-án és 23-án: „Áspis kerekes...” – interaktív dalos-mondókás
foglalkoztató babáknak és szüleiknek.
November 12-én (szombaton) 16 órakor: „Vizek dajkálta tájak” – természeti
értékek a Dél-Tiszántúlon. Ismeretterjesztô elôadás a társaskörben. Elôadó:
Kertész Éva botanikus. Belépô: 500 Ft
Ötvenéves a Békéscsabai Társastáncklub
Jubileumi bál november 11-én 20 órától a Szent István Egyetem sportcsarnokában. Közremûködik a Lobo latino zenekar. Belépô: 4000 Ft, mely tartalmazza a svédasztalos vacsorát. Asztalfoglalás és jegyelôvétel a társaskörben november 7-éig. Bôvebb információ: 66/527-920 vagy a helyszínen.
November 13-án vasárnap 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:
• Andrássy Úti Társaskör (Andrássy út 38., tel.: 66/527-920);
• Tourinform iroda (Szent István tér 9., tel.: 66/441-261).
• Táncparkett melletti asztalos jegy 2200 Ft-ért kizárólag a társaskörben vásárolható. Jegyárusítás a helyszínen 12 órától.
További információ a 66/527-920-es telefonszámon, a www.ifihaz.hu-n,
e-mailben a tarsastanc@ifihaz.hu-n.
Felnôttjegy 600 Ft, nyugdíjas és gyermekjegy (10 éves korig) 1000 Ft.
A Munkácsy Emlékház kínálatából

Hétköznapokon 10-tôl 17 óráig – internethasználati lehetôség: 100 Ft/óra.
Nyomtatás: 10 Ft/A4-es oldal.

November 5-étôl indul, szombatonként 14 órától: 5 x 2 órás szabás-varrás
szakkör indul kezdôknek. Szakmai vezetô Mári Eszter. Egy méter egyszerû
vászon szükséges. A szakkör díja: 5000 Ft/fô.
November 25-én (pénteken) 11 órától: „Új utakon Munkácsy nyomában” –
kiállítás-megnyitó és beszélgetés Kecskeméti Sándor Munkácsy-díjas szobrász, iparmûvésszel.

BÉKÉSCSABAI KULTURÁLIS KÖZPONT

BÉKÉSCSABAI KULTURÁLIS KÖZPONT

eMagyarország pont

Felkészítô tréning 30 órában
szombatonként (8.30–13.30).
Indul: 2011. november 12-én.
Jelentkezési határidô: 2011. november 9.

Érdeklôdni és jelentkezni munkaidôben az iskola titkárságán,
illetve a 322-611 vagy a 20/438-1718 telefonszámokon.

Pályázati felhívás fesztiválszínpad
igénybevételére
A Békéscsaba Megyei
Jogú Város Önkormányzata
tulajdonában lévô fesztiválszínpadot pályázat benyújtásával bérletidíj-mentesen
lehet igénybe venni a Békéscsaba közigazgatási területén megtartandó turisztikai,
kulturális, sport- és egyéb
szabadidôs
rendezvények
szervezéséhez,
félévente
összesen legfeljebb 20 rendezvénynapon.
A pályázóknak a naptári év
elsô felére vonatkozó – 2012.
január 1. és június 30. közötti
– igényeiket 2011. november
21-éig beérkezôen kell a polgármesteri hivatal oktatási,
közmûvelôdési és sportosztályára írásban eljuttatni. A
döntés várható ideje: 2011.
december 6.
A kérelemben meg kell
jelölni: a rendezvény ne-

vét, szervezôjét, a rendezvény célját, rövid leírását, a
résztvevôk tervezett számát,
a rendezvény látogatásának
feltételeit (ingyenes vagy
belépôdíj ellenében látogatható).
Békéscsaba
Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének Közmûvelôdési, Ifjúsági, Oktatási
és Sportbizottsága kedvezô
elbírálása esetén az igénylô
a bérleti díj megfizetése alól
mentesül – a szállítás, felállítás, bontás költsége az
igénybe vevôt terheli.
Bôvebb információ: Békéscsaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Oktatási, Közmûvelôdési és Sportosztálya, tel.: 66/523-830,
e-mail: vargat@bekescsaba.
hu, www.bekescsaba.hu, a pályázati hírek menüpont alatt.
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Dr. Nagy Ágnes: Kinôttük a sportcsarnokot
Lányok, válasszatok fiús szakmákat!

Idén tizenegyedik alka
lommal szervezte meg a
kétnapos
pályaválasztá
si vásárt a Békés Megyei
Kormányhivatal
Munka
ügyi Központja. A vásárnak
második éve ad otthont a
békéscsabai városi sport
csarnok. A mottó ezúttal a
következô volt: Lányok, vá
lasszatok fiús szakmákat!
Ennek tudatában kevésbé
volt meglepô, hogy a köz
pont vezetôjét, dr. Nagy
Ágnest csak egy spontán
traktorvezetési gyakorlat
után tudtuk rövid értéke
lésre kérni a rendezvény
második napján.
– Hogyan vélekedik a kétnapos vásár eredményeirôl?
– Mindenképpen a rendezvény sikerét jellemzi, hogy
az idei pályaválasztási vásárunkon több látogató és kiállító van, mint eddig bármikor.
Több mint ötezer pályaválasztás elôtt álló vagy pályakorrekcióra készülô fiatal vett részt a
vásáron. A megye szinte minden szakképzô vagy szakképzésben is érintett közép- és
felsôfokú intézménye mellett
a felnôttképzési szervezetek, a gyakorló intézmények
és a nagyobb foglalkoztatók is képviseltetik magukat.
Sajnos azt kell mondanom,
hogy szép lassan kinôjük a
sportcsarnokot, nem tudtunk

A lányok körében is egyre népszerûbbek az eredendôen férfiasnak tartott szakmák
minden jelentkezônek helyet
adni a vásáron, akár kétszer
ekkora helyszínt is meg tudtunk volna tölteni.
– Az teljesen világos, hogy
nem olyan vásárról van szó,
ahol az érdeklôdô kézbe kap
egy színes prospektust, amit
hazavihet olvasgatni. A program egyik kivételes sajátossága, hogy az itt megjelenô
szakmák nem érinthetetlenek.
Mindent ki lehet próbálni,
minden megfogató. Lehet ezt
még fokozni?

– Mindig vannak új ötletek, sosem késô megújulni.
Az idei rendezvényünk mottója – „Lányok válasszatok
fiús szakmákat!” – utal rá:
szeretnénk a lányokat is
bevonni az eddig kifejezetten fiús szakmának számító munkakörökbe, amelyek
esetleg eddig szokatlannak
tûntek a lányok számára. Ilyen a tehergépkocsivezetô- vagy például a
bútorasztalos-szakma, de
mondhatnám a CNC gépke-

zelést vagy a forgácsolást
is. Nem véletlen tehát, hogy
a csarnok elôtt felállított sátorban lányok mutatnak be
olyan szakmákat a gyakorlatban, mint a bútorkészítômesterség. Már most vannak ötleteink azzal kapcsolatban, hogy jövôre mivel
lehet még izgalmasabbá
tenni a vásárt.
– Ez egyelôre titok?
– Így van, most még nem
szeretném elárulni.
K. K. P.

w w w.c s a b a i m e r l e g . h u

Jegyzet
Biztos voltam
Számlálóbiztosnak álltam.
A lakásunkhoz közeli körzetet kaptam, ezért mehettem
munka után, hétvégén vagy
bármikor, amikor ráértem és
sikerült idôpontot egyeztetni. Gondoltam, érdekes lesz,
sok olyan emberrel találkozom majd, akivel összefuthattam már munkába vagy a
boltba menet, és biztos lesznek ismeretlen arcok, még
ha ugyanazon a lakótelepen
élünk is.
Az országban úgy ötmillió
címen jártak számlálóbiztosok az elmúlt hónapban,
ebbôl százhuszonkilenc lakás tartozott hozzám. Minden ötödikben interneten
válaszoltak, így több mint
száz ajtón csengettem, és
rengeteg családnál töltöttem
el tizenöt-húsz percet. Olyan
momentumokra kérdeztem
rá, amelyek ismeretében
a nálam sokkal okosabb
emberek majd gazdasági,
szociális, területfejlesztési
elemzéseket végeznek és
döntéseket hoznak. Találkoztam fiatal és idôs emberekkel, akiket bizalmatlanná
tett a világ, és találkoztam
olyanokkal is, akik szívesen
nyitottak ajtót vagy jó munkát kívántak, amikor megláttak az utcán az emblémás
kék táskámmal és a nyakamba akasztott azonosító
kártyával. Utólag mosolygok a sok furcsa idôpontegyeztetésen,
telefonüzeneten és azon is, amikor
valaki kinézett az ablakon,

aztán közölte, hogy éppen
most jött haza a munkából,
egyébként pedig menjek el,
mert nem vesz semmit, és
ott különben sem lakik senki. Majd a felesége kérdésére, hogy ki az, csak ennyit
mondott: valami hülye népszámláló…
Biztos voltam és biztos
vagyok abban, hogy több
pozitív élményem volt, mint
amennyi nehézséget adott
ez a munka. Hálás vagyok az
idôs néninek a Penzán, aki
kint ült a ház elôtt, és amikor kijöttem a lépcsôházból,
utánam szólt, mert hazaért
néhány olyan lakás tulajdonosa, ahová korábban nem
jutottam be. Hálás vagyok a
kutyáját sétáltató úrnak, aki
bízott bennem, mert néha
összefutunk az utcán, és köszönünk egymásnak. Hálás
vagyok mindazoknak, akik
idegen létemre beengedtek
az otthonukba és a kötelezô
válaszadást a kedvességükkel, barátságos hozzáállásukkal rövid beszélgetéssé
szelídítették.
Mikóczy Erika

Az autizmus Édes-mázas zongoratorta Még mindig szeretünk tömegben futni
Lisztre emlékeztek a Zwackban
FHB Családi Futónap a Csaba Center elôtt
napja
Az Aut-Pont Alapítvány
szervezésében
nyolcadik
alkalommal rendezték meg
az autizmus napját a Csaba
Center aulájában. A megjelenteket Herczeg Tamás szociális tanácsnok köszöntötte,
aki kiemelte, hogy a mindenkori társadalom, az állam és
az önkormányzatok feladata
az országosan mintegy 80100 ezer autizmussal élô ember ellátása.
Szántó Tamás, az Aut-Pont
Alapítvány kuratóriumának
elnöke szintén a társadalom
felelôsségérôl beszélt, amikor
ismertette az alapítvány tizenkét éves múltját, tevékenységét. A mûsor nagy sikert
aratott. Az Állatkerti útmutató címû dal elôadásában
vendégmûvészek,
Nagy
Endre a Kemény Gitárklubból és Vandlik Tamás, a
Grandmother’s Jam énekese is segítették a fiatalokat.
A vidám délutánon fellépett
az Alma Együttes, volt arcfestés és óriáspuzzle. Az
érdeklôdôk megtekinthették
a gyerekek és a fiatalok alkotásaiból rendezett kiállítást is.
A résztvevô alsó tagozatos
osztályok között végül értékes nyereményeket sorsoltak
ki.
V. A.

Liszt
Ferenc
születésének 200.
évfordulója
tiszteletére zongorát
ábrázoló dísztortát készítettek a
BéKSZI Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagiskola
diákjai, a tanítási
órák végét csengô
helyett zongoraszó jelezte, a szünetekben pedig a
békéscsabai Bartók Béla Mûvészeti
S z a k köz é p i s ko la és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény, Zeneiskola növendékei A hangok és az ízek összhangban
mutattak be egyegy zongoradarabot Liszt gát idézte: a kistányérokat
kottafejek ékesítették. Az
Ferenc mûveibôl.
egyébként
Az évfordulóra a cukrász- emlékasztalt
tanulók – tanáraik felügyele- most elôször láthatták az
te mellett – készítették el a érdeklôdôk, s az iskola nödísztortát, de emlékasztalt vendékei ezzel a produkis állítottak Liszt Ferenc em- cióval készültek a februári
lékére. A tányérokat külön országos szakmai versenyre
erre az alkalomra készítet- is. Az évforduló alkalmából
ték Hollóházán. A dísztá- stílusosan fekete retekbôl és
nyérok szélén fekete-fehér sütôtökbôl formálták meg a
zongorabillentyûket
ábrá- tanulók Liszt Ferenc kezét.
zoló motívumok láthatók. A Utóbbi mûremeket is kiállímegterített asztal további tották.
Vándor Andrea
dekorációja is a zene vilá-

Október második hétvégéjén a Csaba Center elôl
indult az a hagyományos
utcai futóverseny, amely
egészségnappal is kiegészült. A szervezô Buda-Cash
Békéscsabai Atlétikai Club,
a fôvédnök dr. Fábián Ágnes
és dr. Ferenczi Attila tanácsnok volt.
Az atlétika és a klub
népszerûsítése, a tehetségek felkutatása és az
egészségmegôrzés jelentôségének hangsúlyozása
– ez volt a három fô célja
a tizenhatodik alkalommal
megrendezett FHB Családi
Futónap rendezvénysorozatának, tudtuk meg Czeglédi
Katalintól, az atlétikai klub
marketingvezetôjétôl.
A szórakoztatás már délelôtt megkezdôdött. A center elôtt felállított színpad

Kicsi a bors, de gyors
környékén latinos zumba
bemelegítés után kutyás
agility-bemutatót láthatott a
közönség. Felléptek a Jókai
színház mûvészei is a most
mûsoron lévô Monte Cristo
grófjának részleteivel. Déltôl
indult a legkisebbek 40 méteres futóversenye, ahol a
klub szakemberei árgus sze-

mekkel figyelték a gyerekeket. Délután a 800 méteres
és a 2600 méteres távnak
vágtak neki a fiatalok és a
sportolni vágyó felnôttek.
A FHB Családi Futónap
sikeres volt, idén is több
százan húztak sportcipôt és
szurkoltak a futóknak.
Kárász-Kiss

Közélet / Érdekesség

Amerikát és az EU-t is Marton Béla képviselte Líbiában

Az adóhivatal nem vizsgálja
a végtörlesztôket

Marton Béla líbiai magyar nagykövet a polgárháború
legvéresebb idôszakában látta el diplomáciai feladatait
úgy, hogy az európai uniós államok és az USA helyi képviseletére is felkérték.
– Mit érzékelt a líbiai forradalom eseményeibôl a hétköznapokban?
– A polgárháborús állapot
minden velejáróját lehetett
érezni: a harcokat, a folyamatos feszültséget, az élelmiszer, az áram, az üzemanyag
és a vízellátás hiányát. A legveszélyesebb idôszakokat
érthetôen többnyire a nagykövetségen volt célszerû
tölteni, mivel a városban a
mozgás egyáltalán nem volt
biztonságos. Nappal volt
lehetôség – helyiek kíséretében – rövid idôre elhagyni
az épületet, amit egyébként
a folyamatos munkánk is

megkövetelt, mivel többször
kellett a hivatalos szervekkel
tárgyalni, a konzuli segítségre szorulókat felkeresni, segíteni az evakuálásokat.
– Megfordult a fejében az
eseményeket látva, átélve,
hogy feladva diplomáciai
karrierjét, esetleg elmenekül
Líbiából, az életveszélyes
helyzetbôl?
– Soha. Ameddig szükség
van a magyar diplomácia jelenlétére bárhol a világban,
ott a helyünk. Erre esküdtünk fel!
– Információink szerint
Kadhafi ezredes egyik felesége magyar származású.

Érezte-e ennek valamilyen
jelentôségét, hatását a kétoldalú kapcsolatokban a
belharcok kitörését követô
idôkben?
– Nem gondolom, hogy
Kadhafi feleségének állítólagos magyar származása bármiféle jelentôséggel bírna. Líbiában egyébként senki nem
tud arról, hogy az említett
asszony magyar származású lenne. A hölgy teljes neve
egyébként Safia Farkash elBrasai, a líbiai Al-Baydaban
született egy Obeidat törzshöz tartozó családban, 1971ben lett Kadhafi felesége.
– A WikiLeaks dokumentumok nyilvánosságra kerülése mennyiben változtatta
meg a kommunikációjukat a
különbözô diplomáciai testületekkel?

Brüsszelben is belátták a változtatás szükségességét

Uniós szinten vezetnék be a végtörlesztést?

– Mennyire a magyar kormány sikere, hogy Brüsszelben is foglalkozni kezdtek
a lakáshitel-végtörlesztés
kérdéskörével?
– Az események párhuzamosan történnek Magyarországon és az Európai Unióban. Ma már uniós
szinten is belátták, hogy a
jelenlegi áldatlan állapoton feltétlenül változtatni
kell. Az Európai Parlament
év végéig fogja elfogadni
a kérdéskört szabályozó
irányelvrôl szóló jelentését.
– Melyek az irányelvhez
kapcsolódó parlamenti jelentés legfontosabb javaslatai?

Fotó: archív

Hamarosan az egész
Európai Unióban bevezethetik az egy összegû
hitel-végtörlesztés lehetôségét.
Az
irányelvtervezethez Pelczné dr.
Gáll Ildikó néppárti EPképviselô is számos módosító javaslatot nyújtott
be.

Pelczné Gáll Ildikó képviselô az Európai Parlamentben
– Antolín Sánchez Presedo spanyol EP-képviselô
tervezete többek között a
lakáshitelek büntetés nélküli elôtörlesztésérôl és a fizetési rugalmasságról szól.
A jelentés javaslata szerint
a jelzáloghiteleket hordoz-

hatóvá tennék, vagyis az
adós a hitelszerzôdés felbontása nélkül költözhetne
új lakásba, ha annak értéke megfelelô fedezetet jelent a kölcsönre. Azonban
nemcsak a még teljesíteni
képes hitelfelvevôk helyze-

tét, hanem a bedôlt hitellel
rendelkezôkét is szabályozni kívánja a javaslat, amely
megtiltja a büntetés kiszabását a nem teljesítô adósokra.
– Milyen kiegészítésekkel járulna hozzá a jelentéshez?
–
Kezdeményeztem,
hogy a hitelezônek legalább harminc nappal a
változás hatályba lépése
elôtt tájékoztatnia kelljen a
fogyasztót a hitelkamatláb
változásáról. Támogatom
azt is, hogy a hitelezéssel
együtt járó költségeket ne
devizában, hanem az adott
ország fizetôeszközében
számolják el, és egy adott
szint felett a kockázatokat a
hitelnyújtó és a hitelfelvevô
együttesen viselje. Szükséges lenne, hogy uniós
szinten is bevezessék a
magyar kormány azon kezdeményezését, amely a
THM maximalizálását célozza.
GB

Korlátozták a végtörlesztôk vagyonosodási
vizsgálatának lehetôségét
Az adóhivatal cáfolta azon
sajtóértesüléseket, amelyek
szerint a revizorok kegyetlenül lecsapnak azokra, akik
devizahitelüket végtörlesztéssel kívánják rendezni.
Ennek biztosítására a parlament elfogadott egy törvényjavaslatot, amely korlátozza a végtörlesztôkkel
kapcsolatban a vagyonosodási vizsgálatokat. Honyek
Péter adószakmai szóvivô
lapunknak megerôsítette: az
adóhatóság nem rendelkezik a végtörlesztéssel élôkrôl
semmiféle nyilvántartással,
erre vonatkozóan a bankok
felé megkereséssel nem él.
– Általában olyan személyek és cégek ellen indítunk

vagyonosodási vizsgálatot,
akiknél látszik, hogy például
közismert adóparadicsomból érkezik a jövedelmük,
vagy gyanúsan kicsi adót
fizetnek, ellenben magas
életszínvonalon élnek – magyarázta Honyek Péter. – Ha
egy végtörlesztô arra hivatkozik, hogy családtagjától,
ismerôsétôl kapta a pénzt,
a revizorok természetesen
megvizsgálhatják, van-e az
adott személy olyan anyagi
helyzetben, hogy biztosítani
tudta a pénzt – magyarázta
a NAV munkatársa, hozzátéve, bizonyos értékhatár
felett az ajándékozás is adóköteles.
Nagy Orsolya

Makó is átáll a hibridekre?
Országos
összefogás
kell ahhoz, hogy a makói
hagyma hírneve és piaci
részesedése megközelítse
a régi csúcsokat. Fényko
rában 4000 hektáron ter
meltek magyar dughagymát
Makón, ma ez a terület körül
belül 150 hektárra tehetô.
– A magyar dughagyma
ugyan finomabb, zamatosabb, de nem tudja felvenni
a versenyt a magról vetett,
sokkal jobb terméshozammal bíró fajtákkal – mondja
Vízi István makói termelô.
Pásztor Vilmos, a Hagyma Terméktanács elnöke
elmondta: egy hibridfajta
hektáronként 60-70 tonna
hozamot hozhat, a magyar
dughagyma ennek körülbelül a felét, így nem csoda,
hogy utóbbit csak drágábban lehet eladni.
Vízi István szerint a legjobban termô fajták jelenleg
a holland, német, japán hibridváltozatok, és nincs értelme csodálkozni azon, hogy
aki teheti, inkább ezeket termeszti.

Fotó: illusztráció

A nagykövet elmondása szerint, fel sem merült benne, hogy elhagyja a polgárháború
sújtotta Líbiát

Fotó: illusztráció

Fotó: archív

Kadhafi felesége nem is magyar?
– Semennyire és nem is
merültek fel ilyen kérdések.
A magyar diplomácia nyitott, céljai ismertek.
– Diplomataként megkörnyékezték-e önöket a korábbi rendszer magas rangú
líbiai elöljárói, annak érdekében, hogy külföldre – esetleg
éppen egy EU tagállamba –
menekülhessenek?
– Nem volt ilyen megkeresés. Magyarország már
az elején világossá tette,
hogy nincs mirôl politikai
párbeszédet folytatni a
Kadhafi-kormányzattal. Álláspontunk a kezdetektôl
fogva igen következetes és
teljes mértékben egybeesik
az Európai Unió álláspontjával. A magyar nagykövetség
feladata a polgárháborús
idôszakban egyértelmûen a
humanitárius segítségnyújtás volt.
– Számos ország diplomáciai képviseletével megbízták, újságírók kiszabadításában is fontos szerepet vállalt.
Mit remélhetünk viszonzásul
ezektôl az országoktól?
– A halálos veszélyben
lévô emberek kiszabadításában való segítségnyújtás
ilyen helyzetben a magyar
konzuli szolgálat kötelessége. Ezért külön viszonzást
elvárni idegen diplomáciánk
alapelveitôl. Az viszont tény,
hogy szerepvállalásunk, az
EU, Horvátország, Olaszország, Görögország, az
USA és Kanada képviselete nagyban növelte hazánk
diplomáciai presztízsét az
egész világon.
Gombás Bálint

I

Hiába ízletesebb a magyar
dughagyma, a hibrid
olcsóbb
– Bár zamatosabbak a magyar hagymák, fôleg a dughagymák, de azt mi is tapasztaltuk, hogy a vásárló az ár
alapján dönt – véli Vízi István.
A termelô szerint szó sincs
arról, hogy a magyar hagymaágazat egésze válságban
lenne, de Makón szükség van
a változásra. – Ahhoz, hogy
újabb, jobb hozamú fajtákat
kísérletezzenek ki Makón,
szerintem legalább két évtizedre van szükség. Az átmeneti megoldás itt is a legjobb
külföldi fajták termesztése lehet, amelyek minôségéhez a
makói klíma és szakértelem
hozzáadott értéket jelenthet.
GB

Közélet / Érdekesség

Az egyik panaszost zavarta a csengôhang

Itthon is betiltanák Bündchen reklámját?

– A Magyar Reklámszövetség Reklámetikai Bizottságához évente kb. 40–60
panasz érkezik, jellemzôen
a fogyasztóktól – mondja a szervezet fôtitkára,
Markovich Réka. – A panaszok általában egy reklám
vélelmezett
megtévesztô
jellegével kapcsolatosak, de
gyakori, hogy a panaszos
úgy véli: egyes kisfilmek sértik a közízlést. A fogyasztók
ízlését sértô reklámok esetében nem áll módunkban változtatást javasolni. Kaptunk
például olyan bejelentést,
hogy a panaszost zavarja a
reklámban használt csengô
hangja, mert azt hallva, mindig azt hiszi, jöttek hozzá.
Volt olyan eset is, hogy valaki kifogásolta azt a zeneszámot, ami a reklám alatt szól.

Fotó: archív

Túl erotikus, erôsíti a
szexista elôítéleteket, a
nôket pedig csupán szexu
ális tárgyként jeleníti meg
– ilyen indoklással emiatt
emelt kifogást egy Giselle
Bündchen nevével fém
jelzett
fehérnemûreklám
ellen a brazil nôügyi mi
nisztérium, kérve a kisfilm
betiltását. Kíváncsiak vol
tunk, hogy elôfordult-e már
hasonló eset Magyarorszá
gon.

Giselle Bündchen reklámja kivágta a biztosítékot

Az ilyen típusú panaszoknak
értelemszerûen nem tudunk
helyt adni.
A közízléssel
azonban egészen más a
helyzet. A brazil esethez hasonló reklám, amikor emberi
jogokon, méltóságon esik
csorba, természetesen itthon is kifogásolható. Volt is
rá több példa, valószínûleg
még ma is sokan emlékeznek a Bombacsirke szlogenû
reklámra. A hirdetésen egy
nô volt látható hátulról, testén szaggatott vonalak választották el a darabolásra
és fogyasztásra szánt, feliratozott részeket, mint comb,
far, hát.
Markovich Réka arra buzdít mindenkit, hogy tudatos
fogyasztóként csak olyan
cég termékét vásárolja meg,
amelyik tiszteli az ügyfeleit
és betartja a társadalmi elvárásokat. – Az emberek általában a reklámokat szidják,
nem azt, aki megrendelte.
Pedig a megrendelô dönt
a reklámfilm tartalmáról, és
számára a legkomolyabb következmény az, ha a vásárlók
elfordulnak tôle. Ez nagyobb
büntetés, mint a bírság, amit
jogszerûtlen reklám esetén
a Gazdasági Versenyhivatal
vagy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi hatóság kiszabhat.
FeM

Vajon egészségtelenebb
a citromos sör?

Már ôsszel megérkeznek
a Mikulások
Noha még több mint másfél hónap van karácsonyig,
máris elözönlötték a boltokat
a szaloncukrok és a csoki
Mikulás-figurák. Fodor Attila,
az egyik nagy üzletlánc kommunikációs vezetôje elárulta,
hogy ôk egy hét múlva pakolják ki az ünnepi termékeiket
a polcokra. – A boltok szeretnék elkerülni, hogy rajtuk

maradjanak a szezonális termékek, az ünnep elmúltával
már nem lehet eladni az árut
– indokolta a kommunikációs
szakember, aki hozzáfûzte:
érdemesebb elôbb bevásárolni, hiszen a csökkenô árumennyiség miatt az utolsó
pillanatokban már nem lesz
mibôl válogatni.
NO

Fotó: illusztráció

II

Most még van mibôl válogatni

Fotó: Burger Zsolt

Némafilm a siketekért

Fotó: illusztráció

Dr. Kósa Ádám, dr. Tapolczay Gergely, Siklósi Beatrix, a film rendezôje, Matúz Gábor,
a film producere és rendezôje

Az ízesített sör készítéséhez aromákat használnak a gyártók
Kávéra, ízesített sörre
és alkoholos üdítôkre is
kiterjesztené az úgynevezett chipsadót a kormány.
A hagyományos sörre nem
vetnek ki népegészségügyi
termékdíjat, de ízesített társaikra igen. Barcza Zsu-

zsanna dietetikus nem érti a
megkülönböztetést. – Tény,
hogy a hagyományos sör
természetes alapanyagokból
készül, árpából és komlóból,
az ízesítettnél pedig különféle aromákat használnak, ami
mesterséges anyagnak szá-

mít. Mindenesetre Magyarországon nem lehet olyan
aromát használni, ami bármilyen veszélyt jelent az egészségünkre, feltételezem, ezt a
sörgyártásban sem teszik –
magyarázta a dietetikus.
NO

Bemutatták Matúz Gábor és Siklósi Beatrix legújabb munkáját, a Némafilm címû filmet a fôvárosi
Uránia Filmszínházban. A
hamarosan Brüsszelben
debütáló alkotás a portré
mûfaji keretei között hozza közelebb fôszereplôit,
és rajtuk keresztül a fogyatékkal élôket a mindennapok emberéhez.
Siklósi Beatrix és
Gábor rendezôk
pokon át követték
rájukkal hôseiket,

Matúz
hónakameKósa

Ádámot és Tapolczai Gergelyt, hogy az ô sorsukon
keresztül mutassák be a
fogyatékkal élôk mindennapjait. Kósa Ádám személyében elôször került siket
képviselô az Európai Parlamentbe, Tapolczai Gergely
pedig a magyar parlament
egyetlen hallássérült tagja.
Sorsuknál fogva nemcsak
átérzik a fogyatékkal élôk
gondjait, de jogászként
és törvényalkotóként tehetnek is értük. – NyugatEurópában már egészen
másképp fogadják a fo-

gyatékkal élôket – mondta
Kósa Ádám, aki reméli, az
ô képviselôségük is segítheti a magyarországi változásokat. – Tudomásul kell
venni, hogy semmi nem történik egyik napról a másikra – tette hozzá Tapolczai
Gergely. – Nagy-Britanniában húsz évig tartott, míg
elismerték a jelnyelvet.
Magyarországon ugyanez
nagyon gyorsan történt, de
a társadalom tudatformálása ennél sokkal lassabban
mûködik, húsz-harminc év
szükséges a változáshoz.

Bulvár / Érdekesség

Fotó: HT

Törôcsik Mari a szívébe zárta Tom Littler angol
rendezôt, Patai Anna pedig „Mari néni” barátnôje lett.
Mindez a fôvárosi Centrál Színházban történt, az Egy nyári éj mosolya címû musical próbái alatt. A West Enden és
a Broadway-n nagy sikert aratott produkcióban Törôcsik
Mari tolószékben ülve játszik.

Törôcsik Mari: Izguljanak értem, hogy ne süljek bele!

Az Egy nyári éj mosolya
címû elôadás szereplôi a
színpadon várták az újságírókat, mielôtt Puskás Tamás
igazgató virággal köszöntötte volna Törôcsik Marit, aki két héttel korábban
kapta meg a színikritikusok
életmûdíját. – Többször térdeltem Mari elé, hogy vállalja el a szerepet, és mint
a népmesében, harmadjára
beadta a derekát – mesélte
Puskás Tamás, a színház
igazgatója. – Igazából nyáron nem szoktam dolgozni,
de ezt igazi kihívásnak tekintettem. Nagyon boldog
vagyok, hogy megcsináltam – mondta Törôcsik,
majd odafordult a mellette
helyet foglaló Tom Littler
angol rendezôhöz. – Mivel a
sors elkényeztetett, elég sok
nagy mesterrel dolgoztam
és a rendezô úr is beköltözött a szívembe – mondta
a színésznô, aki a hogyan
kérdésére egy történettel
válaszolt. – Volt egy nagyon
nagy magyar színész, Básti
Lajos, aki híres volt a tartásáról. Az 1960-as években
egy híres szerb rendezô dolgozott itt. Próba közben azt
mondta Bástinak, hogy menjen az ablakhoz, számoljon
ötig, hirtelen forduljon meg

és kezdjen el beszélni. Básti
értetlenkedve azt válaszolta:
ezt nem érzi szükségesnek.
„Nem kértem, hogy érezze,
azt kértem, hogy csinálja!”
– mondta a rendezô. Megfagyott a levegô. Básti ránézett
a rendezôre és azt mondta,
rendben, mert felfogta, kivel
áll szemben. Úgyhogy Tom
diktálhat nekem – magyarázta Törôcsik Mari. Mesélés
közben a színésznô felállt,
és olyan átéléssel sétált ideoda a színpadon, hogy Puskás Tamás óvón felugrott
hozzá, nehogy beleessen a
zenekari árokba. Majd szóba
kerültek a kosztümök. – Az
elôadásban nem számított a
ruha, én csak ülök egy tolókocsiban és énekelek. Izguljanak értem, hogy ne süljek
bele! – mondta a színésznô,
majd elhagyta a színpadot.
Ezek után az elôadásban
szereplô, 12 esztendôs Patai
Anna vette át a szót. – El sem
akarom hinni, hogy Magyarország egyik legnagyobb
színésznôjével lehetek egy
színpadon. Általában megmondja, mit hogyan csináljak és én nagyon köszönöm
neki. Úgy érzem, nagyon jó
barátságba kerültem Mari
nénivel!
szd

Fotó: archív

D. Tóth Kriszta: Mindennap jusson idô
mesemondásra!

D. Tóth Kriszta: A mese nemcsak a gyermekeknek hasznos
A mindennapos esti
mese érdekében indított
kampányt a Médiaunió
Alapítvány. Számos ismert
szülô között D. Tóth Kriszta is csatlakozott a kezdeményezéshez.
– A felmérések szerint
egyre kevesebb a szülô, aki
veszi a fáradságot, hogy
maga mondjon vagy olvasson mesét a gyerekének –
mondja D. Tóth Kriszta, aki

édesanyaként és meseíróként is a nap egyik legfontosabb részének tekinti az esti
meseolvasást. – Sokan, amikor este fáradtan hazaérnek
a munkából, nem mesélnek.
Úgy gondolom, hogy nem a
munka lett több, hanem az
emberek változtak. Sokan az
egyszerûbb, könnyebb megoldást választják, inkább a
televíziót, a DVD-t vagy az
internetet hívják segítségül
mesekönyv helyett.

D. Tóth Kriszta szerint a gyerekek életében kiemelkedô
fontosságú a mese, nem szabad egy pillanatra sem alábecsülni annak jelentôségét.
– A gyerek számára a valódi
világ egy logikátlan, idegen,
félelmetes hely és a mese az,
amely megnyugtatja ôket. Az
lényegében mindegy, hogy
modernebb vagy klasszikus
mesét olvas a szülô, vagy
akár a saját szavaival mondja
el. Arra kell figyelni, hogy igé-

nyes nyelvezetû legyen, ami
által a gyerek szókincse is
gyarapodni tud, és lehetôleg
valamilyen pozitív üzenete is
legyen a mesének. Úgy gondolom, hogy a mesemondás
nemcsak a gyerek számára
hasznos, de a szülô lelkére
is jó hatással van. Nem nagy
fáradság, hiszen napi 5–10
percnél nem tart tovább,
mégis igazi közös élmény
lesz a gyerekkel.
GB

Csonka Andráson kifogott
a néptánc
A végéhez közeledett
a Cigányszerelem próbafolyamata az Operettszínházban, mikor lapunk a
helyszínen járt. Csonka
András tíz éve rendszeresen játszik a Nagymezô
utcában, ám most elôször
szenvedett balesetet a
munkák során. Szerencsére a Cigányszerelem nem
ismeretlen számára…
– Mikor találkozott elôször Lehár Ferenc operettjével?
– Gyerekkoromban gyakran megfordultam az Operettszínházban, így többek
között a Cigányszerelmet
is láttam. Izgalmas dolog
a visszaemlékezés, pláne
azért, mert többek között a
színpadon élvezhettem Né-

meth Marika játékát, akinek
partnere férje, Marik Péter
volt, ô a mostani elôadásban
is szerepel.
– Vannak a szereplôk között, akikkel most dolgozik
elôször?
– Elôször Béres Attilát, a
darab rendezôjét említeném,
akivel nem volt még közös
munkánk, örülök, hogy ezúttal együtt dolgozhatunk.
A szereplôk közül már szinte
mindenkivel játszottam egy
színpadon, kivéve Lehoczky
Zsuzsát, akinek mindig nagy
rajongója voltam. Szulák
Andreával pedig egymás kabalái vagyunk, ez a hetedik
közös elôadásunk.
– Az elôadásban fontos
motívum a néptánc.
– Én most a próbákon
találkoztam elôször néptánccal, sajnos az egyik alkalommal ki is fogott rajtam,
csapásolás közben zúzódást, rándulást szenvedtem,
és azóta begipszelt karral
táncolok. A legfôbb nehézséget az okozza, hogy jelenleg egy kézzel tanulom
a koreográfiát, így, majd ha
lekerül a gipsz, újra kell tanulnom, akkor már két kézre alkalmazva, a premieren
azonban még így láthatnak a
nézôk. Emellett persze hatalmas szerencsénk van, hiszen
a táncokat éppen Zsuráfszky
Zoltán néptánckirály tanítja
be.
ht

Eszter közgazdásznak
készül
Kardos Eszter visszatért
a Barátok Közt sorozatba,
és ahogy várható volt, karaktere ismét felborzolta a
kedélyeket a Mátyás király
téren. Az Illés Vandát alakító
színésznô tavaly decemberben állt le a forgatással, hogy
visszaüljön az iskolapadba.
Tavasszal
leérettségizett,
ôsztôl pedig a Budapesti
Gazdasági Fôiskola pénzügyi és számviteli fôiskolai
karára jár nappali tagozatra.
– Hamarosan eljön a
zh-k ideje, még nem tudom,
hogy sikerül, de remélem,
könnyen veszem az akadályokat. A matek nem a
fô profilom, de a számvitelt
nagyon szeretem. Nagyon
élvezem, hogy öt év után ismét diák lehetek. Van idôm
arra, hogy iskola utána barátaimmal közösen beüljek
valahová egy kávéra, eddig
ilyenre nem nagyon volt példa – avatta be lapunkat Eszter, aki már a sorozat elôtt a
színészet felé kacsingatott,
végül mégis egy polgáribb
szakma mellett döntött. A
mai világban a színészetbôl
nem lehet megélni, vagy
csak nagyon nehezen. A
Színmûvészeti Egyetemen
sem szeretik azokat, akik

már elôképzettséggel rendelkeznek, így a közgazdász
szakma mellett döntöttem,
de hobbiként azért megmarad a színészet is – mondta
Eszter, aki, munkatársaink
szerint meglehetôsen hasonlít a fiatal Claudia Schifferre,
bár ô maga egyáltalán nem
érzi a hasonlóságot.
Nagy Orsolya

Fotó: RTL Klub

Törôcsik Mari harmadjára mondott igent

Csonka András: Premier
begipszelt kézzel!

Fotó: HT

Patai Anna barátságba keveredett a Nemzet Színészével
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Kardos Eszter újra diák
lesz
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Tudomány / Érdekesség

Jól halad a magyar mûhold
Van, ami gyorsabb a fénynél?
fejlesztése
Sokak szerint megdôlhet az einsteini relativitás elmélete

Fotó: illusztráció

A tudományos világot meglepte és a többség tévesnek
tartja azt a felfedezést, hogy egyes szubatomi részecskék
– az úgynevezett neutrínók – gyorsabbak a fény sebességénél. A napokban bejelentett kutatási eredmények ezt a
megfigyelést támasztották alá: a mérések szerint ugyanis
mintegy 60 milliszekundummal hamarabb érkeztek meg
a neutrínók a detektorba, mint arra számítani lehetett. Ez
pedig azt jelentené, hogy gyorsabbak a fénysebességnél. Az einsteini fizika egyik alaptétele szerint azonban a
fény sebessége nem átléphetô.

A neutrínókísérletek átírják a fizika jelenlegi szabályait?

– Kizárt, hogy valamilyen
hiba történt a kísérlet során.
A neutrínók mérése nagyon
bonyolult feladat. A legutóbbi kutatásban kétszáznál
is több fizikus vett részt, és
amikor publikálták az eredményeiket egy tudományos
szakcikkben,
felelôsséget
vállaltak a munkájuk iránt.
Minden lehetséges módon
ellenôrizték az eredményeket, és minden tényt megvizsgáltak, ami az elméleti
fizika rendelkezésére áll
a jelenség magyarázatára – mondja Horváth Dezsô
fizikus, a KFKI és a CERN
kutatásvezetôje. – A tudományos világ feladata lesz
új elméletet felállítani, vagy
mérésekkel megcáfolni a
mostani kutatási eredményeket. A fizikusok többsége
szkeptikusan áll a dologhoz,
hiszen a megdôlni látszó
einsteini speciális relativitás
elmélete alapköve a fizikai
ismereteinknek.
Mivel a legfrissebb eredmények nem illenek bele,
több független kutatásnak
kell megerôsítenie azokat. – A világon jelenleg az
Egyesült Államokban és Japánban van jelen olyan technológia, amelynek segítségével igazolni vagy cáfolni
lehet a mostani mérési eredményeket. Ezek a kísérletek
azonban még két-három
évig is eltarthatnak.
Gombás Bálint

Elkészült az elsô teljesen magyar fejlesztésû
mûhold:
a
Budapesti
Mûszaki Egyetem munkatársai és hallgatói által
fejlesztett Masat–1. Bár az
eredeti tervek szerint már
az idén fellôtték volna a
Masat–1-et, azonban az
indiai hordozórakéták indításának kudarca miatt ez
nem valósult meg.
– A fejlesztés befejezôdött,
jelenleg a végsô tesztelések
folynak – mondja Horváth
Gyula egyetemi oktató, a
téma szakértôje. – Egy átlagos CubeSat 10–15-féle
adatot szolgáltat egyszerre.
Mi megtízszerezzük ezt az
adatmennyiséget!
A mûhold fejlesztését
és tesztelését 8–12 ember végzi. Horváth Gyula
számításai szerint a részt
vevô mérnökök az évek
során több mint 100 millió

Az ûripar kitörési pont lehet Magyarországon is
forintnyi munkával járultak
hozzá a fejlesztés sikeréhez. – A projekttel az egyik
elsôdleges célunk az volt,
hogy az itt megszerzett
tapasztalatokat visszaforgassuk az egyetemi képzésbe – ami már sikeresen
megtörtént. Mivel az ûripar
az egyik legnagyobb hozzáadott értéket képviselô
iparág, ezért – mint Eu-

rópa számos országában
– nálunk is fontos kitörési
pont lehet. Ehhez kívánjuk
folyamatosan biztosítani a
megfelelôen képzett mérnököket. Idén nyáron újratárgyaltuk a felbocsátási
szerzôdést: a legkorábbi
start lehetôsége 2012 ôsze.
Ehhez jelenleg is folyik a támogatók felkutatása.
GB

Nem a szépség a fontos

A kóbor macska veszélyes
a kismamákra
szemét, ha az állatot nem
tudjuk befogni, akkor nincs
bizonyíték. A kóbor macskák
befogása még a szakembereknek is nagy kihívás – magyarázta lapunknak Nagy
Róbert, hozzáfûzve: az ápolatlan macskák fertôzéseket
terjeszthetnek, székletük kimondottan veszélyes az állapotos nôkre. – Fontos lenne,
ha ezek az állatok megkapnák a megfelelô ellátást,
mint mondjuk a féreghajtó

tablettákat és az oltásokat,
de nincs, aki kifizesse. Az
állatorvos
ugyanannyiért
dolgozik az állatvédôknek,
amennyiért egy magánszemélynek, és az Állatorvosi
Kamara sem engedélyezi az
olcsóbb munkát. Az önkormányzattól sem lehet pénzt
kérni a kóbor állatok gondozására, így maradnak az
áldatlan állapotok az utcán –
szögezte le az állatvédô.
NO

Fotó: archív

Egyre nehezebben kezelik
az állatvédôk a kóbor macska-problémát. Az állatvédelmi törvény rájuk is tartozik,
mégis gyakran mérgezés és
állatkínzás áldozatai lesznek
ezek az öntörvényû állatok.
Nagy Róbert, az Orpheus
Egyesület vezetôje lapunknak elmondta: nemcsak a
kóbor állatoknak, de a hozzájuk kapcsolódó kihívásoknak
sincs gazdája. – Hiába jelenti
valaki, hogy kilôtték egy cica

Fotó: illusztráció

Kis Hegedûs Réka a keverékeket is várja

Maradnak a kóbor állatok az utcán

Ilyen még nem volt
Magyarországon:
modellversenyt
rendeznek
kutyák számára. Itt nemcsak a szépség számít,
a szervezôk szerint a jó
kutyamodell erénye nem
a pedigré, inkább a rátermettség.
A verseny megálmodója
Kis Hegedûs Réka modell

– aki maga is boldog kutyatulajdonos – elmondta:
mindenféle kutyust várnak a
versenyre. – Lehet kicsi, lehet nagy, sôt keverék is, ez
modellverseny, nem pedig
szépségverseny. Itt fontosabb a kutyusok viselkedése, és az, hogy a gazdáik
tudjanak velük bánni, hiszen
kifutón és mûteremben is pózolniuk kell majd, a verseny

gyôztese pedig címlapfotót,
katalógusfotózást és félmillió
forintot is nyer – avatta be lapunkat Réka, aki hozzáfûzte:
a kutyák a verseny elôtt egy
alapkiképzésen vesznek
részt. A volt playmate maga
is sûrûn fotóz kutyákat, sôt,
jövôre egy négylábúaknak
szóló, kétnapos divatrendezvényt tervez.
NO
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Felhívás
A szlovák önkormányzat a „Békéscsaba szlovákságáért” kitüntetés adományozására javaslatokat vár.
A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:
• a szlovák önkormányzat képviselôi,
• egyéb szlovák önszervezôdések, közösségek;
• magánszemélyek;
• egyházak.
A javaslatnak tartalmaznia kell:
• az ajánlott személy pontos adatait;
• az adományozás alapjául szolgáló tevékenység vagy
alkotás részletes ismertetését és méltatását.
A javaslat beküldési határideje: 2011. november 21.
A javaslatot a következô címre kell beküldeni:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzata,
5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17., Ando György elnök részére.
***
A román kisebbségi önkormányzat a „Békéscsaba
románságáért” kitüntetés adományozására javaslatokat
vár.
A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:
• a román kisebbségi önkormányzat képviselôi;
• egyéb román önszervezôdések, közösségek;
• magánszemélyek;
• egyházak.
A javaslatnak tartalmaznia kell:
• az ajánlott személy pontos adatait,
• az adományozás alapjául szolgáló tevékenység vagy
alkotás részletes ismertetését és méltatását.
A javaslat beküldési határideje: 2011. november 13.
A javaslatot a következô címre kell beküldeni:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzata, 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17.,
Grósz György elnök részére.
***
A lengyel önkormányzat a „Békéscsaba lengyelségéért” kitüntetés adományozására javaslatokat vár.
A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:
• a lengyel nemzetiségi önkormányzat képviselôi;
• egyéb lengyel önszervezôdések, közösségek;
• magánszemélyek;
• egyházak.
A javaslatnak tartalmaznia kell:
• az ajánlott személy pontos adatait;
• az adományozás alapjául szolgáló tevékenység vagy
alkotás részletes ismertetését és méltatását.
A javaslat beküldési határideje: 2011. november 21.
A javaslatot a következô címre kell beküldeni:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata, 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17.,
Leszkó Malgorzata elnök asszony részére.
***
A cigány kisebbségi önkormányzat a „Békéscsaba
cigányságáért” kitüntetés adományozására javaslatokat
vár.
A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:
• a cigány kisebbségi önkormányzat képviselôi;
• egyéb cigány önszervezôdések, közösségek;
• magánszemélyek;
• egyházak.
A javaslatnak tartalmaznia kell:
• az ajánlott személy pontos adatait,
• az adományozás alapjául szolgáló tevékenység vagy
alkotás részletes ismertetését és méltatását.
A javaslat beküldési határideje: 2011. november 21.
A javaslatot a következô címre kell beküldeni:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata, 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17.,
Kovács Erzsébet elnök asszony részére.

Közmeghallgatás
Békéscsaba Megyei Jogú
Város Szlovák Önkormányzata 2011. november 9-én
(szerda) 14.30 órakor KÖZMEGHALLGATÁST tart.
Helye: Jaminai Közösségi
Ház Békéscsaba, Orosházi
út 101.
***
Békéscsaba Megyei Jogú
Város Román Kisebbségi
Önkormányzata 2011. november 14-én (hétfô) 15 órakor KÖZMEGHALLGATÁST
tart.
Helye: Békéscsaba, Szabadság tér 11–17. II/8. sz.
tárgyaló.

Békéscsaba Megyei Jogú
Város Lengyel Nemzetiségi
Önkormányzata 2011. november 15-én (kedd) 15 órakor
KÖZMEGHALLGATÁST tart.
Helye: a Magyar–Lengyel
Baráti Kulturális Egyesület székhelye, Békéscsaba,
Szent I. tér 8.
***
Békéscsaba Megyei Jogú
Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2011. november
22-én (kedd) 14 órakor KÖZMEGHALLGATÁST tart.
Helye: Békéscsaba, Szabadság tér 11–17. II/8. sz.
tárgyaló

Díszdiplomások köszöntése

Olvasóink
szerint
Benne vagyunk az ôszi
szünetben, lehet pihenni,
tanulni, nagyokat aludni,
találkozni, bulizni a barátokkal, ismerôsökkel, és
persze a MiTiÔsz keretében jobbnál jobb programok is várják a csabai
fiatalokat. ezúttal arra voltunk kíváncsiak, olvasóink
hogyan használják ki ezeket a napokat, mivel töltik
az ôszi szünetet.

filozófushoz, esztétához, lélekbúvárhoz hasonlította Kiss Tibor a pedagógusokat
Az 50, 60, 65, 70 éve diplomát szerzett pedagógusokat
köszöntötte október végén
a városháza dísztermében
Kiss Tibor. Az alpolgármester kiemelte a tanári pálya
szépségeit és nehézségeit,
mûvelôit, a pedagógusokat
pedig kertészhez, filozófushoz, esztétához, lélekbúvárhoz,
mesteremberhez
hasonlította.
Valószínûleg
utoljára találkoztak ilyen körben az ünnepeltek, a nyugalmazott intézményvezetôk
és a városvezetôk – mondta
Kiss Tibor a várható fenntartói változásokra utalva.
A színesdiplomások Farkas Gábor kerámiáit vehet-

ték át Vantara Gyulától, aki
külön köszöntötte a gyémántdiplomás Hanó Pálnét
(ôt következô számunkban
mutatjuk be), az aranydiplomás Bartus Károlynét,
Priskin Józsefnét, Tráher
Bélánét, Somogyi Gyulánét,
Miklya Bélát, dr. Novák
Pált, Geráné Kézdy Katalint,
dr. Ratkay Imrénét, Furák
Györgynét, Batke Lászlónét,
a gyémántdiplomás Szák
Kocsis Pált, dr. Baukó Mihályt, dr. Mizó Mihálynét,
Szabó Juliannát, a rubindiplomás Kálmán Gyulánét
és a vasdiplomás Pribojszki
Mihálynét. Mellettük a következô intézményvezetôk

vehettek át oklevelet a
polgármestertôl: dr. Becsei
László, Bogár Éva, Szente
Béla, Bohus Pálné, dr. Péter
Józsefné, Hajnal Györgyné,
Hrabovszki Zoltánné, Kócsi
Sándorné,
Andrej
Éva,
Galló Katalin, Kucseráné
Szabó Mária, Papp Gyöngyi, Petrovszki Zoltánné,
Szeleczki Erzsébet, Tirjákné
Prisztavok Ágnes, Vida András, Csajányi Melinda, Komáromi István, Laduver Ferenc,
Maczik Mihály, Marton József, Skultétiné Barna Anita,
Tálas Csaba, Török Árpád
és Zátonyiné Fazekas Erzsébet.
Vándor Andrea

Mitiôsz – még néhány napig!
Javában zajlik a város ôszi
szünetre idôzített „MiTiÔsz”
címû rendezvénysorozata,
amely elsôsorban az ifjúság számára – az óvodás
korú gyermekektôl egészen
a fiatal felnôttekig – kínál
kikapcsolódási, tanulási és
szórakozási lehetôségeket a
diákoknak. Az ôszi szünetes
programkínálat önkormányzati kezdeményezéssel és
támogatással, de elsôsorban
a helyi fiatalok felvetései
alapján került összeállításra.
Az ifjú ötletgazdák – többek
között a KÖRF TEAM, azaz
a Körös Körül Ifjúsági Fesztivál szervezôcsapata és
a Békéscsabai Diákönkormányzat tagjai – szervezôi is
a MiTiÔsz rendezvényeknek,

ezáltal garantáltan a célcsoportnak, azaz a békéscsabai
ifjúságnak szólnak a programok. Példaértékû az az öszszefogás, amely a sokszínû
programok megvalósítása
mögött rejlik: összesen 18
együttmûködô partner dolgozik együtt 2011. október
28. és november 5. között
a fiatalokért. A szervezôk
– az értékes szabadidôeltöltés jegyében – sportolási lehetôségekkel, játékdélutánokkal, a fiatalokat
leginkább érdeklô témákban
folytatott beszélgetésekkel,
táncházzal, élôzenei koncertekkel, humoresttel és
kiállítással várták és várják
még most is a békéscsabai
ifjúságot. A helyi tehetsé-

gek is megmutathatják magukat, hiszen a helyi fiatal
képzômûvészek munkáiból
november 3-án nyílt kiállítás
az Elefánt Sörözôben, ahol
a Kemény Gitárklub fiatal
gitárosai mellett a Borsodi Blue Trió is koncertezett.
Pénteken a Körf Pontban,
azaz a Fegyveres Erôk
Klubjában ugyancsak fiatal
zenészek koncertjein lehet
részt venni, hiszen Bereczki
Károly mellett fellép a gyulai
Peepboo együttes is. A rendezvénysorozat fô attrakciója a szombati záró koncert, a
VAD FRUTTIK békéscsabai
fellépése lesz a KÖRF TEAM
szervezésében, amelyre a
FEK nagytermében várnak
mindenkit szeretettel.

Békéscsaba Kultúrájáért...
Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata 1999ben Békéscsaba Kultúrájáért
kitüntetést alapított. A kitüntetés odaítélésének módját
és feltételeit az önkormányzat helyi kitüntetésekrôl szóló 20/2005. (VII. 14.) számú
rendelete tartalmazza.
A kitüntetés adományozható a kimagasló teljesítményt nyújtó alkotó- és
elôadómûvészeknek, alkotó- és elôadó-mûvészeti közösségeknek,
mindazon
személyeknek és közösségeknek, akik Békéscsaba
kultúrájáért hazai, illetve

nemzetközi elismertségéért
maradandót alkottak, illetve tettek. Adományozható a
városban hosszabb idôn át
kiemelkedô mûvészi tevékenységet végzô személyeknek és közösségeknek.
A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek: Békéscsaba város önkormányzati képviselôi, a közgyûlés
kulturális ügyekkel foglalkozó bizottsága, a városban
mûködô közmûvelôdési, közgyûjteményi és mûvészeti intézmények, alkotó- és elôadómûvészeti közösségek, a
kisebbségi önkormányzatok.

A javaslatnak tartalmaznia
kell az ajánlott személy vagy
közösség pontos adatait
(név, lakcím, elérhetôség,
születési adatok), és az adományozás alapjául szolgáló
tevékenység vagy alkotás
részletes ismertetését, méltatását.
Kérjük, amennyiben a kitüntetésre méltó személyre,
közösségre javaslata van,
azt szíveskedjen 2011. november 15-éig eljuttatni a polgármesteri hivatal oktatási,
közmûvelôdési és sportosztályára (Békéscsaba, Szent
István tér 7.).

Nagy
Brigitta (21)
– A legtöbbet a családommal leszek ezen a
héten. Kikapcsolódási lehetôségek után is kutatunk a
szünetben, de természetesen a barátommal is sok idôt
szeretnék eltölteni.
Szabados
Nelli (19)
– Sajnos,
muszáj
tanulnom egy
kicsit a szünetben is, hogy mindennel
meglegyek. Amikor idôm engedi, szórakozni szeretnék a
barátaimmal, s némi pihenés
is a tervek között szerepel
ezen a héten...
Sipiczki
Nikolett (19)
– A tanulás
nálam sem
maradhat ki a
szünet programjai közül, ahogy a szórakozás sem. Emellett családi
kirándulásokat is tervezünk
az ôszi szünetre, Újkígyós
környékén vagy Pósteleken
ebben az évszakban is nagy
élmény lehet egy hosszabbrövidebb séta.
Mi mindent bekeretezünk,
keretbe rendezünk!

Békéscsaba, Bartók Béla út 14/1.
(A CIB bankkal szemben.)
Tel.: 66/324-747

Mûvelôdés
határok nélkül
Közmûvelôdés
Határok Nélkül címmel kétnapos szakmai konferenciának
adott otthont a közelmúltban az Ibsen Ház, ahol
többek között a köztéri
alkotások szerepérôl, a közösségfejlesztés szolgálatába állítható mûvészetekrôl,
a fotómemória és a digitális
történetmondás kapcsolatáról hangzottak el elôadások.
A jelenlévôk megtekinthették
a XXI. Amatôr Artium képzôés iparmûvészeti kiállítást
is, másnap pedig Mészáros
Zsuzsa, a Munkácsy Mihály
Emlékház vezetôje mutatta
be intézményét és a város
nevezetességeit.
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Az Erzsébethelyi Általános
Iskola csapata Vantara Gyula
polgármester támogatásával
részt vesz a TV2 Nagy Vagy!
címû
sportvetélkedôjén,
ahol tizenöt héten át általános iskolás csapatok mérik
össze erejüket, tudásukat,
ügyességüket a dicsôségért
és az egymillió forintos
fôdíjért. A jaminai iskola lelkes kis csapatának izgalmas
küzdelmeit november 13-án
9.30 órától láthatjuk majd.
Szurkoljunk együtt a csapat
tagjainak, akik a következôk:
Kertész Petra, Zahorán Elôd,
Zahorán
Kincsô,
Baukó
Réka, Kiss Bence, Dodony
József, Csicsely Szilvia,
Viczián Ildikó, Tóth Csaba és
Debreczeni Dezsô.

Molcsányi a
válogatottban
Október közepén hirdette ki keretét Jókay Zoltán, a
magyar
röplabda-válogatott szövetségi kapitánya.
Eszerint az Azerbajdzsánban rendezendô olimpiai
elôselejtezôre készülô csapat
tagja Molcsányi Rita, a Békéscsabai Röplabda Sportegyesület kiváló játékosa is. Rita
korábban már tíz alkalommal
ölthette magára a címeres
mezt, és most több mint egy
év után került vissza a nemzeti csapatba. Elmondta: nagy
megtiszteltetésnek érzi a
meghívást, és mindent megtesz a magyar csapat minél
sikeresebb szerepléséért.
A válogatott Tiszaújvárosban edzôtáborozott, hogy a
bakui olimpiai elôselejtezôn a
legjobb formáját hozza.

Szente Vajk mûsorvezetôként is energiabomba
Amikor teheti, hazalátogat Csabára

Mindig jobban odafigyelünk arra a színházi produkci
óra, filmre, vetélkedôre, amelyben békéscsabai mûvész
vagy versenyzô szerepel. Szorítunk érte, drukkolunk neki,
és büszkék vagyunk rá, ha sikerei vannak. Szente Vajkról
már jó ideje tudjuk, hogy tehetséges, korábban a Csabai
Színistúdió tagjaként, debreceni színészként és ma a Ma
dách Színházban is a legnépszerûbbek közé tartozott és
tartozik. A színházon kívül láthattuk például a Casting min
den címû zenés filmben, a Karádysokk tévéfilmsorozat
ban, most pedig heti szinten találkozhatunk vele a köztévé
új akciófilm-sorozatában, a Hacktionben, vagy a Magyar
ország, szeretlek! címû vetélkedô mûsorvezetôjeként.
Szente Vajk, amikor csak
teheti, hazalátogat Csabára, vagy ha erre nincs
lehetôsége, a családja keresi
fel ôt Budapesten, hogy egy
rövid idôre találkozzanak.
Rengeteget dolgozik, mégis
szinte mindig mosolyog, és
tele van energiával.
– A Magyarország, szeretlek! pár hét alatt az M1
egyik legsikeresebb produkciója lett. Hogyan talált rád a
vetélkedô, hogyan lettél te a
mûsorvezetô?
– A tévé minden budapesti színházból elhívta a fiatal
színészeket, a meghallgatáson gyakorlatilag meg kellett
mérkôznöm a kollégáimmal
és a mûsorvezetôi szakma
nagyjaival. Amiért nyerhettem, az talán az, hogy nem
csináltam semmi mást, nem
viselkedtem másként, mint
amilyen a természetem szerint vagyok. Ha az ember
színházban dolgozik, ott
éli élete nagy részét, akkor
szinte mindent szerepnek
foghat fel, de én másképp
mûködöm: a szerepeim zömét magamból próbálom
felépíteni. Itt is csak olyan
voltam, amilyen vagyok, úgy
tûnik, ez egyezett azzal, amit
a tévé szeretett volna.

–
A vetélkedôben ismert mûvészek, hírességek mérik össze tudásukat
Magyarország kultúrájáról,
történelmérôl, hagyományairól olyan csapatkapitányok
vezetésével, mint Jakupcsek
Gabriella és Csiszár Jenô.
Közben száz-száz szurkoló
biztatja mindkét csapatot,
te pedig energiabombaként
vezeted a mûsort és tartod a
kezedben a szálakat.
– Nagyon meg kellett
tanulnom a játék menetét,
hogy pontosan tudjam, mi
után mi következik. A mûsor
jól felépített, ami nehezíti,
egyben nagyon izgalmassá
teszi a dolgot, az az, hogy a
csapatkapitányok és a játékosok egyáltalán nincsenek
tisztában azzal, mi fog történni. Technikai felkészítést
kapnak, tudják, hol kell majd
állniuk, hogyan kell a gombot nyomni, de rájuk minden
spontán hat, ergo: végigimprovizálják az egész estét. A
közönség hangosan biztatja
a csapatokat, a játékosok
sziporkáznak, és megoldják
a feladatokat, amelyeken
keresztül számos információt tudhatunk meg Magyarországról. Nekem azt kell
megéreznem, hogy hol van

Közlemény

A BEGART thai kapcsolata
Thai delegáció tagjai is
részt vettek a Jankay Galériában annak a tárlatnak a
megnyitóján, amely a Békéscsabai Evangélikus Gimnázium, Mûvészeti Szakközépiskola
növendékeinek
alkotásait mutatja be a Pátkai
Tehetségpont programsorozat részeként. A vizsgamunkákból összeállított kiállítást
Vadászné Ablonczy Emôke
textilmûvész nyitotta meg.
A rendezvényre, a gimnázium meghívására, eljött az
amnatcharoeni középiskola
öt tanára és egy diákja is. A
kapcsolat onnan ered, hogy
hét évvel ezelôtt egy thai
lány tanult egy esztendeig a
BEGART-ban, ôt a Zahorán
család látta vendégül. Ez a
kapcsolat fejlôdött odáig,
hogy most thai vendégek

érkeztek az intézménybe
a magyar és a békéscsabai iskolában folyó oktatás
és mûvészeti képzés iránt
érdeklôdve. Zahoránné Érsek
Gabriella szülôként februárban a békéscsabai középiskola diákjainak alkotásait
elvitte a thai iskolába, ahol
tárlaton mutatták be azokat.
Így a mostani kiállítás – amely
november 30-áig tart nyitva –
szerves része a két oktatási
intézmény kapcsolatának.
Minderrôl Jaktip Keela, a
thai iskola vezetôje számolt
be érdeklôdésünkre. A két
intézmény együttmûködési
megállapodást is aláírt a
napokban: a tervek szerint
jövôre a csabai középiskola
tanárait és diákjait Thaiföldön fogadják.
V. A.

olyan szituáció, hol van egyegy olyan poén, amit hagyni
kell kibontakozni, és mikor
kell továbblépni.
– Olyan spontán légkört
kell teremtened, amelyben
mindenki kreatívan bontakozhat ki, miközben a keretek
adottak. Már több mint harminc országban ment hasonló vetélkedô. Volt-e alkalmad
közelebbrôl
megismerni,
máshol hogyan csinálják?
– Hollandiából hosszan itt
tartózkodott a licenc tulajdonosa, aki figyelemmel kísérte a mûsorkészítés folyamatát, és megnéztük néhány
ország hasonló felépítésû
vetélkedôjét. Holland és német mûsorokból sokat láttam. A magyar produkció
igazodik ehhez a struktúrához, mégis más, nálunk az
ismeretterjesztés és a show
együtt érvényesül, ugyanakkor
nincsenek
olyan
mûsorelemek, amelyeknek
itt nem lenne értelme, ilyen
például a betûzés.
– A Hacktionben egy másik arcodat mutatod meg. A
film a hackertámadások kivédésére alakult Infrastruktúravédelmi Osztag munkájáról
szól. Milyen érzés akciófilmben szerepelni?
– Deamon, akit játszom,
nagyon racionális ember,
így nem kell semmi mást
csinálnom, csak elôvennem
és mûködtetnem a racionális
énemet. Szeretem a forgatásokat, ahol azzal is szembesülünk, hogy sok mindent az
életbôl vettek át. A számítástechnika területe nekem új
talaj, nem vagyok technikai
analfabéta, de mégsem ez a
fô profilom. Itt pedig látom,

Tájékoztatjuk a tisztelt
lakosságot, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata a hatályos településrendezési eszközeit az
alábbi helyen módosítja:
A békéscsabai szennyvíztisztító telep területére vonatkozó beépítési paraméterek
meghatározása.
Az épített környezet alakításáról és védelmérôl megalkotott 1997. évi LXXVIII. tv.

9. § (6) bekezdése értelmében
a felsorolt terveket a helyben
szokásos módon lakossági
tájékoztatás céljából közszemlére kell tenni.
Az elkészült tervek az ügyfélfogadási idôpontokban a
polgármesteri hivatal városépítészeti csoportjánál (Bcs.,
Szent I. tér 7., középsô díszudvar) tekinthetôk meg október
26-ától november 26-áig.
Városépítészeti csoport

Várjuk az érdeklôdôket és a jelentkezôket
induló képzéseinkre:
•
•
•
•

Adótanácsadó (11. 7.)
Bérügyintézô (11. 16.)
Társadalom-biztosítási és bérügyi szakelôadó (11. 16.)
Munkavédelmi technikus (11. 25.)

További tervezett képzések:
• Közbeszerzési referens (OKJ-s, az új közbeszerzési
törvény alapján)
• Közbeszerzési ismeretek (32 órás)
• Megújuló energiaforrás energetikus
• Ellenôrzési és minôségbiztosítási munkatárs
• ECDL (számítástechnikai alapok)
Csatlakozhat (Orosházán és Békéscsabán):
• Pénzügyi-számviteli ügyintézô és
• Mérlegképes könyvelô képzéseinkhez
Éljen országos ôszi akcióinkkal (11. 15-ig)!
www.perfekt.hu/akcio
bekescsaba@perfekt.hu
Perfekt Zrt., Békéscsaba, Kinizsi u. 5.
Infóvonal: (66) 520-072 / www.perfekt.hu/bekes

FNYSZ 01-0507-04, AL-0036).

Szurkoljunk
az iskolának!

Örömmel dolgozik akár napi tizenhat órát is
hogy a hackerek olyan dolgokra képesek, amelyekre a
hétköznapi ember nem gondolna.
– Közben a színházban is
több darabban játszol. Hogyan tudsz ennyi mindent
összeegyeztetni?
– A színház nagy szerelmem, most több mint
tíz darabban játszom. Szeretném, ha egy nap nemcsak huszonnégy órából
állna, de azért így is jó,
mindig újratermelôdik, a
közönségtôl pedig megsokszorozódik az energiám. A
Magyarország,
szeretlek!

vetélkedônél a felvételek rengeteg örömet és erôt adnak,
amikor pedig adásba kerül,
a visszajelzésektôl töltôdöm,
ahogy a Hacktion esetében
is. A Madách Színházban
esténként ott van nyolcszáz
ember, akiktôl azonnal vis�szajelzéseket kapok. Ez
mind-mind tölt és felpörget.
Bár naponta tizenhat-tizennyolc órát dolgozom, nem
érzem megterhelônek, mert
örömmel teszem, még ha
ennek az is az ára, hogy
ritkábban tudok hazamenni
Békéscsabára.
Mikóczy Erika

Felhívás
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata értesíti
a megyeszékhely lakosságát, hogy a város intézményeivel
és a Békéscsabai Civil Szervezetek Szövetségével közös
szervezésben ebben az évben is meghirdeti a „Békéscsa
bai egészségnapok” rendezvénysorozatot.
Idôtartam: november 14–19.
Helyszín: november 14–15-én 13-tól 17 óráig a Csaba Center, november 18–19-én a városháza díszterme és a Jókai
Színház Vigadója (civil börze).
A rendezvény fôvédnöke Vantara Gyula polgármester.
A legnagyobb érdeklôdésre számot tartó események:
az ünnepélyes megnyitó, az egészséges életmód programok, az egészséges termék- és szolgáltatásbemutatók,
a színpadi zenés, táncos show, a szabadidô- és versenysport-bemutatók, az egészségkultúra-vetélkedôk november 14–15-én 13 és 17 óra között a Csaba Center aulájában.
Ezzel egy idôben a város számos iskolájában, óvodájában,
bölcsôdéjében, sportlétesítményében, valamint idôsek ellátására szakosodott intézményekben lesznek egészségfejlesztési programok egyrészt saját közösségük foglakoztatására, másrészt érdeklôdô kívülállók számára nyújtva
kellemes szórakozást. Fentiek mellett kiemelt helyszíneinken lakossági szûréseket (vércukor-, koleszterin-laborvizsgálatokat, légzésfunkciós méréseket) és szakorvosi tanácsadást szervezünk. A hét rangos záróeseménye a civil
börze lesz, ahol a civil szervezetek nyújtanak színvonalas
bemutatót tevékenységükrôl és életszemléletükrôl.
A jelentkezéseket november 10-éig várja Kissné Horváth
Krisztina Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Szociális és Egészségügyi Csoportjánál (tel.:
66/523 838/4034, e-mail: kissne@bekescsaba.hu).
Minden érdeklôdôt szeretettel vár a rendezôség!
Részletes programajánlatunk megtekinthetô a
www.bekescsaba.hu honlapon, valamint a rendezvények
helyszínein található szórólapokon.
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Utat adunk a mozgásnak!
Négy kilométer új kerékpárút Békéscsabán

Vantara Gyula a városháza dísztermében beszélt
a legújabb kerékpárútépítésrôl, amelynek köszönhetôen a belvárostól
már egészen Békésig el
lehet jutni kiépített kerékpárúton. A közel 200 milliós beruházást sikeres
uniós pályázatból fedezte
az önkormányzat, 29 milliós önerô mellett. A lezárult
projekt részeként az Orosházi úti kerékpárút második üteme is elkészült.
A polgármester elmondta,
hogy az önkormányzat 2009
júliusában nyújtott be pályázatot a kerékpár-úthálózat fejlesztésére. A sikeres pályázatot követôen gyorsan haladt
a kivitelezés, így több mint
négy kilométer kerékpárúttal
gazdagodott városunk. A továbbiakban Wittmann László,
a stratégiai-fejlesztési osztály

A Békéscsabai Kulturális Központ Lencsési Közösségi Háza tisztelettel
meghívja Önt és kedves hozzátartozóját az intézmény fennállása
20 éves évfordulójának tiszteletére szervezett rendezvénysorozatra.

Programok:

vezetôje ismertette a beruházás részleteit. A megépített
kerékpárút Békéscsaba belterületén, a konzervgyártól
indul, párhuzamosan haladva a Békési, majd Szarvasi
úttal és a Kápolna utcánál
ér véget. A Békési úti és

Berényi úti csomóponttal a
gyalogosok és kerékpárosok
átvezetése is biztonságosan
megoldódott. A kerékpárút
csatlakozik a tavaly elkészült,
Békés várost Békéscsabával
összekötô kerékpárúthoz is.
V. A.

Beszedési kampány a vízmûnél
A lakossági kintlévôségek a
tél végi, tavaszi idôszakra várható ugrásszerû növekedésének megelôzése érdekében
díjbeszedô kampányt indított
a Békés Megyei Vízmûvek Zrt.
A kampány keretében hétezer
lakossági és közel nyolcszáz
közületi fogyasztó kap fizetési felszólítást. Ez a harminc
napnál régebbi tartozást fel-

halmozó fogyasztókra érvényes, akiknél – ha a felszólítás
ellenére sem fizetnek – már
novemberben megjelenhetnek a cég behajtó munkatársai. A vízmûvek lakossági
kintlévôségének összértéke
jelenleg megközelíti az ötszázmillió forintot.
Amennyiben a felhalmozott
adósságot így sem sikerül

rendezni, akár a vízszolgáltatás korlátozására is sor kerülhet – tájékoztatott dr. Csák
Gyula vezérigazgató. – A közszolgáltatás színvonalának és
biztonságának
megôrzése
érdekében és a rendszeresen
fizetô fogyasztók védelmében
mindenképpen szükséges a
beszedési gyakorlat szigorítása – tette hozzá a cégvezetô.

„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

Most induló képzéseinkre jelent
kezéseket még elfogadunk!
Kutyakozmetikus; Kézápoló- és mûkörömépítô; Virágkötô; Óvodai dajka;
Ékszerbecsüs, mûtárgybecsüs
Részletfizetési lehetôség – Munka
mellett végezhetô délutáni, hétvégi
oktatás – Külföldi munkavállaláshoz
EUROPASS bizonyítvány

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

November 12., szombat 16 óra: a rendezvénysorozatot megnyitja Takács Péter, a
közösségi ház vezetője. Köszöntőt mond Szente Béla, a Békéscsabai Kulturális Központ igazgatója. Ezt követi a LENCSÉSI PÓDIUMESTEK SOROZAT keretében Gáll
Annamária és Péterfy Lajos nagyváradi színművészek „ADY A GARE DE L’ESTEN”
című műsora, válogatás Ady Endre verseiből, prózáiból és önéletírásaiból.
November 13., vasárnap 15 óra: Erőss Zsolt expedíciós hegymászó vetítéssel egybekötött előadása „A rehabilitációtól a Himalájáig” címmel.
November 14., hétfő, 14.30 óra: Zelenyánszki Judit vetítéssel egybekötött előadása
„Húsz éve a Közösségi Házban” címmel a nyugdíjasklubban.
November 15., kedd: Bemutató tornák. 8.15-kor nyugdíjas, 10 órakor baba-mama, 14
órakor egészségmegőrző, 18.30-kor alakformáló torna. Látogatásuk díjmentes!
November 16., szerda 18 óra: Mann Judit, a MAFOSZ Etikai Bizottsága elnökének
„A fotózás és a személyiségi jogok” című előadása a Márvány Fotóműhely foglalkozásán.
November 17., csütörtök 17 óra: Fekete István egészségfejlesztő-terapeuta és
vaisnava teológus előadása „Pszichoszomatikus test egyensúlytalanságai és természetes helyreállítási módszerek” címmel.
November 18., péntek 17 óra: Erzsébet–Katalin Bál a közösségi ház összes termében az intézményben működő csoportok tagjai és hozzátartozóinak részvételével.
Nyitótánc: a Balassi Táncegyüttes szólótáncosai. Zenét szolgáltat: Raffai Szabolcs.
November 19., szombat 10 óra: VI. BÉKÉSCSABAI DIGIPORÁMA FESZTIVÁL nyilvános vetítéssel és zsűrizéssel egybekötött díjkiosztó ünnepsége. A versenyre maximum 5 perces, elektronikus adathordozón beadott fotósorozatokkal lehetett nevezni. A
zsűri tagjai: Győri Lajos, a MAFOSZ elnöke, Szőke János fotóművész és Gál Csaba, a
Csaba Tv szerkesztője. A versenyt értékeli és a díjakat átadja: Tímár Ella önkormányzati képviselő.
November 21., hétfő 14.30 óra: Komáromi István, az Andrássy Gyula Gimnázium
igazgatójának előadása a nyugdíjasklubban „A magyar millennium” címmel.
November 22., kedd 16 óra: Takács István vetítéssel egybekötött előadása „Halfajták
a Körösök vizében” címmel az Ifjúsági Horgászklub foglalkozásán.
November 24., csütörtök 10 óra: Dr. Baji Sándor, a Békéscsabai Réthy Pál Kórház Gyermekosztálya főorvosának előadása „Gyakori betegségek kisgyermekkorban,
azok megelőzése és kezelése” címmel.
November 25., péntek 17 óra: a Nagyszalontai Fotókör munkáiból összeállított kiállítás megnyitója. Megnyitja: dr. Kerekes Attila önkormányzati képviselő. Megtekinthető
december 15-ig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig.
November 26., szombat 10 óra: V. ANDRÁS NAPI KOLBÁSZPARÁDÉ A LENCSÉSIN.
Kolbászgyúró verseny a lakótelepen működő intézmények és civil szervezetek csapatai között. Kóstoltatás keretében 600 adag székelykáposzta kínálása az érdeklődők
számára. Népszerű helyi előadók fellépése, egészségpont, gyerekeknek adventi játszóház.
November 27., vasárnap: „Szomszédolás” – a Természetjáró Kör kirándulása és városnéző túrája Mezőtúron. Indulás 8.18-kor a vasútállomásról, várható visszaérkezés
16 órakor.
November 28., hétfő 17 óra: Almafajta-bemutató Kocziszki János kertészmérnök
közreműködésével a Kertbarát kör foglalkozásán.
November 29., kedd 9 óra: Rendhagyó irodalomóra a Lencsési Fiókkönyvtárban.
„Székelyföldi népmesék” címmel Soós Emőke bábszínész előadása.
November 30., szerda 17 óra: Az óvodások részére indított angol szakkör bemutató
foglalkozása Baráthné Kutasi Györgyi nyelvtanár vezetésével.
December 1., csütörtök 15 óra: Mesekuckó játszóház – Télapó-figura készítése
Mazán Erzsébet óvónő közreműködésével.
December 2., péntek 10 óra: Baji Miklós Zoltán „Tekercsművek” című kiállításának
megnyitója. Megnyitja Erdősi Géza muzeológus. Megtekinthető december 16-áig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig.
December 3., szombat 16 óra: GÁLAEST. Ünnepi beszédet mond dr. Ferenczi Attila
tanácsnok, a József Attila Lakótelepi Településrészi Önkormányzat vezetője. Fellépnek: a közösségi ház nyugdíjasklubjának színjátszó köre, az angol szakkör óvodásai,
Nagy Szilvia énekművész, Kiss Ottó költő, a Csaba Néptáncegyüttes szólótáncosai,
a Kemény Gitárklub, Nagy Erika, Mészáros Mihály és Tomanek Gábor színművészek,
ifj. Major Gyula, Kvasz Edit és tanítványai, Griecs Vivien és Kézsmárki János, a Nyíri
Lajos TSE táncosai.
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Megújult a szlovák iskola

Slovenská škola bola obnovená

ban
javító
szigetelési
megoldásokat emelte ki,
amelyek egyúttal az intézmény esztétikai megjelenését, „térbeli kommunikációját” is javítják.
Külön köszönetet mondott
Vantara Gyula polgármesternek, a Váti Kht.-nek, a
diplomáciai
szervezeteknek, a nagykövetségnek,
a
fôkonzulátusnak,
a
kivitelezôknek. Štefan Daňo,
a Szlovák Köztársaság békéscsabai fôkonzulja is
köszönetét fejezte ki azért
a hatékony segítségért,
amelyet az épület tulajdonosa, a megyeszékhely
önkormányzata tanúsított
a projekt tizenegy hónapos megvalósítása során.
Borbola István projektmenedzser elmondta, hogy a

ako sto milión forintov získali
na tieto ciele v súbehu z európskych zdrojov. Ich cieľom
je vytvorenie podmienok pre
rovnosť šancí , ako aj zabezpečenie možnosti získania
súťažeschopných vedomostí
pre deti.
V mene prevádzkovateľa
školy predseda Celoštátnej
slovenskej samosprávy Ján
Fuzik hovoril o modernom
poslaní národnostnej inštitúcie. Vyzdvihol spôsoby izolácie zrealizované v rámci projektu, ktoré vo veľkej miere
prispievajú k šetreniu energiou v komplexe budov a ktoré zároveň zlepšujú estetický
vzhľad, ako aj „komunikáciu
s okolitým priestorom“ inštitúcie. Zvlášť sa poďakoval
primátorovi Gyulovi Vantarovi, verejnoprospešnej spo-

A versenyképes tudás és az esélyegyenlôség a cél
Megújult a Szlovák Gimnázium, Általános Iskola,
Óvoda és Kollégium épülete. Az intézmény infrastrukturális fejlesztését
és tartalmi megújulását
célzó projekt közelmúltbeli
zárórendezvényén
Pecsenya Edit igazgató
elmondta, hogy több mint
százmillió forintot nyertek el e kettôs célra uniós pályázaton. Céljuk az
esélyegyenlôség, valamint
a versenyképes tudás megszerzésének a biztosítása.
Az iskola fenntartójaként
Fuzik János, az Országos
Szlovák Önkormányzat elnöke a nemzetiségi intézmény modern küldetésérôl
szólt. A pályázat segítségével az épületegyüttes energiahatékonyságát
nagy-

10,8 millió forintért szereztek be új eszközöket, bútorokat, képességfejlesztô
játékokat és egy 24 fôs
modern nyelvi labort is
kialakítottak,
továbbá
akadálymentesítették
az
épületet.
Vándor Andrea

Ciel’om sú sút’ažeschopné vedomosti a rovnost’ šancí

Obnovila sa budova Slovenského gymnázia, všeobecnej a materskej školy
a kolégia. Na záverečnej
slávnosti projektu, ktorý
bol zameraný na rozvoj infraštruktúry a odbornú obnovu riaditeľka inštitúcie Edita
Pečeňová uviedla, že viac

Kovács Péter: Hiányzik a húzóember a csapatból
Villáminterjú a Budapest Bank Elôre NKSE új vezetôedzôjével
sem volt meglepetés. Annyiban volt szerencsétlen, hogy
persze jobb lett volna egy
eredményesebb bemutatkozás nekem és a csapatnak
is. Gyôzelemmel kezdeni
mindig sokkal jobb.
– Az eddig eltelt idôszak
tapasztalatai alapján biztosan kezdenek körvonalazódni azok a tényezôk, amelyeken változtatni kell a jövôbeni
sikerek érdekében...
– Az eltelt két hét egy kicsit kaotikus volt a válogatottak és az olyan játékosok
miatt, akiknek tanulmányi
elfoglaltságaik is akadtak az
elmúlt napokban, de alakul
a kép. Egyértelmûen látom,
hogy mi az, amin javítani
kell, de ezek azért hosszabb
folyamatok.
– Feltételezhetô, hogy az
önbizalom hiánya az egyik
dolog, ami megnehezíti a jó
szereplés. Ezen túl milyen

problémákat kell
még leküzdenie
a csapatnak?
– Az önbizalom valóban nagyon fontos, így
ezt próbálom is
erôsíteni a csapatban. Nagyon
remélem, hogy
ebben már a
következô bajnoki mérkôzés
után is tudunk
elôrelépni.
A
legfôbb probléma azonban
az, hogy nincs
a
csapatban
egy olyan vezéregyéniség,
aki védekezésben és támadásban is tudná
segíteni a többieket. Ezen
szeretnénk változtatni a kollégáimmal együtt. A csapat
minden tagja roppant tehet-

Szüreti bál Fényesen
A Fényes és Térsége
Egyesület a Jaminai Közösségi Házzal karöltve szervezte meg nagy sikerû szüreti bálját több mint félszáz
résztvevôvel a közelmúltban.
A gazdag mûsorkínálatban
találhattak a bálozók társas-

Rádióhallgatás – Békéscsaba
2011. szeptember (Legalább érettségizettek)

séges, remek képességekkel megáldott kézilabdázó,
de nincs közöttük olyan, aki
húzná a többieket.
KárászKiss Péter

Class FM

Csaba Rádió

Adás, vétel, csere: www.
bekesingatlanok.blogspot.
com.
Garázs eladó a Kazinczy-lakótelepen.
Tel.: +36-30/965-0010.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tintin kalandjai (szinkr. amerikai–új-zélandi–belga anim.) 12 év, 3D, PREMIER!!!
Delfines kaland (szinkr. amerikai családi) KN, 3D
Lopott idô (szinkr. amerikai sci-fi) 12 év, 2D
Parajelenségek 3. (amerikai horror) 16 év, 2D
Vasököl (szinkr. amerikai–indiai sci-fi akció) 12 év
Fertôzés (szinkr. amerikai akciófilm) 16 év
Micimackó (szinkr. amerikai animációs) KN
Bogyó és Babóca – 13 új mese (magyar animációs ) KN, ART-kártya!
Ismeretlen föld (spanyol–francia–mexikói dráma) 12 év, ART-kártya!
A bôr, amelyben élek (spanyol dráma) 16 év, ART-kártya!

2011. november 10–16.
• Halhatatlanok (szinkr. amerikai fantasztikus akció) BA, 3D, VILÁGPREMIER!!!
• Tintin kalandjai (szinkr. amerikai–új-zélandi–belga anim.) 12 év, 3D
• Hogyan lopjunk felhôkarcolót (szinkr. amerikai akció-vígjáték) 12 év,
PREMIER!!!
• Lopott idô (szinkr. amerikai sci-fi) 12 év, 2D
• A bôr, amelyben élek (spanyol dráma) 16 év, ART-kártya!
• Amador (spanyol dráma) 16 év, ART-kártya!

www.csabacenter.hu

Neo FM

Rádió 1

A PRÓ HiRD e Tés
INGATLAN

2011. november 3–9.

táncosokat és népdalénekeseket is, majd következett a
hajnalig tartó tánc és vígasság. A rendezvény megtartásához anyagiakkal járult
hozzá dr. Ferenczi Attila és a
fényesiek helyi képviselôje,
Tímár Ella.

Napi hatókör

A négyszeres világválogatott, világbajnoki ezüstérmes
kézilabdázót még a csapat
Székesfehérvár elleni, hazai
mérkôzése elôtt kérdeztük.
– Nem megy túl jól a szekér mostanában az Elôrénél,
ön mégis elvállalta a klub felkérését. A kihívás miatt?
– Ez mindenképp kihívás. Nagyon szeretném a
csapatot felhozni, és elérni,
hogy sokkal jobb helyen
álljunk a bajnokságban és
jobb helyen végezzünk. Ehhez következetes és kemény
munka kell, de hiszem, hogy
sikerülni fog.
– Pont a Gyôr elleni
mérkôzés elôtt debütált a
csabai kispadon, ez sem volt
szerencsés kezdés...
– Ez egy kettôs helyzet
volt. Szerencsés volt anynyiban, hogy azt hiszem, a
Gyôr csapatától elszenvedett vereség senki számára

ločnosti Váti, diplomatickým
zborom, veľ vyslanectvu a
generálnemu konzulátu, ako
aj realizátorom projektu. Generálny konzul Slovenskej
republiky v Békešskej Čabe
Štefan Daňo tiež vyslovil
vďaku za účinnú pomoc,
ktorú počas jedenástich mesiacov realizovania projektu
poskytla čabianska mestská
samospráva, ako majiteľka
budovy. Projektový manažér
István Borbola uviedol, že za
10,8 milión forintov zaobstarali nové prostriedky, nábytky, učebné pomôcky a moderné hračky, ktoré rozvíjajú
rôzne schopnosti a zručnosti
detí. Zároveň vytvorili aj jazykové laboratórium pre 24
osôb a bezbariérovú výbavu
celej budovy.
Andrea Vándorová

8 méteres fenyôfa, körszámlapos, tolósúlyos mérleg eladó. Tel.: 30/216-1303.
Iroda, lépcsôház takarítását
vállalom számlaképesen. Tel.:
30/290-8726.

Garázs eladó a Lencsésin:
70/413-6552.

Singer varrógép eladó!
Régi, vasvázas, üzemképes.
Érdeklôdni: Békési út 25. sz.
alatt.

OKTATÁS

Szolgáltatás

Matematikából korrepetá
lás.
Tel.: 30/997-8887.

Redôny, reluxa, szalagfüggöny-készítés, -javítás részletfizetéssel is. Nyílászárók
javítása. Tel.: 66/454-171,
70/212-6776.

EGYÉB
Hatékony konfliktuskezelés:
önérvényesítési
tréningen
készségfejlesztés,
technikatanulás, vagy önismereti
pszichodráma-csopor tban
személyiségfejlesztés.
Válasszon! Csoportvezetô: Varjú
Blanka, 30/231-9216, Novák
Magdolna 30/370-0881, www.
letvagy.hu
Szennyvízbekötéshez 110
mm PVC csô 420 Ft/m.
Tel.: 66/453-453, 66/441-601.

Hûtôk, fagyasztók javítása.
Békéscsaba, Fiumei u. 4. Bali
és Fia Bt. Tel.: 20/921-2521 és
20/944-6986.
Zár, redôny, reluxa, roletta,
szalagfüggöny, szúnyogháló,
napellenzô szerelése, javítása. Tel.: 30/233-4550. Utánfutó- és csónakkölcsönzés:
70/335-7584. Dobos I. u. 20.
Gyermekfelügyeletet válla
lok. Tel.: 20/430-9640.
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A tizedik születésnapját ünnepli a Csaba Center

„Randim lesz a Jankay kávézónál.” „Kinéztem magamnak egy gyönyörû ruhát a
centerben, és biztos cipôt is
találok hozzá.” „Dolgom van
a bankban, csekkeket kell
feladni, be kell vásárolni, és
jó lenne valahol megebédelni – irány a center” „Bowling
a centerben?” „Hátha ez az
MP4 lejátszó még egymilliót
is hoz” – ma teljesen természetesek ezek a mondatok,
természetes, hogy vásárolunk, szórakozunk, találkozunk, sôt nyerhetünk is a
Csaba Centerben, amelynek
léte a kilencvenes évek végén és az ezredfordulón néhány vakmerô ember álmának tûnt. Az álomból valóság
lett: idén novemberben már
tizedik születésnapját ünnepli a center.
Kezdetben sokan kételkedtek abban, hogy a Csaba Center valaha elkészül.
Zsibrita Pál, az egyik tulajdonos szerint az épület a
bizonyíték rá, hogy ha va-

lamit nagyon szeretnénk és
mindent megteszünk érte,
akkor képesek leszünk megvalósítani.
– Sok küzdelemmel járt,
amíg megérlelôdött a döntés, hogy olyan dologba fogjunk, ami Békéscsabán szokatlan és új. A társaimmal
együtt azon voltunk, hogy
maradandót alkossunk, építsük meg a legnagyobb vidéki bevásárlóközpontot, mégpedig úgy, hogy az nemcsak
a ma, hanem a jövô igényeit
is kielégítse. Nem adtuk fel
akkor sem, amikor komoly
nehézségek adódtak, és a
kitartásnak meglett az eredménye – emlékszik a kezdetekre Zsibrita Pál.
A Csaba Center 2001.
november 23-án 33 üzlettel
indult, ma közel 130 egység
mûködik benne. A tulajdonosi kör fontosnak tartja,
hogy új munkahelyek jöjjenek létre Békéscsabán,
ezért külön sikerként élték meg a Budapest Bank

bankmûveleti központjának
kialakítását.
– A banknak biztosítani
szerettük volna a bôvítés
lehetôségét is, ezért – feladva
más beruházási terveinket –
kibôvítettük az épületet. Most
ott 700, így a Csaba Centerben összesen 1700 ember
dolgozik, akiknek ugyan
nem mi vagyunk a munkaadói, de azért magunk is
hozzájárultunk ahhoz, hogy
itt munkalehetôséghez jussanak – jegyzi meg Zsibrita
Pál.
A tulajdonosok annak
idején nem hagyták magukat lebeszélni errôl az
„ôrült vállalkozásról”.
Az
elôkészületeknél, az építkezésnél minden lépésre
ügyeltek, a hatalmas épület minden négyzetméterét
ismerik, és ma is nap mint
nap szeretnének megfelelni azoknak az embereknek,
akik bérlôként vannak ott,
vagy vásárlóként betérnek a
centerbe.
– A kezdet olyan volt, mint
bekötött szemmel kiállni egy
deszkára és nekirugaszkodni a mélységnek, nem tudva,
hogy szakadék van alattunk
vagy úszómedence – folytatja Hrabovszki György. –
Hogy abban a gazdasági
környezetben meg tudtunk
nyitni, az a tulajdonosi struktúrának, a helyi vállalkozók
hatalmas munkabírásának
és a stáb lelkesedésének

volt köszönhetô. A Csaba
Centert azóta szinte minden nagyobb békéscsabai
esemény érinti, legyen szó
fesztiválokról, sportról vagy
a városi és megyei intézmények programjairól, a center
mindennapjaink szerves része lett. Ez abból is adódhat, hogy folyamatosan járatlan utakat kerestünk, és

meg is találtuk az ösvényt
a gazdasági szektor és a
kultúra között. Emlékezetes
volt például az, amikor a
múzeum egyiptomi kiállítást
rendezett, nálunk egyiptomi
dekoráció volt, és a Csaba
Centertôl indulva két tevével,
az arab kultúra bemutatásával végigvonultunk a városon a múzeumig – fogalmaz
az igazgató.
Ahogy elmondják, a sikerhez a kitartó munkán kívül
kellett a tulajdonosok hozzáállása, kellett a stáb, amelynek tagjai életük részének
tekintik a Csaba Centert, kellettek a bérlôk, akiknek nagy
része már tíz éve is jelen volt,
és kellettünk mi, vásárlók,
akik nap mint nap "használjuk" a ma már tízéves Csaba
Centert.

A nyitás pillanatai
Zsibrita Pál: Amikor a
megnyitón mentünk a színpad felé, meglepetésként
megszólalt egy Bocelli-dal.
Fantasztikus volt, majdnem
földbe gyökerezett a lábunk.
Ekkor éreztük elôször, hogy
megérte. Emlékszem Varga
Mihály akkori pénzügyminiszter megnyitójára, de a
legemlékezetesebb mégis
az marad, amikor az ajtókat
kinyitottuk, és óriási tömeg
vette birtokba a centert.

Hrabovszki György: Az
utolsó hónapban éjt nappallá téve dolgoztunk, 22-én
egész éjszaka talpon voltunk,
mert másnap tízre készen
kellett lennünk. A protokollmegnyitó után én adhattam
jelet az ajtónyitásra, felmentem az elsô emeletre, és
onnan néztem, ahogy jöttek
és jöttek befelé az emberek.
Valami hasonlót éltem át akkor, mint amikor világra jöttek a gyermekeim…

