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1990 márciusában a 
városi tanács kérte fel a 
megyei mûvelôdési köz-
pontot, hogy az akkor kö-
zel tizenötezer fôt szám-
láló Lencsési lakótelepen 
közmûvelôdési színtérként 
mûködtesse a közösségi 
házat. Abban az idôben a 
megyei mûvelôdési köz-
pontnál dolgozott Takács 
Péter, akit pár évvel koráb-
ban, a város elsô televízió-
jának, a népszerû Lencsési 
Közösségi Televíziónak a 
stúdióvezetôjeként ismer-
hettek meg a csabaiak – a 
feladatot rábízták.

A rendszerváltás után fel-
álló önkormányzat megala-
pította a Lencsési Közössé-
gi Házat, a vezetôi tisztség 
betöltésére pályázatot írtak 
ki. Takács Péter kapta meg 
a munkát, azóta ötévente 
újból pályázott, a közgyûlés 
pedig újból és újból mellette 
voksolt, így gyakorlatilag a 
kezdetektôl ô vezeti a fenn-
állásának húszéves évfor-

dulóját ünneplô, és tavaly 
óta a Békéscsabai Kulturális 
Központ tagintézményeként 
mûködô közösségi házat. 

– Az intézmény célja a 
kezdetektôl az volt, hogy ki-
elégítse a lakótelepen élôk 
közösségi, közmûvelôdési 

igényeit, tehát a szó legne-
mesebb értelmében a kö-
zösségeket szolgálja. Szinte 
nulláról indultunk. Húsz éve 
itt egy 150 négyzetméteres 
épület állt, amelynek legna-
gyobb terme mindössze 40 
négyzetméteres volt. Rajtam 

kívül egy ember dolgozott itt 
félállásban, és az elsô teljes 
évben, 1992-ben, mintegy 
1,4 millió forint volt a költ-
ségvetésünk, ennek durván 
a fele a fenntartói támogatás 
– emlékszik a kezdetekre Ta-
kács Péter. 

A házat kétszer bôvítették, 
2002-ben 120 négyzetméte-
res nagyteremmel és egy 18 
négyzetméteres konyhával 
gazdagodott. Egy belügy-
minisztériumi pályázatnak 
köszönhetôen 2006-ban egy 
új termet adtak át, bôvítették 
az elôteret és a fôbejáratot. 
A látogatottság folyama-
tosan nôtt, a lakótelepen 
élôk megszerették, egyre 
inkább magukénak érezték 
és érzik a házat. Számokra 
lefordítva ez azt jelenti, hogy 
míg 1992-ben 9520 látogató 
fordult meg a házban, ez a 
szám 1998-ban már 18 030, 
2003-ban 30 650, tavaly pe-
dig 38 754 fô volt. 1992-ben 
347, múlt évben már 1297 
esemény zajlott a ház falai 
között. 

– Az intézmény egyik 
erôssége a kisközösségek 
mûködtetése, fenntartása,
jelenleg tíz különbözô cso-
port mûködik itt az alsó 
tagozatosoktól a nyugdí-
jasokig, a tizenöt fôstôl a 
százötven fôsig. A város 

olyan kiemelkedôen ak-
tív kisközösségeirôl van 
szó, mint például a nyug-
díjasklub, a Márvány Fo-
tómûhely, a kertbarát kör, 
csipkeverô klub vagy a ter-
mészetjáró kör. Meghatáro-
zóak a nagyrendezvényeink 
is, mint például a Magyar 
Kultúra Napja, a Föld Napja 
vagy a Költészet Napja al-
kalmából tartott programok, 
az egyedülálló Digiporáma 
Fesztivál vagy a „Csak tiszta 
forrásból” fotókiállítás. Ki-
emelten fontos a gyermek-
nap és a Szent István Napi 
Elôzetes, ami a legnagyobb 
rendezvényünk – mondja 
Takács Péter.

A ház az alapítás óta fo-
lyamatosan bôvíti szolgál-
tatásait, tanfolyamoknak, 
tornáknak, gazdasági vagy 
családi rendezvényeknek 
ad otthont. Tavaly a saját 
bevételük meghaladta a 4 
millió forintot, úgy tûnik, 
hogy idén ezt is túlszár-
nyalják.

– A békéscsabai önkor-
mányzat még 2007-ben dön-
tött egy közel 100 milliós ke-
ret elkülönítésérôl, amelybôl 
az elmúlt években is a város 
szabadidôs parkjainak fel-
újítására költöttünk. Ebbôl 

a forrásból valósult meg a 
Szabó Pál téri ifjúsági park 
megújítása is, amelynek 
elsô üteme fejezôdött be no-
vember 2-án – fogalmazott 
dr. Ferenczi Attila a park át-
adásán. A részönkormány-

zat vezetôje, aki egyben 
Békéscsaba városfejlesztési 
tanácsnoka is, hozzátette, 
hogy a beruházás keretében 
csaknem 600 négyzetméter-
nyi díszburkolatos és sze-
gélyezett sétány épült, hat 
támlás padot és egy asztalt 
is elhelyeztek a területen, 
valamint félszáz fát és több 
mint félezer lombhullató 
cserjét telepítettek. Az iskola 

mögötti megsüllyedt részek 
feltöltése során 300 köbmé-
ternyi földet használtak fel, 
amelynek köszönhetôen az 
eddig szinte használhatat-
lan, mára teljesen befüve-
sített területen focipálya ki-
alakítására is lehetôség van. 
Vida András, a Lencsési Ál-
talános Iskola igazgatója új 
tradíciót szeretne meghono-
sítani az új parkban, hiszen, 

mint kiderült, az iskola balla-
gó osztályai ezentúl minden 
tanév végén egy-egy fát ül-
tetnek majd. 

Dr. Ferenczi Attila leszö-
gezte, hogy a beruházás 
második üteme is megvaló-
sul 2012-ben, amelynek ke-
retében egy kis játszóteret 
építenének a Lencsési új 
parkjába.  

KárászKiss Péter

„Közösen teremtettük meg a Lencsési kulturális hagyományait”
Húszéves a Lencsési Közösségi Ház

A gyerekek máris birtokba vették az új parkot

Dr. Ferenczi Attila, a Lencsési részönkormányzat vezetôje

A Lencsési Közösségi Házat az alapítása óta kétszer bôvítették

Átadták a Szabó Pál téri ifjúsági parkot
Dr. Ferenczi Attila: Az önök pénzébôl, önöknek épült

Közmeghallgatás

Értesítjük a  Tisztelt 
Lakosságot, hogy Bé-
késcsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzat 
Közgyûlése 2011. no-
vember 18-án 14.00 órá-
tól általános közmeg-
hallgatást tart, amelyre 
minden érdeklôdôt meg-
hívunk.

Felhívjuk a lakosság 
figyelmét, hogy a bel-
város rehabilitációjáról 
külön fórum megtartá-
sára kerül sor, amelynek 
idôpontját késôbb közöl-
jük.

A közmeghallgatás he
lye: Polgármesteri Hi-
vatal Szent István tér 7. 
szám alatti épületének 
díszterme.

Folytatás a 8. oldaloNE

Tizenegymilliós városi beruházásnak köszönhetôen 
valósult meg a Lencsési általános Iskola melletti ifjú-
sági park felújítása, amelynek augusztusban megkez-
dett munkálatait november 2-án fejezte be a kivitelezô. 
A megújult területet már korábban birtokba vehették az 
iskolások és a környék lakosai, a szimbolikus átadásra 
múlt héten került sor. 
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A békéscsabai Szlancsik 
János 1939-ben vonult be 
katonának, a lánya akkor 
kétéves, a fia ötéves volt. A 
fiatal apa a Donnál vesztette 
életét valamikor 1944-ben, 
a családtagjai 1992-ig csak 
otthon tudtak emlékez-
ni rá. Azóta a Szabadság 
téri második világháborús 
emlékmûhöz hoznak virá-
got, amelynél az egyik név-
táblán ott van Szlancsik Já-
nos neve.

A Szabadság téri megem-
lékezésen Kiss Tibor alpol-
gármester és dr. Kerekes At-
tila bizottsági elnök mellett ott 
voltak a pártok és civil szer-
vezetek képviselôi, valamint 
a mártírokra emlékezô hoz-
zátartozók, köztük Szlancsik 
Dorottya és a bátyja.

A Himnusz után dr. Kere-
kes Attila beszélt a hôsökrôl 
és mártírokról. Ahogy fogal-
mazott, a Szabadság teret 
akár átnevezhetnénk Hôsök 
terének, hiszen ott áll a máso-
dik világháborús emlékmû, a 
kommunizmus áldozatainak 
szobra és a 101-es gyalogez-
red emlékmûve is. 

– Békéscsaba büszke le-
het a gyalogezred katonáira, 
amelynek tagjai végighar-
colták az elsô világháborút 
és számos sikert arattak. A 
második világháború után az 
akkori tanácselnök lebontat-

ta a szobrot, amit elföldeltek, 
de 1956-ban a forradalmár fi-
atalok Fekete Pál vezetésével 
kiásták a földbôl – mondta dr. 
Kerekes Attila.

A képviselô beszélt a má-
sodik világháborúról, benne 
1944. szeptember 21-rôl, va-
gyis arról a napról, amikor 
a brit és az amerikai légierô 
több száz bombát dobott le 
Békéscsabára. Akkor sokan 
meghaltak, a vasútállomás és 
környéke pedig szinte teljesen 
megsemmisült. Nem sokkal 
ezután a szovjet hadsereg 
csapatai vonultak be Békés-
csabára... Emlékeztetett arra 
is, hogy 1956-ban a forra-
dalom lángja elérte Békés-
csabát, és Fekete Pálnak is 
köszönhetô, hogy a hadsereg 
és a rendôrség a forradalom 
mellé állt. 

– November 4-én azonban 
géppisztolyok ropogására éb-
redt a város, a szovjet csapa-
tok bevonultak Békéscsabára. 
Hôsi halált halt Kovács Zoltán 
alezredes, Harmati Imre al-
hadnagy, késôbb kivégezték 
Mány Erzsébetet és Farkas 
Mihályt, akiknek az emlékét 
ôriznünk, ápolnunk kell – 
mondta dr. Kerekes Attila.

Az önkormányzat, a pártok 
és civil szervezetek képviselôi 
koszorúkat helyeztek el az 
emlékmûnél, majd Kovács 
Zoltán és Harmat Imre em-
léktáblájánál. A hozzátarto-
zók a második világháborús 
emlékmûnél maradtak, ahogy 
a Szlancsik testvérek is, akik 
mécsest és virágot tettek az 
édesapjuk nevét ôrzô táblá-
hoz.

Mikóczy Erika

November negyedikén, a 
nemzeti gyásznapon Mány 
Erzsébet és Farkas Mihály 
kivégzésének helyszínén, 
a Kazinczy utcai egykori 
karhatalmista kaszárnyá-
nál, valamint a Berényi úti 
temetôben, a két ifjú és Zsí-
ros Mihály hadnagy sírjánál 
emlékeztünk az ötvenöt év-
vel ezelôtt történtekre. 

A megemlékezésre eljött 
városunk díszpolgára, az ’56-
os megyei forradalmi tanács 
elnöke, Fekete Pál, ott volt 
Kiss Tibor alpolgármester, 
és ott voltak a pártok és civil 
szervezetek képviselôi is. A 
gyásznapon Ugrai Gábor, a 
Jankay iskola pedagógusa 
idézte fel 1956 novemberét.

1956. november 2-án a 
szovjet hadosztály elérte Bé-
kést, a szovjet parancsnok 
megígérte, hogy nem esik 
bántódása a polgári lakos-
ságnak, mindössze át akar-
nak vonulni Békéscsabán. 
November 4-én már hajnali 
fél ötkor szovjet tankok dü-
börögtek végig a városon. 
Fekete Pali bácsit – aki fehér 
zászlóval a kezében még 
hajnalban kiment a vasút-
állomásra – túszként ma-
guk elôtt hajtották. Lôtték a 
várost, a laktanyát ágyúval 
bombázták, belôttek a szín-
ház épületébe, a kirakatokat 
géppuskával sorozták meg 

és kifosztották.  Amikor a 
tankok megjelentek a Szar-
vasi–Jókai utca sarkán, a 
lakosság kôzáporral fogadta 
ôket, alig lehetett az embere-
ket lecsendesíteni…

A támadás során két 
rendôr, Harmati Imre és Ko-
vács Zoltán, és egy békés-
csabai lakos vesztette életét. 
Aztán kezdetét vette a meg-
torlás, november 10-én letar-
tóztatták Fekete Pált; a hírre 
sztrájkok robbantak ki. De-
cember 17-én Gyulán is tün-
tettek, mert fiatalokat fogtak 
el. A forradalmi bizottság által 
mozgósított tüntetôk ki akar-
ták szabadítani a rendôrség 
fogdájából az elôzô napon 
letartóztatott társaikat. Az 
1000 fôs tömeg ellen 100 fôs 
karhatalmat rendeltek ki, aki-
ket szovjet páncélosok is se-

gítettek. A karhatalom akció-
ja miatt egy ember meghalt, 
ketten sérülést szenvedtek. 
Ekkor határoztak úgy többen, 
hogy fegyvert szereznek. 
Mány Erzsébet és Farkas 
Mihály Gyulaváriba mentek, 
hogy megakadályozzák a 
karhatalmisták behatolását 
a településre. A Fehér-Körös 
hídjánál, a határôrségtôl szer-
zett fegyverekkel, ôrséget 
álltak. A pufajkások nem 
mentek be a településre, a 
fiatalok pedig visszavitték a 
fegyvereket. Többüket így is 
letartóztatták, statáriális el-
járással Mány Erzsébetet és 
Farkas Mihályt 1957. február 
2-án, Békéscsabán, a Kazin-
czy utcai laktanya udvarán 
kivégezték.

Emléküket megôrizzük.
M. E.

A ma már országos hírû 
Light Scribblers békéscsa-
bai fényfestô csapat 2008 
nyarán vetette bele magát a 
fények világába. Azóta szá-
mos sikert tudhatnak maguk 
mögött a fiatalok. Most a 
Munkácsy Mihály Múzeum 
Tégla termében mutatkoznak 
be interaktív kiállítás formájá-
ban, amelynek nem szokvá-
nyos megnyitója nemrégiben 
volt. Ando György, a múzeum 
igazgatóhelyettese nem oly 
rég volt ifjúkorára emlékez-
tette a hallgatóságot: a graffiti 
mûfajában ô is kalandozott, 
amikor megvásárolta azt a 
festékszóró spray-t, amely-
nek új farmerdzsekije is áldo-
zatul esett. Most a fényfestés 
csodálatos, színekben gaz-
dag éjjeli világa elevenedik 
meg a múzeum falaira kira-
kott képernyôkön. A kiállítás 
a fiatalok eddigi munkássá-

gának bemutatása mellett 
fénybe formált Munkácsy-ké- 
pek adaptációival is várja a 
látogatókat, továbbá az alko-
tás folyamatáról videoklipet, 
valamint több képet 3D-s 
formában is bemutatnak. A 
tárlatmegnyitón Tokai Sándor 
egykori Beol bulifotós, a kiál-
lítás kurátora a fénygraffitirôl 
és a munkafolyamatokról osz-
totta meg a mûhelytitkokat 
a látogatókkal. Novák Attila 
képzômûvész megnyitóbe-
szédében pedig a fotográfia 
és a képzômûvészet nagy 
elôdjeivel vont párhuzamot az 
alkotások elemzése kapcsán. 
A tehetséges helyi fiatalok – 
Tokai Sándor "Toxy", Ujházi 
György "Namega" és Varga 
Ottó "Makkos" – alkotásaiból 
rendezett interaktív kiállítás 
november 20-áig tekinthetô 
meg. 

Vándor Andrea

Befejezôdött a Békés Megyei Földhivatal szervezetében 
mûködô Békéscsabai Körzeti Földhivatal Szent István 
téri épületének komplex akadálymentesítése. A beru-
házást a Békés Megyei Kormányhivatal az Európai Unió 
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) által 
nyújtott 28 millió 518 ezer forint vissza nem térítendô tá-
mogatásból valósította meg. 

A Csaba Nemzetiségi 
Néptáncegyüttes november 
26-án, szombaton 19 órá-
tól vár minden érdeklôdôt a 
Kézmûves Szakiskola szín-
háztermébe (Orosházi út 
34., a volt Tégla Közösségi 
Ház) a táncegyüttes 25 éves 
jubileumi mûsorára és az azt 
követô vigasságra.

Program: 19 órától nosz- 
talgiamûsor az elmúlt 25 
év koreográfiáiból. Kore-
ográfusok: Bencsik Zoltán, 
Gál László és Pintér Tibor, 
tánckarvezetô Szûcs Attila.

20.30 órától mindenki 
táncháza a Békés Bandával 
és a Berbécs zenekarral. 
Belépô helyett mindenki hoz- 
zon magával egy „komatá-
lat”!

Támogatóink: Békéscsa-
ba önkormányzata, NCA, 
NKA, Békési Úti Közös-
ségi Házak, Békéscsabai 
Kulturális Központ (a volt 
ifiház), Csaba Szoftver Kft., 
Hirshman Car Kft., valamint 
magánszemélyek és min-
denki, aki nekünk ajánlotta 
adója 1 százalékát.

A Munka törvénykönyve 
várható változásairól tartott 
sajtótájékoztatót nemrégi-
ben Kaufer Virág, az LMP 
országgyûlési képviselôje. Az 
új Munka törvénykönyvérôl 
szóló, az Országgyûléshez 
benyújtott törvényjavaslat 
megtartja a védett kor intéz-
ményét, 20 nap marad az 
alapszabadság, és szerepel 
benne a rendkívüli felmon-
dás jogintézményének meg-
szüntetése is, ami helyett 
az azonnali hatályú felmon-
dást vezetnék be. Az LMP 
országgyûlési képviselôje 
ezzel kapcsoltban elmond-
ta, hogy pártja módosító 
indítványokkal fog élni és 

nem mondtak le a népsza-
vazási kezdeményezésükrôl 
sem. Tovább folyik az 
aláírásgyûjtés A munkát – 
levegôt! LMP-s országos 
kampány keretében. A Mun-
ka törvénykönyvével kap-
csolatban úgy fogalmazott 
Kaufer Virág, hogy amennyi-
ben a tervezet hatályba lép-
ne, akkor az egyaránt csök-
kentené a munkahelyek és 
a legálisan foglalkoztatottak 
számát, illetve a belsô piaci 
és a járulékbevételeket is. 
A képviselô szólt továbbá a 
szakszervezetek és a kollek-
tív szerzôdések várhatóan 
felértékelôdô szerepérôl is.

Vándor

• Berzsenyi u. 3–5. – 4 ga-
rázs,

• Ihász u. 5–6. – 5 garázs,
• Kisszik u. 10. – 3 garázs,
• Lencsési út 55–57. – 4 ga-

rázs,
• Pásztor u. 95–97. – 3 garázs,
• Trefort u. 4. és 4/1. – 5 ga-

rázs,

• Wlassich sétány 21. – 1 
garázs, 

• Bánszki u. 8–10. – 3  pin-
ce,

• Derkovits sor 14–15–16. – 
5 pince,

• Mazán László u. 18/9. – 
946 négyzetméteres te-
lephely.

Koszorúk borították be az emlékmûvet Fekete Pálhoz mindenkinek volt egy-két jó szava

A mártírokra emlékeztünk
Velünk élô történelem – hozzátartozók is eljöttek

Fôhajtás a nemzeti gyásznapon
Mány Erzsébet, Farkas Mihály, Zsíros Mihály…

Vásznuk az éjszaka

Jubilál a Csaba táncegyüttes

Az LMP az új törvényekrôl

Eladó garázsok, pincék 
és telephely
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Sza bad ság tér 1–3. I. em. Te lefon: 66/527-490. Meg je le nik két he-
ten te 28 000 pél dány ban. Terjesztésért felel: Bartyik István, tele-
fon: 70/317-8206. Email: csabai.merleg@bekescsaba.hu

Kövesse híreinket, felhí-
vásainkat és játékainkat a 
világ legnépszerûbb közös-
ségi oldalán is! Klubtagsá-

gunk folyamatosan bôvül, Ön is csatlakozzon hozzánk és 
népszerûsítse oldalunkat ismerôsei körében.

Békéscsaba Megyei Jogú Város megbízásából a Békés-
csaba Vagyonkezelô Zrt. 2011. november 21-én 10 órakor a 
vagyonkezelô Irányi utcai székhelyén nyilvános árverésen 
kívánja értékesíteni az alábbi városi tulajdonú ingatlanokat:

A garázsokról és pincékrôl bôvebb információ, valamint az 
értékesítéssel kapcsolatos információk megtalálhatók a www.
vagyonkezelozrt.hu és a www.bekescsaba.hu honlapokon.  
Érdeklôdni a 06-66/445-542; 06-30/299-0632 telefonszá- 
mokon lehet vagy személyesen Békéscsabán, az Irányi u. 4–6. 
szám alatt. 
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Padova /Pádua/Észak-
Olaszország leglátogatot-
tabb zarándokhelye,  a Pó-
síkság felsô  peremén terül 
el, szôlôkertek és dús rétek 
díszletei között. A várostól 
északra, hullámzó hegyvo-
nulat kéklik – a hegygerincek 
mögött, a távolból is láttatja 
tar bérceit az Alpok.

A város neve összeforrott 
az 1222-ben épült egye-
temmel és Szent Antallal. 
Felemelô sétálni a városban, 
ahol századokkal ezelôtt élt 
és tanított Galilei, alkotta 
képeit a festészet elsô ve-
zéregyénisége, Giotto, és 
amely a magyar diákoknak 
is mekkája volt. Különös ér-
zés belépni a város hétkupo-
lájú, hatalmas templomába, 
és átszellemülni a Szent sírja 
elôtt.

A Szt. Antal iránti tisztelet 
jele, hogy halálát követôen 
(1231.) szentté avatták, és 
templomot építettek tisz-
teletére. Szent Ferenc ta-
nítványaként a szegények 

pártfogója volt;  a késôbbi 
századokban is az egyház 
egyik legnépszerûbb szent-
je maradt.

A csabaiak elsô katolikus 
templomukat Páduai Szent 
Antal   tiszteletére építették.
(1770). Az 1910. június 12-
én felszentelt új templom 
2010-ben társszékesegyházi 
rangot kapott. XVI. Benedek 
pápának ezzel a döntésével 
az egyházmegye második 
legrangosabb székesegyhá-
za lett a csabai. 

Vajon Szent Antal köz-
benjárása is benne van 
ebben? A kérdés megvála-
szolásához támpontot ad 
Szigeti Antal plébános meg-
fogalmazása: „A szentekre, 
mint Jézus követôire és a 
keresztény erkölcs gyakor-
lóira feltekintünk. Szobrukat 
azért állítjuk, hogy emlékez-
zünk rájuk, nem azért, hogy 
bálványként imádjuk ôket. 
Imádni csak Istent lehet, 
szabad!”

Dr. Szemenyei Sándor 

Az élet gyakran igen 
nehéz döntések elé állít 
bennünket. Ha szüleink, 
nagyszüleink megbeteged- 
nek vagy az évek elô- 
rehaladtával képességeik, 
készségeik elvesznek, van, 
hogy mi már nem tudunk 
úgy segíteni nekik, úgy 
gondoskodni róluk, hogy 
tartalmasan, nyugalom-
ban és méltósággal éljék 
az életüket. Nehéz belátni, 
hogy nem tudunk megbir-
kózni egy helyzettel, nehéz 
idegenekre bízni szeret-
teinket, azonban gyakran 
nincs más megoldás – 
szakemberek, a szociális 
munkások, önkéntesek és 
az intézmények segítségét 
kell kérnünk.

Évente egyszer, a szociá-
lis munka napján a figyelem 
azokra irányul, akik segíte-
nek, akik akkor is törôdnek 
hozzátartozóinkkal, amikor 
azt mi sehogyan sem tudjuk 
megtenni. A városháza dísz-
termében november tizen-
egyedikén e nehéz hivatás 
mûvelôinek mondtak köszö-
netet a város vezetôi. 

–  Nemrégiben dolgoztam 
egy olyan interjúválogatás-
sal, amelyben idôs embe-
rek beszélnek az életükrôl, 
sorsukról, kilátásaikról, jö- 
vôjükrôl. A beszélgetések 
egyik, hetven évnél idôsebb 
alanya mondja azt a kulcs-
mondatot, hogy: „Az élet az, 

amivé teszed”. Ebben kell 
önöknek, nekünk, szociális 
munkásoknak, egészség-
ügyben, közmûvelôdésben 
dolgozóknak segítenünk, 
hogy azok, akikkel kapcso-
latba kerülünk hivatásszerû 
vagy önkéntes munkánk so-
rán, elmondhassák: olyanná 
tudják tenni az életüket, ami-
lyenné szeretnék – fogalma-
zott Herczeg Tamás tanács-
nok.

A közgyûlés ebben az év-
ben a Békéscsabai Kistérsé-
gi Egyesített Szociális Intéz-
mény Bartók Béla Úti Idôsek 
Otthona kollektívájának ítél- 

te oda a Kiváló Szociális 
Munkáért kitüntetést, amit az 
intézmény munkatársai az 
ünnepség keretében vettek 
át. A Bartók Béla úti otthon 
1992 szeptemberében kezd-
te meg mûködését negyven-
négy férôhellyel. Az idôs, 
beteg emberekkel tizenöt 
szakember foglalkozik. Az 
otthonba kerülôknek és 
hozzátartozóiknak szeretet-
tel, együttérzéssel, egyénre 
szabott bánásmóddal igye-
keznek segítséget nyújtani. 
Az intézmény a szociális és 
egészségügyi képzések-
ben gyakorlati helyszínként 

szolgál a hallgatók számá-
ra, az osztályvezetô ápoló 
és kollégái türelemmel ta-
nítják a gyakornokokat.  A 
díjazott kollektíva tagjai a 
következôk: Kotroczó Er-
zsébet megbízott vezetô, 
Balán Györgyné, Baloghné 
Hornok Irma, Bohus Krajó 
Mátyás Györgyné, Hegedûs 
Sándorné, Katona Istvánné, 
Kovács József, Müller Tibor- 
né, Nagy Éva, Pardi Béláné, 
Püskiné Hilla Mária, Rátódi 
Szilvia, Steinbrecher Márta, 
Szilágyiné Balogh Andrea és 
Zsilák Jánosné.

M. E.

Az önkormányzat kezde-
ményezésére az ôszi taní-
tási szünetben változatos 
programokon vehettek részt 
a békéscsabai gyermekek 
és fiatalok. A MiTiÔsz ren-
dezvényei a csabai ifjúság 
ötletei, kezdeményezései 
alapján valósultak meg a 
hét folyamán, sôt, a fiatalok 
a szervezésben is jelentôs 
szerepet vállaltak. 

A rendezvény különleges-
ségét egyebek mellett az 
adta, hogy a javarészt fiata-
loktól származó ötletek, ter-
vek korosztályuk életritmusá-
hoz alkalmazkodva, többnyire 
a késô délutáni, esti órákban 
valósultak meg. A szervezôk 
próbáltak alternatívákat nyúj-
tani azoknak, akik a megszo-
kott éjszakai szórakozóhelyek 
és kocsmák, vagy akár a nyi-
tottan zárt közösségi oldalak 
világán túl keresik a kikapcso-
lódási lehetôségeket. Szem-
pont volt ugyanakkor, hogy a 
fiatalok által látogatott helye-
ken kínáljunk programokat. 
A Csaba Centerben a film-
vetítés mellett kvíz kaszinóz-
hattak és videojátékozhattak 
az arra járók, de fellépett a 
Kemény Gábor Szakközépis-
kola Gitárklubja is.

A KÖRF Pontban és az 
Elefánt sörözôben tánc-
ház és könnyûzenei kon-
certek egész sora várta a 

zenekedvelô közönséget, 
míg az Erzsébethelyi Általá-
nos Iskolában és a Kemény 
Gábor Szakközépiskolában 
hajnalig tartó floorball- és éj-
szakai focibajnokságokon is 
részt vehettek. A kisiskolá- 
sok becsábíthatták a szülôket 
és nagyszülôket Gerlán a 
faluházba, Jaminában és a 
Lencsésin a könyvtárba. Így 
együtt társasjátékozhattak 
családtagokkal, kortársakkal.

Azokat a gyermekeket, 
akiknek a szülei nem tudtak 
szabadságot kivenni az ôszi 
tanítási szünet idejére, a Di-
áktanyán szervezett napkö-

zis táborban sok fejlesztô 
és szórakoztató játék mellett 
mûvészeti és kézmûves fog-
lalkozásokkal várták.

A tizenévesek Novák Mag-
dolna és Karácsony Zsolt 
mentálhigiénés szakembe- 
rekkel beszélgethettek a Pa-
tent Diákklubban a közösségi 
oldalak használatáról, az el- 
magányosodásról, a barát- 
ság és a család jelentôsé- 
gérôl, a párkapcsolatok ne- 
hézségeirôl, a szerelem fon-
tosságáról és szépségeirôl. 
Az esetleges görcsök feloldá-
sáról pedig Bihari Gellért hu-
morista gondoskodott.

A MiTiÔsz programsoro-
zat csúcspontja és egyben 
záróakkordja a Vad Fruttik 
együttes élô koncertje volt a 
FEK-ben, ahol több mint 300 
fiatal bulizott együtt hajnalig. 
A jelentôs önkormányzati tá-
mogatásnak köszönhetôen 
a szokásos ár feléért le-
hetett belépôjegyet válta-
ni, illetve azok a fiatalok, 
akik a tizennégy MiTiÔsz 
rendezvénybôl négy prog-
ramon részt vettek, és azt 
a megfelelô pecséttel iga-
zolni is tudták, ingyenesen 
bulizhattak együtt a Vad 
Fruttikkal.

A Bartók Béla úti idôsek otthonának kitüntetett kollektívája

Szent Antal nyomában

Az élet az, amivé teszed
Köszönet a segítôknek

MiTiÔsz – pezsgô élet az ôszi szünetben
Csabai ötletek alapján a csabaiaknak

Fiatal alkotók a Elefántban a MiTiÔsz rendhagyó kiállításán

A minap sétálok haza. 
Egy ismerôs háznál a kapu 
nyitva van, és ki kerül elô? 
Az ember legjobb barátja. 
Aha! Gyanús a pofija, csak 
a méret nem XXL-es. Kö-
zeledik, mögöttem van, és 
csak jön, jön…

A gyanúm beigazolódik, 
ez egy mini harci kutya. Per-
sze a mérete nem vigasztal, 
gond nélkül a nyakamba 
marna, nem kellene nagyot 
ugrania, csak egy jó métert. 
Agyam veszetten kattog: 
mit is kell ilyenkor csinálni? 
Fussak? Nem, ez a kutya túl 
gyors, fiatal, bírja. Kerges-
sem el az esernyômmel? Á, 
attól bevadulna, meg még el-
hajlana ez az ócska fém. Na 
jó, nem érezheti meg, hogy 
nem vagyok oda a legtöbb 
kutyáért! Nem izzadok, oké. 
Nincs nálam szagos kaja: 
ez sem lesz baj, de csak jön 
utánam.  Rendben! Lassan 
megyek, és szemmel tartom. 
A magabiztos falkavezért 
kell mutatnom. Határozottan 
lépkedek elôre, közben hátra 
tekintgetek. Más humanoid 
után pásztáz a szemem, hát-
ha kell a segítsége. Bevillan, 
amit tanultam: az adrenalin 
hatására olyan dolgokra is 
képesek vagyunk, amit csak 
az életünk mentése révén 
tudunk megcsinálni. A fiziku-
munk a maximumon lesz. Ez 
se hátrány.

Szerencsém van: a sok 
házi eb a helyérôl ugatja a 
kölyökharcost. Ez elvonja 
a figyelmét. Gyorsítok. Ô 
szemmel tart, én viszont. 
Na jó, már nem látom, de 
már majdnem futok. A düh 
kezd rajtam eluralkodni. Mi 
az, hogy nincs megkötve a 
„vadállat”? Miért van nyitva 
a kapu? Sehol a gazdája 
vagy bárki, aki mozogna a 
portán.

Az emberek sokszor 
felelôtlenül tartanak álla-
tot. Nem elég, hogy élesek 
a fogai, még harci kutya is. 
Mit szólna a gazdája, ha a 
gyereke sétálna erre és rá-
ugrana egy másik eb, vagy 
a saját kutyája? A gyerekek 
alacsonyabbak, nem tud-
ják, hogyan viselkedjenek, 
könnyû prédák. Vagy egy 
kismama… Még belegon-
dolni is szörnyû.

Csak találkozzam a gaz-
dájával, elkapom a graban-
cát…

Kormányos Emese

Egyik kutya, másik harci eb

Jegyzet

M E G J E L E N T ! ! !

a CSABAI ARCOK 
címû könyv

Nyolcvan békéscsabai jeles szemé-
lyiség életrajzával, válogatott irása-
ikkal, róluk szóló történetekkel, mél-
tatásokkal, irodalomjegyzékkel és 
portréképekkel.

Szerkesztette: Forján János
Lektorálta: Dr. Jároli József.

A könyv kapható az  Antikváriumban, 
Békéscsaba, Szabadság tér 1/3. alatt, 
és a Munkácsy Mihály Emlékházban, 
Békéscsaba, Gyulai út 5. sz. alatt.
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Az önkormányzat által 
éltre keltett MiTiÔsz nevû, 
diákoknak szóló projekt ka-
valkád – hat napon keresztül 
számtalan helyszínen vert 
sátrat. A szünetfelelôsök-
nek egyáltalán nem állt 
szándékukban fogni a Mér-
leg nyelvét, így mi most 
örömmel, szabadon garáz-
dálkodunk szótöltényeink-
kel. November elsô csütör-
tökén az Elefántban, s két 
nap múlva a Körf Pontban 
(FEK) szálltunk hol vízszin-
tesre, hol nem.  

Tarzan óriás barátairól el-
nevezett intézmény, az Ele-
fánt sörözô kettô az egyben 
programmal (tárlat és koncer-
tek) fonódott a MiTiÔsz-be. 
Az elsô etapban Megyeri Hor-
váth Gábor (MHG) Evi-gimis 
mûvésztanárember elmond-
ta, amit nem akart elmonda-
ni, majd pedig nem mondta 
el, amit el akart. MHG lénye-
gében kifejtette: márpedig a 
fiatal mûvészeknek muszáj 
kortársaik szórakozóhelyeire 
bekopogniuk, hogy üzenetük-
kel némileg oldják a kertévés 

tömegkultúrát. Közben az 
Elefánt minden négyzetpor-
cikájában láthattunk valami 
kinyilatkozást: könyöklôben, 
köldökben, nagyfalon, plafo-
non, vásárlók könyvében, va-
salón, sör alatt. A pacát az i-re 
mégis Belanka bácsi, a klub 
tulajdonosa skiccelte fel, ami-
kor nemes egyszerûséggel 
kiadta az ukázt: „Verjük szét 
baseballütôkkel a pubot!”. 
S erre két mûvészetis le-
ány stílszerûen, egy-egy 
dobverôvel a szemekig alázta 
a blues-kocsma égetettcu-
kor-mását. A fizikális és opti-
kai heje-huja után a Kemény 
Gitárklub egyik formációja, 
majdan a négytagú Borsodi 
Blue Trió vetett ágyat a fül-
kagylóinkban. 

Ezután teret s idôt nem 
kímélve, maradva a békés-
csigai 3D-ben, hipp-hopp, a 
Körf Pontba (FEK) estem át, 
ahol a Vad Fruttik eresztett 
és zúzott. S kissé fájdalma-
san, de annál ôszintébben, 
ismét be kellett ismernem, 
hogy van valami bukéja a 
dunántúli bandáknak. Nem 
egy példa mutatja – és most 

Kedves Kiváló Békéscsabai 
Blueserbajnok Barátaim, kér-
lek benneteket, takarjátok el 
vigyázó szemeitek –, hogy 
a 30Y, a Kaukázus, a PASO 
vagy a Vad Fruttik bezony 
nemcsak füstbe kúszó zûrt 
hagynak maguk után, hanem 
verbális textúrikus lenyoma-
tokat is. Például Berta Jimbó 
haverom a szombat-vasárnap 
egyenlôségében kissé száj-
tátva, kissé csillogó nyállal 
a szemében így ocsúdott fel 
Csipkerózsika-álmából: Mikor 
hallunk az X-Faktorban olyat, 
hogy „míg a gerincoszlop el 
nem válik a hústól?”.

S e frenetikus szövegíró, 
Likó Marcell (énekes-gitá-
ros) egész idô alatt bohém 
bonmóival szósziporkázott, 
valamint tanár bácsiként is 
nagyon elegánsan irányította 
az olykor pogóra éhes, a pla-
fon margójáig nyújtózkodó, 
majd’ négyszázas, szófoga-
dó, korra-nemre homogén 
tábort. 

S így a hús megtartotta a 
gerincoszlopot. De nemcsak 
ezért.

Such Tamás
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Matematikusok, gének, 
rejtélyek címû könyv bemu-
tatója november 19-én a me-
gyeházán. Elôadó: Czeizel 
Endre  
A Békés Megyei Jókai Szín
házban a Turay Ida színház 
vendégjátéka: Huszka Jenô 
Mária fôhadnagy címû ka-
landos operettje november 
18-án, 19-én és 20-án
Koncz Zsuzsakoncert no-
vember 21-én 19.00 órától a 
Szent István Egyetem sport-
csarnokában 
Török Ádám és a Mini kon-
certje november 26-án a 
színház nagyszínpadán, a 
Jókai színház mûvészei – 
Gubik Petra és Gulyás Attila 
– közremûködésével
Két fiatal székelyudvarhelyi 
költô, két új kötet, két 
nézôpont – november 28-án 
Farkas Wellmann Évával és 
Bálint Tamással beszélget 
Darvasi Ferenc, a Bárka iro-
dalmi folyóirat szerkesztôje 
a Jókai színház stúdiószín-
padán
Közönségtalálkozó Hobó 
val és Póka Egonnal no-
vember 29-én 19.00 órá-
tól az Elefánt Sörözôben. 
Megvásárolható a HBB 
búcsúkoncertjérôl készült 
dubla CD és DVD, amelyek 
bolti forgalomba nem kerül-
tek. 21.00 órától Borsodi Laci, 
Nagy Ádám és zenész bará-
tainak koncertje. Belépô: 500 
forint (csak 21.00 órától)
Slezák Lajos kiállítása no-
vember 30-áig tekinthetô 
meg az Andrássy Úti Társas-
körben 
Az Evangélikus gimnázi
um „A múlttal átszôtt jelen” 
kiállítás-sorozata „Bontako- 
zó tehetségek” címû vizs- 
garemekeinek kiállítása no- 
vember 30-áig látható a 
Jankay Gyûjtemény és Kor-
társ Galériában

Programajánló

Verjük szét baseballütôkkel az Elefántot!

VI. BÉKÉSCSABAI DIGIPORÁMA FESZTIVÁL
November 19én, szombaton 10 órakor nyilvános vetítéssel és zsûrizéssel 
egybekötött díjkiosztó ünnepség. A versenyre maximum 5 perces, elektro-
nikus adathordozón beadott fotósorozatokkal lehetett nevezni. A rendez-
vényt megnyitja Takács Péter, a közösségi ház és Bazsó Imre, a Márvány 
Fotómûhely vezetôje. A zsûri tagjai: Gyôri Lajos, a MAFOSZ elnöke, Szôke 
János fotómûvész és Gál Csaba, a Csaba Tv szerkesztôje. A versenyt ér-
tékeli és a díjakat átadja Tímár Ella önkormányzati képviselô.

Ismeretterjesztô elôadás
November 21én, hétfôn 14.30 órakor Komáromi István, az Andrássy 
Gyula Gimnázium igazgatójának elôadása a nyugdíjas klubban A magyar 
millennium címmel
November 22én, kedden 16 órakor Takács István vetítéssel egybekö-
tött elôadása Halfajták a Körösök vizében címmel az ifjúsági horgászklub 
foglalkozásán
November 24én, csütörtökön 10 órakor dr. Baji Sándor, a Réthy Pál kór-
ház gyermekosztálya fôorvosának elôadása Gyakori betegségek kisgyer-
mekkorban, azok megelôzése és kezelése címmel a baba-mama klubban
November 28án, hétfôn 17 órakor almafajta-bemutató Kocziszki János 
kertészmérnök közremûködésével a kertbarát kör foglalkozásán

Kiállítás
November 25én, pénteken 17 órakor a Nagyszalontai Fotókör mun-
káiból összeállított kiállítás megnyitója. Megnyitja: dr. Kerekes Attila ön-
kormányzati képviselô. Megtekinthetô december 15-éig, hétköznapokon 
8-tól 18 óráig 
December 2án, pénteken 10 órakor Baji Miklós Zoltán Tekercsmûvek 
címû kiállításának megnyitója. Megnyitja Erdôsi Géza muzeológus. 
Megtekinthetô december 16-áig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig

Kirándulás
November 27én, vasárnap Szomszédolás – a természetjáró kör kirándu-
lása és városnézô túrája Mezôtúron. Indulás 8.18 órakor a vasútállomás-
ról, várható visszaérkezés 16 órakor 

Rendhagyó irodalomóra
November 29én, kedden 9 órakor a Lencsési Fiókkönyvtárban Székely-
földi népmesék címmel Soós Emôke bábszínész elôadása

Bergengócia babaklub – minden szerdán 10 órától a társas-
körben.
Következô foglalkozásaink: november 23. és 30. Áspis kere-
kes... –  interaktív dalos-mondókás foglalkoztató babáknak és 
szüleiknek

2011. november 19., szombat, 20 óra – Andrássy Úti Társas-
kör: Ludas kocsma – táncház

2011. november 23., szerda, 16 óra, majd heti rendszeresség-
gel – Andrássy Úti Társaskör: 30 órás önkéntes program. Infor-
máció: Zsótér Mária – 66/527-920

2011. november 26. szombat, 15 óra – Andrássy Úti Társaskör: 
dr. Mocsonoky Zsuzsa homeopata, biológiai fogorvos, Bach-vi-
rágterapeuta spirituális gyógyító elôadása, belépôdíj 500 forint

2011. november 19. és 26., szombat, 10 óra – Munkácsy Em-
lékház: gyöngyszövô szakkör kezdôknek

2011. november 25., péntek, 11 óra – Munkácsy Emlékház: „Új 
utakon Munkácsy nyomában” sorozatunk keretében kiállítás-
megnyitó és beszélgetés Kecskeméti Sándor Munkácsy-díjas 
szobrász, iparmûvésszel

2011. december 2., péntek
BMZ 50 –  Rendhagyó vándorkiállítás

Baji Miklós Zoltán képzômûvész ötvenedik születésnapja 
alkalmából öt helyszínen megrendezésre kerülô „Csillagpor 

a Folyosóról” címû eseménysorozata

További részletek a honlapon

Szépkorúak köszöntése
Krajcsovics Ferencné Juhász Margit a napokban ünnepel-

te kilencvenedik születésnapját Békéscsabán. Isten éltesse!

A hús is tartotta a gerincet 
Audiovizuális programmustra a MiTiÔsz étlapjáról

A víziközmû közleménye

Öt tipp, öt pizza

Értesítjük a szennyvízcsa-
tornázásban érintett társulati 
tagokat, hogy az érdekeltségi 
hozzájárulás megfizetésének 
határideje lejárt. Felhívjuk 
azon tagok figyelmét, akik 
banki átutalással teljesítették 
kötelezettségeiket, egyeztes-
senek számlavezetôjükkel, 
mert ha a korábban adott 
megbízást nem vonják visz-
sza, akkor jelentôs túlfizeté-
sük keletkezhet.

Kérjük, hogy akiknek elma-
radásuk van, azt legkésôbb 
ez év decemberéig szíves-
kedjenek befizetni. Társulati 
tagjaink egyenlegük aktuális 
állásáról személyesen iro-
dánkban (Békéscsaba, Sza-
badság tér 1–3. elsô emelet 
2.) vagy a 430-901, 519-190 
és az 519-791-es telefon-
számokon érdeklôdhetnek.

Mácsai Sándor, 
a társulat elnöke

 „Hol készült a kép?” címû 
rovatunk továbbra is nagy 
sikernek örvend! Ne feled-
jék, naponta egy-egy új fel-
advánnyal várjuk Önöket a 
www.csabaimerleg.hu olda-
lunkon, és értékes ajándékot 
sorsolunk kis azok között, 
akik minden hétköznap tip-
pelnek a cikk alatt található 
komment rovatban, vagy el-
küldik megfejtéseiket a csa-
bai.merleg@bekescsaba.hu 
e-mail címünkre! A SPEED 

BURGER ÉS PIZZÉRIA jóvol-
tából hetente egy szerencsés 
játékosunk egy egész hétre 
szóló ebédmeghívást nyer-
het tôlünk. Amennyiben tehát 
mindennap tippel egyet inter-
netes oldalunkon, és ön a sze-
rencsés nyertes, a következô 
héten hétfôtôl péntekig egy 
ön által választott pizzát szál-
lítanak oda, ahová kéri.  Játsz-
szon velünk Ön is a Csabai 
Mérleg és a Speed Burger és 
Pizzéria közös játékában!



Ahány ház, annyi szo-
kás és annyi recept – ha ez 
igaz, több mint ötszázféle 
kolbász készült a csabai 
Kolbászfesztivál idei leg-
nagyobb  versenyén.

 
A Csabai Mérleg kéthe-

ti megjelenésének vannak 
hátrányai, például az, hogy a 
kolbászfesztivál nyitónapján 
adtuk nyomdába az elôzô 
újságot. De vannak elônyei 
is: az események után segít-
hetünk felidézni, hogy milyen 
volt megélni mindezt. 

Feleleveníthetjük a nagy 
gyúrást, ahol a zsûri öt arany-, 
öt ezüst- és öt bronzérmet 
osztott ki. Emlékeztethetünk 
arra, hogy az ötszázhét csa-
pat közül harmadik helyezett 
a Szabó János, Tóth Sándor, 
Földesi István, Schwarz Enikô 
és a Szaszák Mihály vezette 
csapat lett. Második helyezet-
tek a Dunai Péter, Péli István, 
Hévizi Géza, Horváth Ferenc 

és a Pálfi Endre által vezetett 
csapatok. Az elsô helyen a 
Harangozó Balázs, Prekop 
Gyôzô, Jan Chovanec és 
Dancsó Antal vezette csapat, 
valamint a Csabahús csapata 
végzett. A Krajcsó Pál-emlék-
versenyen az egyetemisták 
és a média kolbászkészítô 
versenyén negyven csapat 
vett részt, köztük mi is. Itt a 
legeredményesebb Tóth Já-
nos, Szalai György és Krivik 
András csapata, Mohai Noé-
mi, Pusztai Péter és Wágner 
János csapata, valamint a 
Csaba Televízió csapata volt. 
A bográcsos töltöttkáposzta-
fôzô versenyen a legfinomabb 
ételt a Mihucz Lívia, Csicsely 
Judit, Bicsák Tamásné és a 
Grenyovszky Károly által ve-
zetett csapatok készítették.

Önökkel együtt töltöttük az 
idei fesztivált, amelynek egy-
egy momentumát idézzük fel. 
Tartsanak velünk!

Mikóczy Erika

5Csabai Mérleg

Önökkel együtt töltöttük

A kézisek a gyôztes meccsük után még gyúrni is beálltak

A nagy gyúrás legnépszerûbb zsûritagja Bodrogi Gyula volt Voga János vissza-visszatér a fesztiválra, mint a bumeráng

Az egyik legszemrevalóbb csapat Vantara Gyulával Hégely Sándor: A hagyományok és a megújulás fesztiválja

Mazsi, a disznószépségverseny gyôztese tenyésztôjével, dr. Olasz Imrével Az egyik legjobb kolbász a miénk volt – a bizonyíték elfogyott

A csík Zenekar koncertjén zsúfolásig telt a több mint négyezer négyzetméteres sátor A fesztiválok történetében elôször láthatott pankrációt a közönség Békéscsabán

ötszázhét csapat gyürkôzött neki a szombati versenynek A dolgos kezek nyomán isteni kolbászok készültek

Csabai Kolbászfesztivál – visszatekintô



A fogva tartottak mun-
kába állítását tûzte ki célul 
a kormány, az ehhez kap-
csolódó módosító javasla-
tokat már be is nyújtották 
a Parlamentben. A cél az, 
hogy minden arra alkalmas 
elítéltnek dolgoznia kell a 
börtönök falain belül is.

Rétvári Bence, a Közigaz-
gatási és Igazságügyi Minisz-

térium államtitkára elmondta: 
a szabályozással csupán 
alkotmányos kötelezettségé-
nek tesz eleget a kormány, 
hiszen az Alaptörvény is em-
lítést tesz az értékteremtô 
munka szükségességérôl, 
tehát arról, hogy aki munka-
képes állapotban van, az dol-
gozzon. –  Úgy gondolom, 
hogy az elítélteknek hozzá 
kell járulniuk a fogva tartásuk 

költségeihez, ezért dolgozni-
uk kell. Emellett ezek az em-
berek is keresnek valamennyi 
pénzt a börtönfalakon belül.

A büntetés-végrehajtási in-
tézetekben körülbelül 12 000 
jogerôsen elítélt tölti bünte-
tését. 2010-ben a gazdasági 
társaságoknál a foglalkozta-
tott fogva tartottak létszáma 
3074 fô volt, és körülbelül 
ugyanannyi rab dolgozott a 
büntetés-végrehajtási intéze-
teken belül az üzemeltetés-
sel kapcsolatos területeken 
– tudtuk meg korábban a 
Büntetés-végrehajtás Orszá-
gos Parancsnokságától. Az 
említett számot szeretné nö-
velni a kormányzat a módo-
sításokkal.

Rétvári Bence szerint az 
elítéltek számára az, hogy 
valamivel elfoglalhatják ma-
gukat nap közben, egyfajta 
életminôség-növekedést 
is jelent. – Ahelyett, hogy 
bûnelkövetési technikákat 
osztanának meg egymás 
között nap közben, a munka 

rendszert ad a mindenna- 
pokban és lehetôséget arra, 
hogy az elítéltek új szak-
mát és szemléletet kapja-
nak életük újrakezdéséhez 
a szabadulásukat követôen. 
Számos területen látok 
munkalehetôséget: például, 
ahelyett, hogy kínai öltözetet 
használnának, maguk készít-
hetnék el az öltözetüket, de 
például mûszerszétszerelést 
is tudnak végezni egyes el-
ítéltek.

A módosítási javaslatok 
nem zárják ki, hogy például 
mozgássérült rab is dolgoz-
hasson. 

– Akár azt is el tudom kép-
zelni, hogy egy kerekes szé-
kes rab is munkát kapjon a 
szabadságvesztése idején. 
Az elôbbi példánál maradva, 
vannak mûszerészi munkák, 
amelyeket mozgássérült el-
ítéltek is végezhetnek. Ese-
tükben persze nehezebb 
megoldani a cellából a mun-
ka helyszínére való eljutást.

Gombás Bálint

Ma már nem mûködik a 
magyarul beszélô nagyköve-
tek klubja. Még a nyolcvanas 
években alapították meg ezt 
a nyelvbaráti társaságot azok 
a Budapesten akkreditált kül-
földi nagykövetek, akik be-
szélték a magyar nyelvet.  A 
különbözô nemzet diplomatái 
a magyart használták a baráti 
és szakmai beszélgetéseik-
hez is. Mostanában azonban 
elmaradtak a klubtalálkozók.

– Tudomásom szerint a klub 
mûködésének fénykorában 
mintegy húsz olyan Magyar-
országon akkreditált nagykö-
vet volt, aki beszélt magyarul 
– mondta el Roman Kowalski, 
a Lengyel Köztársaság nagy-
követe, aki szintén tökéletesen 
használja a magyar nyelvet. 
– Úgy gondolom, hogy mos-
tanában azért sem mûködik 
a klub, mert kevés nagykövet 
érti, tudja a nyelvet. Tudomá-
som szerint a hivatalban lévô 
bolgár és az ukrán nagykövet 
nagyon jól beszéli a nyelvet, 
és a francia és a brit diplomá-
ciai képviseletek vezetôje is jól 
tud magyarul.

Roman Kowalski a Helyi 
Témának elmondta, ô maga 
a moszkvai egyetemi tanul-
mányai során tanult meg 
franciául és magyarul. – A 
diákszálláson a lakótársaim 
magyarok voltak, ez ugyan-
csak megkönnyítette a dol-
gomat. Kétségtelen: a rokon 
szláv nyelvek megtanulása 
után a magyar nyelv elsajá-
títása mindenképpen nehe-
zebb. A diplomáciai karrierem 
jó részét Magyarországon töl-
töttem, harmadjára vagyok itt 
nagykövet, ezért is jó dolog, 
hogy tudok magyarul. Az biz-
tos, hogy minden helyzetben 
szimpatikusan fogadják, ha 
az ország nyelvén szólalok 
meg. 

gb

A török hódoltság idejét 
mutatja a Muhteşem Yüzyil 
(csodálatos évszázad) cí- 
mû török gyártású sorozat, 
amelyet a Helyi Téma infor-
mációi szerint egy magyar 
kereskedelmi csatorna is 
bemutat hamarosan. 

A sorozat Szulejmán szul-
tán idejében játszódik, a film 
sajátosan török szemszögbôl 

mutatja be a Magyar Király-
ság területén történt ese-
ményeket is. A magyarokat 
alakító szereplôket általában 
negatív tulajdonságokkal áb-
rázolják, II. Lajos magyar ki-
rályt pedig meglehetôsen ar-
rogánsnak és agresszívnak 
mutatják a sorozat készítôi. 

Hirsch Tibor filmesztéta, 
bár az adott sorozatot nem 
ismeri, úgy véli, hogy két-

ségtelenül sértheti egyesek 
érzékenységét egy ilyen 
mozi. – Magyar vonatkozás 
ritkán bukkan fel külföldi 
játékfilmekben, sorozatok-
ban, sok amerikai filmben 
találkozhatunk azonban ma-
gyar bûnözôkkel, magyar 
maffiával. Kovács, Szabó és 
hasonló magyar hangzású 
epizódszereplôk bukkan-
nak fel, általában rosszfiú-

ként. Éppen ezért úgy lá-
tom, hogy a magyar nézôk 
meglehetôsen frusztráltak 
a magyarok szerepeltetése 
kapcsán. Úgy vélem, hogy 
van olyan társadalmi csoport, 
amelynek a világnézetét jog-
gal sértené, ha egy külföldi 
történelmi filmben történelmi 
személyiségeink negatív fi-
guraként jelennének meg. 

GB

iKözélet / Érdekesség

Miközben a magyar 
parlament szigorította az 
egyházak bejegyzésének 
szabályait, egyre több fó-
rumon lehet megismer-
ni a legvitatottabb hazai 
szervezet, a szcientológia 
árnyoldalait. Október 30-
án este a Magyar Televízió 
vetítette le a „Míg végül 
semmid sem marad” címû, 
L. Ron Hubbard követôinek 
tevékenységérôl készült 
német játékfilmet. 

A 2010-ben forgatott alko-
tás egy német család életét 
mutatja be, amelynek feje 
szcientológus lesz, majd fe-
lesége is csatlakozik a szer-
vezethez. Az asszony egyre 
szorosabban kötôdik az 
egyházhoz, férje azonban 
otthagyja a társaságot. Ez-
zel elveszíti hitvesét és kis-
lányát, és a szeretteiért foly-
tatott kilátástalan harc során 
élete vesszôfutássá válik.

November elején újabb 
film látott napvilágot, amely-
nek alkotói magyarországi 
nézôpontból veszik górcsô 
alá a szcientológusok te-
vékenységét. A Biszku-film 

révén ismertté vált Novák 
Tamás–Skrabski Fruzsina 
rendezôpáros Becsönge- 
tünk és elfutunk címû 
etûdsorozatának legújabb 
epizódjáról van szó. A Heti 
Válasz honlapján – www.
hetivalasz.hu – látható film 
egyik fôszereplôje Bonyai 
Péter. A magyar fiatalem-
ber évekig a közép-európai 

szcientológusok második 
embere, a hazai egyház egyik 
csúcsvezetôje volt. Két éve 
azonban a sorozatos csa-
lódások és megaláztatások 
miatt kilépett a szervezetbôl, 
és Szcientológia: objektíven 
és szubjektíven címmel – ál-
néven – blogot indított. Most 
a filmben teljes nevével lép a 
nyilvánosság elé, hogy sze-

mélyesen számoljon be az 
egyházban szerzett tapasz-
talatairól.

Míg a filmben szcientológus 
múltjának legfontosabb mo- 
mentumait villantja fel, a He- 
ti Válaszban négyoldalas in- 
terjúban részletezték a törté-
netet. Ugyanitt azt is megin-
dokolja, miért vette a bátor-
ságot, hogy a lap által kiadott 

„Szcientológus voltam – 
egy kiugrott csúcsvezetô 
vallomása” címmel most 
megjelenô könyvében be-
számoljon arról, hogyan 
lett egy, a világban életcélt 
keresô magyar tizenévesbôl 
pénzéhes, másokat megalá-

zó szcientológus. És hogy 
van-e út visszafelé az elme-
baj és bûnözés nélküli világ 
eljövetelével kecsegtetô, a 
valóságban azonban a meg-
tébolyodás közeli állapothoz 
vezetô „hídon”.

HT

Bonyai Péter egykori csúcsvezetô

Tavaly a tizenkétezer elítélt közel fele dolgozott a börtön 
falain belül vagy különféle gazdasági társaságoknál

A film török szemszögbôl mutatja be a hódoltság idôszakát

Roman Kowalski lengyel 
nagykövet

Egyre több fórumon lehet megismerni a vitatott szervezet árnyoldalait

Kitálal a magyar szcientológusok egyik csúcsvezetôje
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1164 magyar szcientológus?
Érdekes betekintést enged a szervezet életébe a 

Szcientológia: objektíven és szubjektíven elnevezésû 
blog. „A hubbardi logika szerint, ha valami nem halad, 
akkor azt valaki vagy valakik aktívan gátolják (ezek az el-
nyomó személyek). Így a mostani behúzott kéziféket is 
egy elnyomó húzta be. Az egyház logikai zsenijei Semjén 
Zsolt személyében azonosították az egyes számú elnyo-
mó személyt.” – áll a blogban. 

Egy másik, nyilvánosságra hozott belsô levelezés sze-
rint a „drogmentes futás sikertelensége után röviddel jött 
a FEJ eredménytelensége” – magyarán a kábítószer-el-
lenes küzdelem mögé bújtatva is a szervezetet igyekez-
nek építeni, népszerûsíteni. A blog bepillantást enged a 
Magyarországi Szcientológia Egyház pénzügyeibe is: az 
adóbevallás során az 1 százalékos felajánlások terén pél-
dául visszaesés tapasztalható az egy évvel korábbihoz 
képest. Míg egy évvel ezelôtt 1161 hazai adakozó volt, 
addig az idei adatok szerint 1164 ember ajánlotta fel adó-
ja egy százalékát. A felajánlások összege meghaladta 
a 4 millió 907 ezer forintot. 2006-ban érkezett a legtöbb 
személytôl felajánlás: akkor 1263 fô adakozott ilyen mó-
don a szervezetnek.

A raboknak hozzá kell járulniuk a fogva tartás költségeihez

A kerekes székes elítélt is dolgozhatna?
A diplomaták tudnak magyarul

Magyarság-sértô lenne a török sorozat?



Rosszindulatú városi 
pletykák vízlopással gya-
núsították meg Brad Pitt 
stábját. Pitt új, zombis 
filmjének kôbányai forga-
tási helyszínén ugyanis 
furcsa csövek segítsé-
gével, külsô tûzcsapról 
vételezték a vizet, és töb-
bekben felmerült: vajon 
a hollywoodi sztár stábja 
fizet-e a vízért. 

Brad Pitt és családja egy 
hónapja tartózkodik újra Ma-
gyarországon, noha a mos-

tani látogatás számtalan 
kellemetlenséget okozott a 
világsztárnak. Már megér-
kezésükkor összeütközésbe 
kerültek a magyar sajtóval, 
majd a Terrorelhárítási Köz-
pont a filmes kellékeiket fog-
lalta le, információk szerint a 
színész dührohamot kapott, 
mert már így is kicsúszott 
a költségvetési keretbôl. 
Talán ezért is kaphatott 
szárnyra az a pletyka, hogy 
a sztár a forgatáson hasz-
nált vízen próbál spórolni. A 
Fôvárosi Vízmûvek lapunk-
nak megerôsítette: az em-
lített helyszínen tûzcsapról 
történô vízvételezésre elô- 
zetesen engedélyt kértek 
és kaptak. – Ennek formá-
ja átalánydíjas szerzôdés 
a jelenlegi budapesti közü-
leti vízdíjnak megfelelô díj-
szabással. Az átalánydíjas 
szerzôdés lényege, hogy 
a vízszolgáltató a vízvéte-
lezés igénylôjével közö-
sen elôre meghatározza a 
szükséges napi vízfelhasz-
nálást. A vízdíjat, valamint 
a kapcsolódó ügyintézési 
és tûzcsaphasználati díjat 
a vízvételezô elôre kifizet-
te – tudatta lapunkkal Lé-
vai Zsuzsanna kommuni-
kációs osztályvezetô, aki 
hozzáfûzte: a Fôvárosi 
Vízmûvek ezt a fajta megol-
dást részesíti elônyben, mi-
vel a tûzcsapra szerelt mérô 
esetében sajnos nagy a ma-
nipuláció lehetôsége.

 Nagy Orsolya

Egyre népszerûbbek a 
papírból készült bútorok. 
A hullámkartonból gyártott 
elemek erôsek, tartósak, 
felületükbôl adódóan akár 
díszíthetôk is, elhasználó-
dás után pedig újrahasz-
nosíthatók, és többnyire 
olcsóbbak, mint a hagyo-
mányos bútorok. 

Terbe János, a magyar 
szabadalom atyja évekkel 
ezelôtt kezdett el a papírbú-
torok ötletével foglalkozni, 
hogy megoldást kínáljon a 
gyakran költözô fiatalok lak-
berendezési problémáira. 
Az évek során jelentôsen 
kibôvült a bútorok piaca, 
azóta vendéglátóhelyek, 
irodák is szívesen hasz-
nálják, itthon és külföldön 
egyaránt. – A papírból ké-
szített bútorok használata 
nem új keletû, a design és a 
mûszaki megoldás az, ami 
az én szellemi termékem. 
Olyan kiforrott konstrukciót 
szerettem volna kidolgoz-
ni, ami iparilag sorozatban 
gyártható, helytakarékos és 
praktikus, hiszen a hétköz-
napi embernek a használati 
érték az elsôdleges szem-
pont – mondja Terbe János. 
– A papírbútorok elônye, 
hogy nem kell ragasztani 
vagy csavarozni, egyszerûen 
összeállítható, és természe-
tesen környezetbarát, hiszen 
újrahasznosított papírból ké-
szül.

FeM

Pakisztánba vagy Indiába 
nem érdemes szervbeülteté-
si szándékkal kiutazni – tud-
tuk meg Fehérvári Imrétôl, 
a Magyar Transzplantációs 
Társaság fôtitkárától. Az 
orvos hozzátette: jövô évtôl 
kezdve sokkal könnyebb 
lesz Magyarországon szerv-
hez jutni a beteg emberek-
nek, ötven év múlva pedig 
még jobb lesz a helyzet.

– Az élôdonoros veseát-
ültetések megszaporodása 
miatt az elmúlt évben a ko-
rábbiakhoz képest több be-
avatkozást tudunk elvégezni 
– mondta Fehérvári Imre. – A 
beavatkozások számában 
igazi változás jövôre lehet, 
amikor teljes jogú tagjaivá vá-
lunk az Eurotransplant nevû 
szervezetnek. Ma még példá-
ul egy májátültetés kockáza-
tosabb beavatkozás, mert ha 
az új szervvel valami baj van, 
akkor egy 10 milliós ország-
ból nehéz rövid idôn belül 
utánpótlást, új májat találni, 

míg az Eurotransplanthoz 
csatlakozva, egy 125 milliós 
populációból erre jóval na-
gyobb az esély. 

Idén október végéig ösz-
szesen 9 szívátültetést vé-
geztek, 9 hasnyálmirigy-, 35 
máj-  és 179 vesebeültetés 
történt Magyarországon. Har- 
mincöt magyar beteg ese-
tében Bécsben végeztek tü- 
dôtranszplantációt az OEP 
hozzájárulásával. – Az egész-
ségügyi intézmények nagy 
részében ma nincs felelôse a 
donorok felkutatásának. Ko-
rábban volt egy kezdeménye-
zés, négy kórházban négy 
transzplantációs referenst ne-
veztek ki, a fizetésük felét az 
állam állta. A lépéssel meg-
sokszorozódott a megtalált, 
beültetésre alkalmas szervek 
száma. Míg az egyik me-
gyei intézménybôl korábban 
évente egy-két lehetséges 
donorról kaptunk bejelentést, 
a pozíció betöltése után már 
havonta. Jó volna ezt a prog-
ramot újraindítani!

Fehérvári Imre elmondta: 
egyre több az élôdonoros 
felajánlás is. – Nemcsak ro-
konoknak ajánlják fel a vesé-
jüket az arra vállalkozók, sok 
esetben csak baráti a kötelék 
a beteg és a donor között. 
Ilyenkor egy bizottság dönt 
az átültetésrôl, az ô feladatuk 
kivizsgálni, hogy semmilyen 
anyagi juttatást ne kaphasson 
a felajánló. Nincs is tudomá-
som arról, hogy ilyen esettel a 
rendôrség Magyarországon a 
közelmúltban foglalkozott vol-
na. Pénzért az EU-ban nem le-
het szervhez jutni, legalábbis 
szigorúan büntetik. Bizonyos 
szempontból persze meg le-
het érteni azokat a betegeket, 
akik a várólisták helyett Ázsi-
ában vásárolnak maguknak 
például vesét. Azonban ez 
igen veszélyes lehet: ismerek 
olyan beteget, aki a Pakisztán-
ban vásárolt és beültetett ve-
séjével egy hepatitis-fertôzést 
is hazahozott.

A szervfelajánlás jogi sza-
bályozása Magyarországon 
egyértelmû: ha írásban ki-
fejezetten nem kérvényezik 
az ellenkezôjét, akkor az 
egészségügyi intézményben 
elhunytak szerveit fel lehet 
használni átültetésre. – A jövô 
nagyon biztató: pár évtized 
múlva már saját ôssejtjeikbôl 
növesztett saját szervet kap-
hatnak a betegek. Ezek a re-
ményteli kísérletek azonban 
ma még kezdeti stádiumban 
vannak.

GB
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– Együttesének, a Vágtá-
zó Csodaszarvasnak nemré-
giben jelent meg új lemeze, 
elôtte egy kaliforniai egyete-
men vendégprofesszorként 
biológiai kutatásokat folyta-
tott, miközben csillagászként 
dolgozik és az emberiség 
ôstörténetérôl ír könyveket. 
Mi érdekli igazán?

– Engem csak egy dolog 
érdekel: a világegyetem, va-
gyis az anyag, az élet és az 
öntudat egysége. Fô foglal-
kozásom a csillagászat, ezt 
az élet kutatásával kapcso-
lom össze. Az élet sûrûje 
pedig számomra a kozmi-
kus varázserôvel bíró zene, 
ami a csillagászat lényegé-
vel is összefügg. Az ilyen 
zene visszakapcsol az élet 
ôsforrásához, a kozmikus 
teljességhez, és ez kisza-
badít a mai világ nyomása 
alól, az ember rátalál igazi 
önmagára. 

– Színpadi produkciói so-
rán láthatóan katarzist él át. 
Hogyan csinálja?

– Amikor a zene elkap, 
átadom magam a nálam 
nagyobb erôknek. Bartók 
Béla szerint létezik egy iga-
zi zene, ami nem sémákat 
követ. Különleges tudatál-
lapotban születik, minden 
külsô befolyástól mentesen 
és természeti erô hajtja. Ez 
az erô a közös a magyar 
népzene legôsibb rétegé-
ben és a világegyetemben. 
Juhász Zoltán fizikusként el-
kezdte rendszerezni a ma-
gyar népdalokat. Sikerült 
kimutatnia – 36 nép zenéjét 
összehasonlítva –, hogy az 
európai és ázsiai népzene 
egyaránt a magyarból ered. 
Csak idôközben elidege-
nedtünk önmagunktól, a 
valóságtól.

– Elidegenedünk önma-
gunktól? Hogyan?

– Az elmúlt kétezer év ide-
genné, külsôdlegessé tette 
az embert, lealacsonyító 
elvárásokat épített belénk. 
Az utóbbi évszázadokban a 
folyamat felgyorsult. Kopp 

Mária szerint napjaink elsô 
számú fenyegetése nem 
az atomháború vagy a kör-
nyezetszennyezés, hanem 
a magatartászavar. Az em-
ber lelkisége, hozzáállása 
a saját életéhez és a többi-
ekéhez ma már olyannyira 
zavart, hogy ez az elsô szá-
mú világveszély. Ezért sze-
rintem minden ember életé-
hez hozzátartozik, hogy ne 
hagyja magát elidegenedni 
önmagától, a családjától, a 
hazájától, a természettôl. 
Ahogy az embernek mosa-
kodnia kell mindennap, úgy 
meg kell tisztítani magunkat 
a lealacsonyító, elidegenítô 
tényezôktôl, annak érdeké-
ben, hogy felfoghassuk az 
élet szédítô távlatait, a sor-
sot, amire születtünk, ami 
valódi értelmet és célt ad 
életünknek.

– Hogyan valósítható ez 
meg az egyén szintjén?

– Egészséges életmód-
dal, testi, lelki és szellemi 
téren egyaránt. A moz-
gást, testtartást, táplálko-
zást, légzést gyakorolni 
kell. Mindez semmit sem 
ér egészséges érzésvilág 
nélkül. Ezért ma már küzde-

nünk kell, mert mestersé-
ges érzésvilággal próbálják 
összeroppantani. Ezért a 
zenék is felelôssé tehetôk: 
a kommersz, kereskedel-
mi célú zenék elözönlik a 
mai világot, és nyakunkba 
zúdítják körmönfontan le-
alacsonyító érzésvilágu-
kat. Mindezt kéretlenül és 
erôszakosan teszik. For-
máljunk igényt teljes lelki 
épségünk visszanyerésére, 
amennyire erônkbôl telik! 
Minden ember képes erre, 
hiszen ez alapvetôen nem 
külsô tényezôktôl függ, 
nem attól, hogy mi történt 
velünk az életben, hanem 
attól, hogy ezeket hogyan 
értékeljük. Vigyáznunk kell 
arra is, miket mondunk: a 
káromkodás lealacsonyít. 
Elképesztô, hogy már a 2-3 
éves gyerekekkel milyen 
csúnyán beszélnek a szü-
leik. Ezeknek a gyerekek-
nek az érzésvilága sérül. A 
tévébôl is ez a szenny dôl, 
védekeznünk kell! Az egész 
emberiséget érintô világhá-
ború ma nem bombákkal 
folyik, hanem finom lelki-
szellemi eszközökkel. 

Gombás Bálint

A naptevékenység és a jégkorszakok összefüggéseinek vizsgálatával vált elismert csillagásszá

Grandpierre: A magatartászavar viszi sírba az emberiséget

Grandpierre Attila: Meg kell tisztítani magunkat az 
elidegenítô hatásoktól!

Fehérvári Imre: Pénzért az EU-ban nem lehet szervhez 
jutni

Brad Pitt zombis filmet 
forgat Kôbányán
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Jövôre egyszerûbb lesz egészséges szervhez jutni

Ne Pakisztánba menjünk veséért!
Bútorok 
papírból
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Brad Pitték nem lopják 
a vizet

Grandpierre Attila a Vágtázó Halottkémekkel lett is-
mert zenész, a naptevékenység és a jégkorszakok ösz-
szefüggéseinek vizsgálatával vált elismert csillagásszá. 
A zenésszel a boldogságkeresésrôl beszélgettünk.



Az Anima Sound System 
zenekar dallal népszerûsíti 
a Bozsik-programot.  Az 
együttes célja: minél több 
gyermeket a futball vilá-
gába csábítani. A zenekar 
énekesnôje, Prieger Fanni 
ugyan nem rajongója a lab-
darúgásnak, de fontosnak 
tartja, hogy idôrôl idôre 
egy-egy jó cél érdekében 
cselekedjenek.

– Apukám a futballôrült 
a családban, Barcelonáig 
ment el pár hete, hogy lát-
hassa élôben a kedvenc csa-
patát. Mellesleg a csapatban 
rajtam kívül mindenki vérbeli 
szurkoló –  magyarázta a 
Helyi Témának Fanni, aki há-
rom éve csatlakozott édes-
apja zenekarához, az Anima 
Sound Systemhez. – Tíz éve, 
kislányként én énekeltem az 

Anima egyik dalát, a Tekerd 
címût, úgyhogy azt is mond-
hatnám, hogy belenôttem a 
csapatba. Apukám mindig 
azt szerette volna, hogy saját 
utamon járjak és valósítsam 
meg önmagamat, de mi-
kor bekerültem a bandába, 
nagyon örült. Kicsi korom 
óta járok Anima-koncertre, 
kívülrôl fújom a dalokat, na-
gyon sok tanulásra nem volt 
szükségem, ami a régi slá-
gereket illeti – magyarázta az 
énekesnô, akit az édesapja, 
Prieger Zsolt egyáltalán nem 
félt az éjszakai élettôl. 

– Másfél éve vagyok együtt 
a barátommal, vele járok min-
denhová. Nagyon szeretek jó 
bulikba járni, bár annyira már 
nem szeretem az igazán za-
jos helyeket és az üvöltô ze-
nét – magyarázta Fanni.

Nagy Orsolya

Az XFaktorban megis
mert Nyári testvérek bele
kóstoltak a dalszerzésbe. 
A Summers Sisters néven 
futó duó elsô albuma az év 
végére várható, és a lányok 
elárulták, több dalt ôk ma
guk írtak és hangszereltek. 
Aliz és Edit a fellépések mel
lett teljes erôbedobással 
dolgozik a lemezen.

– Több dalunk is készül 
egyszerre, a legjobbat vá-
lasztjuk majd ki. Nagyon 
szeretjük mindegyiket, de 
azzal a dallal akarunk bemu-
tatkozni, amelyik a leginkább 
tükröz minket. A számok sok-

féle stílust képviselnek, ezen 
keresztül mi is meg tudjuk 
mutatni a sokoldalúságunkat 
– mondja Aliz. A Nyári lányok 
bevallották, a dalszerzés új 
élmény nekik, de nagyon él-
vezik a feladatot. – Korábban 
nem foglalkoztunk ilyesmivel, 
csak egy-egy ötlet volt a fe-
jünkben, ezek most teljesed-
nek ki. Természetesen azokat 
a dalokat érezzük leginkább 
magunkénak, amelyeket tel-
jes egészében mi írtunk a 
szövegtôl a dallamig, és az 
eddigi hallgatóság tetszését 
is fôleg ezek nyerték el – tette 
hozzá Edit.

FeM

– Felismerik az utcán?
– Egyre inkább. A Magyar 

Szigeten készített riportom 
után például sok borotvált 
fejû fickó kötött belém. 

– Szeretne híres lenni?
– Nem ez motivál a mun-

kámban. Szeretném magam 
megmutatni, de nem akár-
mennyire. Az újságírás és a 
rádiózás például nekem ke-
vés volt, de a képernyô pont 
jó.

– Melyik témának volt iga-
zán nagy hatása, eredménye?

– Több volt, de ami kü-
lönösen megérintett, az 
egy hétgyerekes család 
története volt, akik egy pé-
csi lakótelepi lakásban, ha 
úgy tetszik, nyomorognak, 
20 éve nem voltak nyaralni. 
Nem volt szirupos a mozi. 
Miután bemutattuk az éle-
tüket, folyamatosan érkez-
tek a felajánlások, kaptak 
több hét nyaralást, szá-
mítógépeket. Ezt egyfajta 
személyes sikernek köny-
velem el. 

– Haza lehet úgy menni 
egy ilyen forgatás után, hogy 
ne cipelje lelkileg a történe-
tet?

– Nem igazán, nincs vége, 
a barátnôm néha rám is szól, 
hogy bele fogok bolondulni. 
De amikor vasárnap este le-
megy az anyagom, boldog 
mosollyal ülök a kanapén.

– Érdekli, hogy ilyenkor a 
nézôk hogyan ülnek a kana-
pén?

– Egyfelôl, persze, hiszen 
szolgáltatok, fontos, hogy 
jónak találják a termékemet. 
Mindig figyelem a nézettségi 
adatokat, de van lelkem meg 
világnézetem és bizonyos 
esetekben azt gondolom, 
hogy csudába a nézettség-
gel, és ha a fene fenét eszik 
is, akkor is nekem van iga-
zam.

– Nagyon gyakran provo-
katívak a riportjai.

– Szerintem nem, nem is 
annak szánom, csak nyílt 
kártyákkal játszom, és min-
dig világosan akarok beszél-
ni, még ha az kínos is. Nem 
támadok embereket, párto-
kat, csak igazságtalanságo-
kat. De gyakran megkapom, 
hogy provokálok, meg hogy 
túl bátor vagyok, hogy ezt 
vagy azt ki mertem mondani. 
Én ezt egyáltalán nem érzem. 
Bárcsak bátrabb lennék!

– Nyáron zenészként is 
megismerhették a nézôk.

– Mindig is szerettem a 
zenét, misztikusnak talál-
tam a hangjegyeket, tet-
szik a zene szabadsága. 35 
évesen vettem magamnak 
egy gitárt, azóta pengetem. 
Ha nehéz napom van, ez 
például nagyon kikapcsol. 
Egyszer csak összeálltunk 
a kollégákkal, zenekart ala-
pítottunk, már egy éve pró-
bálunk, blues, rock, pop, 
reggie, tehát minden van a 
repertoárunkban. A Tények 
riportere, Wels Péter Mátyás 
a basszusgitáros, Kôrösi 
Gábor az énekes, Matyi fia 
is játszik, és van egy dobo-
sunk. 

– Mégsem a zenélés lett 
a védjegye, hanem az, hogy 
nagy terpeszben állva fag-
gatja riportalanyait.

– Egészen egyszerûen 
komponálási okokból. Majd-
nem két méter magas va-
gyok, tehát a riportalanyok 
95 százalékánál magasabb. 
Rossz lenne, ha mindenki 
felfele beszélne, ezért ter-
peszbe állok. Mindig meg-
kérdezem az operatôrt, 
hogy ugye ez nem fog lát-
szódni, de azután valahogy 
mégis benne marad az 
anyagban. 

szd

Ô közvetítette a chilei bányászok kimenekítését, há-
rom napon keresztül kamerával kísérte Orbán Viktort, 
kipróbálta, milyen minimálbérbôl élni a fôvárosban. Való 
Gábort semmi nem tartja vissza attól, hogy elmondja és 
megmutassa mindazt, amire szerinte érdemes odafigyel-
ni. A Napló riportere azt mondja: szeret nyílt kártyákkal 
játszani, mindezt nagy terpeszben.
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– Mitôl függ, hogy amit kö-
zölni szeretne, abból könyv 
lesz, dalszöveg vagy színpa-
di jelenet?

– Van olyan gondolat, ami 
többféle mûfajban is megáll-
ja a helyét. Ha jön az ötlet, 
az ember ösztönösen érzi, 
hova lesz jól elsüthetô.

– Az alkotói folyamat 
ugyanaz minden esetben?

– Lényegileg igen, hiszen 
ugyanaz a szellemi munka. 
A jeleneteknél, a dalszö-
vegnél és a könyvnél is sze-
lektálnom kell az ötleteket, 
hogy csak az általam jónak 
tartott motívumok kerüljenek 
be. Persze egy könyvre nem 
kell hat hetet próbálni, mint 
egy színházi bemutatóra. 
Ráadásul nem kell találkozni 
a célközönséggel, arra ott 
az internet. Nem is tudom, 
hogy 20-30 évvel ezelôtt ez 
hogyan mûködött.

– Akkoriban ön újságíró 
volt.

– Igen, és már akkor is 
Galla Miklós néven írtam.

– Szokta tesztelni valakin a 
poénokat?

– Csak élesben. Ha kacag 
a közönség, akkor belül a hu-
morista ujjong. Olyan is van, 

hogy akkor nevetnek, ami-
kor nem kéne, meg persze 
olyan is, hogy nem nevet-
nek egy poénon. Amikor ez 
elôször történik meg, akkor 
érdemes gyanút fogni, ha 
másodszor is, akkor magá-
ba kell szállni az embernek, 
és ha harmadszor is, akkor 
a legközelebbi elôadásból 
már ki kell hagyni a meg 
nem értett poént.

– Egy könyv esetében 
nem látható, mikor nevet az 
olvasó.

– De kapok olyan levelet, 
amely szerint valaki egy ét-
teremben olvasva már a 
bevezetônél négykézláb 
állva, sikongatva röhögött. 
Tehát itt is van visszajel-
zés. A siker fokmérôje szá-
momra, ha méltányolják az 
újdonságokat, az újszerût 
abban, amit írtam vagy 
mondtam. A humorista 
zenészként is mindig arra 
törekszik, hogy valami újat 
találjon ki.

– Saját poénon lehet ne-
vetni?

– Lehet. Ilyenkor elhagy-
ja a számat az „Azt a min-
denit!” kifejezés. Vagy azt 
mondom: Ejnye-bejnye! 
Persze ebben az eset-
ben ez egy pozitív ejnye-
bejnye.

szd

Sok kopasz fickó kötött már bele a Napló riporterébe

Való Gábornak a terpesz a védjegye
A Bozsik-programot népszerûsítik

Prieger Fanni: 
Belenôttem a bandába

A humorista kifejezetten büszke rá, hogy van egy táskája

Galla: Ez egy pozitív ejnye-bejnye!

Való Gábor: Gyakran megkapom, hogy provokálok

A Nyári testvérek elsô klipjükre készülnek, az album év 
végére várható

Prieger: A csapatban rajtam kívül mindenki aktív szurkoló

Galla Miklós: Gyakran elhagyja a számat az „Azt a 
mindenit!” kifejezés

F
o

tó
: H

T

F
o

tó
: H

T

F
o

tó
: H

T

Amikor Galla Miklóssal beszélgetni kezdtünk, a fotó kedvéért megkértük, vegye ki 
az ölébôl a táskáját. Megtette, de nem szívesen, mert mint mondta, kifejezetten büszke 
arra, hogy van táskája. Humoristával beszélgetni nem könnyû.

Még keresik az igazit



A Fôvárosi Állatkert la-
kói is megtartották novem-
ber elején az angolszász 
eredetû Halloween ünnepet. 
Az állatok gondozóiktól egy 
hatalmas tököt kaptak, ami 
rövid ideig dekorációként, 

késôbb táplálékként funkci-
onált. Az ünnepnapon azok 
a gyermekek, akik bármiféle 
maskarában, kifestett arccal, 
esetleg plüss, rajzolt, festett 
vagy nyomtatott denevérrel, 
illetve egyéb, a Halloweenre 

jellemzô motívummal érkez-
tek a Budapesti Állatkertbe, 
ingyenesen léphettek be az 
állatparkba, és egy ötletes 
jelmezversenyen is részt ve-
hettek. 

NO

– Apukám Tunéziából szár-
mazik, tehát a hajam göndör-
sége eredeti, mondhatjuk, 
örökség. Persze az ember 
próbálkozhat a haj mester-
séges egyenesítésével, gön-
dörítésével, de ezek gyakran 
nem tesznek jót neki. Én 
magam egyszerû sampont 
használok, viszont a hajpa-
kolást sosem hagyom ki, 
mert a szôkítés miatt szükség 
van egy kis extra ápolásra. A 
göndörítô hab is elengedhe-
tetlen nálam, bár a fodrászok 
szerint – és ezt én is tapaszta-
lom is – szárítja a hajat. 

A korábbi Miss Universe 
Hungary a hajápolás mellett 
a testére is nagy figyelmet 
fordít. Nemrég kipróbálta a 
capoeirát, ami egyfajta tán-
cos harcmûvészet, de Jáz-
min saját bevallása szerint 
nagyon szereti a szabadidôs 
sportokat is. – A mozgás min-
dig jókedvre derít, legyen az 
biciklizés, görkorizás vagy 
éppen tollaslabda. Az izmok 
karbantartására pedig a súly-
zós edzés a legjobb mód-
szer. 

Jázmin azt is elárulta, ha-
marosan befejezi egyetemi 
tanulmányait, és úgy tervezi, 
hogy a PR szakmában he-
lyezkedik majd el.

FeM

Nem a habtól göndörödik...

iV Bulvár / Érdekesség

– A bor vagy a sör a 
népszerûbb?

– Annak ellenére, hogy 
sörbôl lényegesen több 
fogy, mint borból, úgy gon-
dolom, részben azért nincs 
kultúrája Magyarországon 
a sörfogyasztásnak, mert 
ez egy társasági ital. Lehet 
otthon is fogyasztani, de 
a sör élményét részben az 
adja, hogy egy jó beszélge-
tés mellett kortyolhatjuk.

– Dédszüleink idejében 
még gyakori volt a házi 
sörfôzés.

– Ma már nem olyan 
egyszerûen elérhetôk azok 
az alapanyagok és eszkö-
zök – például a sörélesztô 
vagy a speciális berende-
zések –, amelyek a házi 
sör elkészítéséhez szüksé-
gesek. Ráadásul, a piacon 
sok olcsó termék is kapha-
tó. A másik probléma pedig 
az, hogy a pasztôrözés sem 
oldható meg egyszerûen 
házi körülmények között, 
tehát a házi fôzésû ital el-
tarthatósága nem olyan jó.

– Milyen söröket milyen 
ételekhez javasol fogyasz-
tani? 

– Az elôételhez, étvágy- 
gerjesztônek a búzasör il-

lik a legjobban. A levesek 
ízvilágához inkább egy lá-
gert, egy világos sört javas-
lok. A fôétel tekintetében: 
egy nehezebb sertéshús-
hoz jobban illik egy barna 
sör, ha szárnyasról van szó, 
akkor a könnyebb világos 
sör a javasolt. 

– A desszertekhez meny-
nyire passzol a sör?

– A desszertekhez is 
lehet sört fogyasztani ter-
mészetesen: ezekhez a fi-
nomságokhoz leginkább 
gyümölcsös, ízesített sörök 
illenek. Széles a választék, 
hiszen meggyes, almás, 
grapefruitos, citromos, na-
rancsos ízesítésû söritalo-
kat egyaránt találunk a pi-
acon. 

GB

Sok celeb megsértôdött 
a Sugarloaf klipje láttán. A 
kisfilmben a hazai sztáro-
kat majomjelmezbe bújtat-
va ábrázolták, hozzá pedig 
megzenésítették veretes 
véleményüket. Az új dal 
igencsak szókimondóra, 
sokak számára sértôre si-
keredett.

Dér Heni, a csapat 
énekesnôje lapunknak el-
mondta: a sztárrá válás jelen-
ségével van bajuk, épp ezért 
nem a személyeket akarták 
megsérteni, inkább szituáci-
ókat mutattak be. – Ha valaki 
celeb, arra nagy felelôsség 
hárul, jó példát kell mutat-
nia. Egy sztár a 8–10 éves 
rajongóinak nem énekel 
obszcén kifejezésekkel tar-
kított dalokat, nem mehet 
be a boltba szalámit lopni, 
nem nyilatkozhat részegen.  
Magyarországon ráadásul 
a celeb kifejezés nem vélet-
lenül kapott némi pejoratív 
felhangot sok produktum 
nélkül ismertté vált ember 
miatt. Ezt is ketté kellene vá-
lasztani az emberek fejében. 
Legyen celeb és celeb kö-
zött is különbség – mondta 
Heni, aki több kritikát kapott, 
hogy a klipben a tehetség-
kutatón feltûnt énekeseket 
is „leszólják”, miközben He-
nit is egy ilyen mûsorban 
fedezték fel.  – Ahogy véget 

ért a Megasztár, én egybôl 
a Sugarloaf énekesnôje let-
tem, saját dalokat írtunk és 
azokkal járunk fellépni. Sok 
jelenlegi felfedezett a koráb-
ban betanult slágereit viszi 

magával több év után is. Az 
igazi sikert és példamutatást 
saját, jó minôségû termékkel 
lehet elérni – magyarázta a 
Sugarloaf énekesnôje.

Nagy Orsolya

A kesernyés ital élményét részben a társaság adja

A desszerthez is sört ajánl 
a csapolómester

Egy valódi sztár nem iszik és nem lop a boltban?

Heni nem bánja a botrányos 
videót

Meleg György: Elôételek mellé búzasört javaslok

Dér Heni: A hírességekre hatalmas felelôsség hárul 

A kis szurikáták azonnal nekiestek a töklámpásnak

Dammak Jázmin: A mozgás mindig jókedvre derít!
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A sörivásnak még nincs 
olyan kifinomult kultúrája 
Magyarországon, mint a 
borfogyasztásnak, pedig 
szép számmal akadnak 
minôségi, házi fôzésû ter-
mékek is. Meleg György 
sörcsapolómesterrel be-
szélgettünk.

Szépségkirálynô, egyetemista és nem mellesleg 
Magyarország legszebb hajkoronájának tulajdonosa. 
Dammak Jázmin elárulta, minek köszönheti irigylésre 
méltó frizuráját.

Halloween az állatkertben



– Mi volt a konferencia cél-
ja?

– Állandó cél a középfokú 
oktatási intézmények felvételi 
eredményességének növe-
lése. Ez a konferencia kivá-
ló lehetôség volt arra, hogy 
pozitív példák segítségével 
még közelebb kerüljünk eh-
hez. A Közgé jelenleg is az 
ország tíz legjobb szakkö-
zépiskolája közé tartozik, de 
ahogy nekünk, úgy minden 
városi és megyei intézmény-
nek van mit tanulnia olyan 
iskolák vezetôitôl, mint a bu-
dapesti Fasori Evangélikus 
Gimnázium, vagy a szintén 
fôvárosi Fazekas Mihály Gim-
názium. Rajtuk kívül az ELTE 
Apáczai Gimnázium igazga-
tója is eljött a konferenciára, 
de többek között a miskolci 
Hermann Ottó Gimnázium, 
a gyôri Révai Gimnázium, a 
debreceni Mechwart Gépipa-
ri Szakközépiskola és a ka-

nizsai Batthyány Gimnázium 
vezetôi is itt voltak. 

– Melyek voltak azok a kö-
zös pontok, amelyek minden 
„elit” intézmény eszközei és 
módszerei kapcsán felmerül-
tek?

– Az elsô és legfontosabb 
ilyen közös jelleg a minôségi 
közoktatás. A Fazekasból 
– ahol idén 60 éves a mate-
matika tagozat – más orszá-
gok intézményei vásárolnak 
oktatási módszertant. A köz-
elmúltban Szingapúrból, Abu 
Dabiból és az Egyesült Király-
ságból jöttek szakemberek, s 
tanulmányozták az iskola ok-
tatási módszereit. Külön ér-
dekesség volt, hogy  a mate-
matika oktatásának a világon 
egyik legelismertebb iskolá-
ját egy olyan matek szakos 
igazgatónô irányítja Hámori 
Veronika személyében, aki 
elôadásában külön kiemelte, 
hogy sosem szabad sietni a 

tananyaggal  A Fasor két No-
bel-díjast adott a világnak, az 
Apáczai hibaszázalék nélküli 
továbbtanulási rátával dolgo-
zik, úgyhogy a minôség min-
den esetben nagyon mar-
kánsan megjelenik. Minden 
intézmény vezetôje hangsú-
lyozta, hogy iskoláik nem ver-
senyistállók vagy elitképzôk. 
Többen is megfogalmazták, 
hogy a verseny nem cél, 
csak eszköz. Egyszerûen 
mindenkire próbálnak spe-
ciális figyelmet fordítani a 
tehetséggondozás területén. 
Komplex, az egyes szakirá-
nyokra külön kiterjedô, diffe-

renciált tehetséggondozási 
programokat dolgoztak ki és 
alkalmaznak. Nagy hangsúlyt 
fektetnek a minôségi sport- 
és a  mûûszetoktatásran. 
Több intézmény sikeresen 
pályázott nagy értékû uniós 
forrásokra, így például az 
Apáczaiban csúcslaborok-
ban folyik a kémia, biológia 
és fizika oktatása. A legjobb 
iskolákban nagyon komoly 
hangsúlyt fordítanak a szak-
mai stáb tagjainak kiválasz-
tására. Csak egy példa erre: 
a fasoriban csak három év 
után lehet teljes státuszba 
kerülni, addig óraadóként, 

minôsített és helyettesítô ta-
nárként dolgoznak a peda-
gógusok, miközben folyama-
tosan ellenôrzik munkájukat. 
Minden topintézményben 
komoly erôfeszítéseket tesz-
nek az iskolai hagyományok 
megôrzésére is. 

– Hogy értékelné a találko-
zót? Volt-e hagyományteremtô 
célja az idén elsô alkalommal 
megrendezett konferenciá-
nak?

– Megható és roppant ta-
nulságos volt, hogy a legkivá-
lóbb magyar iskolák igazga-
tói elsô kérésre és örömmel 
mondtak igent meghívásunk-
ra, s mély szakmai alázattal 
adták elô tapasztalataikat. 
Részben iskolájukról beszél-
tek, részben a kiemelkedô 
siker mûhelytitkairól. Sok vá-
rosi igazgató is jelen volt, és a 
megye más városaiból is so-
kan érkeztek. Szinte családi-
as, interaktív jellegû, közvet-
len hangulatú konferencián 
vagyunk túl, amit minden-
képpen sikeresnek éreztem. 
Azt gondolom, hogy egy 
ilyen témájú szakmai fórum 
esetében felesleges évi rend-
szerességgel jelentkezô kon-
ferenciában gondolkodni, de 
nem kizárt, hogy két-három 
év múlva ismét érdemes lesz 
találkoznunk egymással itt, 
Békéscsabán. 

KárászKiss Péter

Még néhány hét, és 
„fagyszünetre” leállnak 
Békéscsaba legnagyobb 
beruházásának kivitelezé
si munkái. A hideg beállta 
elôtt a kivitelezô a csator
naépítési munkák mellett 
az ideiglenes úthelyreállí
tásokra koncentrál annak 
érdekében, hogy a téli 
idôszakra a csabai lakosok 
minél több utcában gond 
nélkül közlekedhessenek. 

A szennyvízberuházás ki-
vitelezési munkáinak téli le-
állása elôtt fontos feladatok 
vannak hátra. Azon a több 
tucatnyi szakaszon, ahol je-
lenleg is zajlik az új vezeté-
kek fektetése, a csövek min-
denhol a földbe kell, hogy 
kerüljenek. Ezzel párhuza-
mosan folytatódnak az ide-
iglenes helyreállítások, és az 
állami kezelésû, valamint az 
önkormányzati gyûjtô utak 
esetében a végleges úthely-
reállítások. A legfontosabb 
cél az, hogy a téli idôszakra 
minél több helyszínen meg-
történjen a forgalom eredeti 
rendjének visszaállítása, és 
a munkák tavaszi újraindulá-
sáig zavartalanul közleked-
hessenek a békéscsabaiak. 

Az aszfaltozott utakkal 
kapcsolatban fontos meg-

jegyezni, hogy alapszabály-
ként sávos helyreállításra 
kerül sor, és csak azokon az 
útszakaszokon, amelyeket a 
kivitelezés során megbon-
tottak. Tehát azokban az 
utcákban, ahol zajlott ugyan 
csatornaépítés, de az utca 
teljes hosszában nem épült 
csatorna vagy csak részle-
gesen érintette, az útburko-
lat felújítására a szennyvíz-
beruházás keretében nincs 
lehetôség, de a munkálatok 
nyomvonalának helyreállítá-
sa természetesen megtörté-
nik. A nem aszfaltburkolatú, 
földes utcák esetében a köz-
lekedés megkönnyítése ér-
dekében azonnal megtörté-
nik a végleges helyreállítás, 
az érintett útszakaszok 10 
centiméteres kohósalakos 
borítást kapnak. 

Az útburkolatok mellett 
természetesen a padkák, 
járdák, kapubejárók és zöld-

területek végleges, eredeti 
állapot szerinti rendbetéte-
lére is sor kerül majd. Fon-
tos tudni, hogy a környezet 
végleges helyreállítása nem 
minden esetben az útbur-
kolattal egy idôben törté-
nik meg, azonban ezekre a 
munkákra is legkésôbb jövô 
tavaszig sor kerül. A helyre-
állítások tehát maradéktala-
nul megtörténnek legkésôbb 
a tavaszi hónapokban, a 
kivitelezô addig is az ingat-
lantulajdonosok türelmét és 
megértését kéri.

A szennyvízberuházás 
kivitelezési munkáihoz kap
csolódó lakossági kérdése

ket, észrevételeket az alábbi 
elérhetôségeken várjuk:

Uniós ügyfélszolgálat:
• Zöld szám:

06 (80) 922-041
• Uniós Ügyfélszolgálati 

Iroda (Békéscsaba, Sza-
badság tér 11–17.)
Ügyfélfogadás: pénteken-
ként 8–14 óra között

• E-mail: info@
csabaiszennyviz.hu

A kivitelezô Sade Magyar
ország Kft. Békéscsabai 
Kirendeltsége:
• Cím:

Békéscsaba, Gyulai út 2.
• Telefon:

66/321-434, 66/321-435.

6 Csabai Mérleg

Hulladék-
gazdálkodás

Laduver Ferenc, a Közgé igazgatója

A Csabai Kolbász-
fesztiválhoz kapcsolódva 
rendezték meg Békéscsa-
bán a környezetvédelmi 
és hulladékgazdálkodási 
konferenciát.

A megnyitón Zele-
nyánszki Péter képviselô 
köszöntötte a megjelen-
teket. Az Öko-Pannon 
Nonprofit Kft. részérôl 
Pribelszki Edina ismertet-
te a lakossági szelektív 
gyûjtés során szerzett 
tapasztalatokat. A neves 
szakmai elôadók közül dr. 
Varga József beszélt a jövô 
évtôl hatályos új hulladék-
gazdálkodási törvény leg-
fontosabb változásairól. Az 
Országos Hulladék Ügy-
nökség szerepérôl Jár-
tas Antal tájékoztatta a 
konferencia résztvevôit. 
Ezt követôen a Paksi 
Atomerômû és az elsô 
szarvasi biogáz-erômû 
munkatársai elôadásában 
a radioaktív hulladékok 
elhelyezésérôl, illetve a 
biogáz gyakorlati haszno-
sításáról hallhattunk.  

Jövô évtôl lényeges vál-
tozás történik a hulladék-
gazdálkodási törvényben, 
amelyrôl az idei konferen-
cián a törvényt elôkészítô 
szakértôtôl kaphattak tá-
jékoztatást a résztvevôk.

Viczián János szervezô

Fórum
a sportfi nanszírozásról

TOP 12 – Közoktatási konferencia a Közgében
Az ország legjobb középiskoláinak vezetôi tanácskoztak Békéscsabán

Csatornázás: úthelyreállítások 
még a tél beállta elôtt

A 2011-es társasági adót 
érintô változások lehetôvé 
teszik a nyereséges (tár-
sasági adó megfi zetésére 
kötelezett) vállalkozások 
számára, hogy „adójuk-
kal” az öt látványsportág 
– jégkorong, kézilabda, 
kosárlabda, labdarúgás, 
vízilabda – egyesületeit 
támogassák. A témában a 
békéscsabai vállalkozások 
számára Lukács Zsuzsan-
na, a Nemzeti Sportintézet 
fôigazgató-helyettese tar-
tott elôadást nemrégiben 
Békéscsabán.

A városháza díszter-
mében Vantara Gyula pol-
gármester, országgyûlési 
képviselô köszöntötte a 
megjelent cégek vezetôit. El-
mondta: a parlament néhány 
hónappal ezelôtt módosított 
néhány sportfinanszírozás-
sal kapcsolatos törvényt, 
ezek az új jogszabályok pe-
dig új lehetôségeket nyitnak 
öt látványsportág szövetsé-
gei és egyesületei számára. 
Felhívta a jelenlévôk figyel-
mét, hogy 2012-ben lesz 100 
éves a Békéscsaba Elôre, 
s jó esély nyílik arra, hogy 
a centenárium évében újra 
élvonalbeli futballcsapata 
legyen a városnak. Ameny-
nyiben a jelen lévô cégek e 
célt fontosnak tartják, kérte, 
támogassák azt. 

A Nemzeti Sportintézet 
fôigazgató-helyettese, Lu-

kács Zsuzsanna a társasági 
adót érintô változásokról, 
a csapatsportágak támo-
gathatóságáról, a cégeknél 
jelentkezô elônyökrôl beszélt. 
Elmondta: nem vállalkozói 
többletköltségekrôl, azaz 
egyesületi szponzorációról 
van szó, hanem arról, hogy 
az egyébként is befizetendô 
társasági adó egy részét a 
vállalkozások nem a köz-
ponti büdzsébe fizetik be, 
hanem valamely helyi sport-
szervezet számára biztosít-
ják. E döntés a támogató 
számára is elônyökkel jár, 
hiszen adókedvezményt ér-
vényesíthet.

Megtudtuk azt is, a prog-
ram rendkívül népszerû, 
hiszen mindösszesen 1600 
kérelem érkezett a szövet-
ségekhez, s mintegy 95 mil-
liárd forintot igényelnének a 
sportszervezetek. Az elôadó 
a békéscsabai „pályázók-
kal” kapcsolatos adatokat 
is ismertette, mely szerint 2 
kézilabda-, 1 kosárlabda-, 4 
labdarúgó- és 1 vízilabda-
klub készítette el szakmai 
anyagát, s összesen 263,5 
millió Ft-ot remélnek támo-
gatási összegként.

A fórum zárásaként dr. 
Kovács Mihály, a Békéscsa-
ba 1912 Elôre SE elnöke tá-
jékoztatta a megjelenteket 
arról, honnan indult, s hová 
tart a jövôre 100. születés-
napját ünneplô sportegye-
sület.

Októberben tizenegy nemzetközi szinten is elismert 
magyar középiskola igazgatója érkezett Békéscsabára 
a Széchenyi István Két Tanítási Nyelvû Közgazdasági 
Szakközépiskola és Kollégium igazgatójának meghívásá-
ra. A közoktatási konferencián az ország legsikeresebb, 
nagy múltú és legnívósabb szakmai eredményekkel 
rendelkezô iskoláinak sikeressége volt a téma. Mi a siker 
titka? Milyen tényezôk és körülmények szükségesek az 
igazán hatékony tehetséggondozáshoz, vagyis milyen 
szakmai tanulságokkal szolgált a kétnapos tanácskozás? 
Ezekre a kérdésekre válaszolt a konferencia kiötlôje és 
házigazdája Laduver Ferenc, a Közgé igazgatója. 



Egy 1989-es disznóvá-
gásról készült kisfilmmel 
indult  Ferencz Rezsô újság-

író, a Tót Melanzs 
szerkesztôje, az  
Így élünk mi vidé-
ken – Békéscsabai 
igaz történetek címû 
könyvének a bemu-
tatója. 

A csabai életképe-
ket felvillantó könyv 
megtörtént esete-
ken keresztül mutat-
ja be Békéscsabát, 
ahol maga a szerzô 
is él. A kötet a Tót 
Melanzsban megje-
lent írások közül vá-
logat, a történetek a 
60-as évektôl indul-

nak, sokan magukra vagy ép-
pen szûkebb környezetükre 
ismerhetnek az írásokból. A 

filmbeli disznóvágás történe-
te a könyvben is megjelenik 
Látványdisznótor címen. Az 
írások mellett illusztrációkat 
is találunk a mûben, az evan-
gélikus gimnázium tehetsé-
ges tanulói – Kolozsi Réka, 
Prágai Adrienn, Keresztes 
Bianka, Kiss Kata, Tóth Xénia, 
Tolnai Tímea – voltak a szerzô 
segítségére. A Kolorprint 
Kft. nyomda gondozásában 
napvilágot látott kötet 52 no-
vellát és 52 illusztrációt tar-
talmaz. Egy vendégszerzôt 
is találunk Ambrus Zoltán 
személyében, aki a Csabai 
Kolbászfesztivál történetét 
örökítette meg a szerkesztô 
felkérésére.

V. A.

Még csabai zeneis
kolásként megnyerte a 
Jeney Zoltán nevét viselô 
országos fuvolaversenyt, 
késôbb több nemzetközi fu
volaverseny díjazottjaként 
kapta szárnyára a hír. Mi
kor felfedeztem Sutyinszki 
Beáta fuvolamûvész nevét 
a Filharmónia következô 
évadának mûsortervében, 
nekem egy nagyjából tíz év 
elôtti CDje jutott eszembe 
– Bach mûveibôl játszott 
egy csokorra valót –, mely 
akkoriban mély benyomást 
tett rám.

– Szegeden tanított a JATE 
Zenemûvészeti karán. Jelen-
leg mivel foglalkozik?

– Piliscsabán élek, ott, 
valamint Vácott, a zene- 
mûvészeti szakközépiskolá-
ban tanítok, és természete-
sen fuvolázom.

– Három gyermek édes-
anyjaként jut erre ideje?

– Kicsit olyan vagyok, 
mint egy kötéltáncos: próbá-
lom az életem egyensúlyát 
megôrizni. Kell legyen idôm 
a családomra, hitem gya-
korlására és a fuvolámra is. 

Ha a hangszeremen játsz-
hatok, az olyan számomra, 
mintha imádkoznék. Óriási 
ajándékot kaptam Istentôl: 
nagyszerû tanárokat, akik 
rányitották a fülemet arra, 
hogy mit és hogyan halljak, 
tehetséget, hogy a muzsi-
kámmal megérinthessem az 
emberek lelkét, késztetést, 
hogy törekedjek a tökéle-
tességre. Mindez természe-
tesen áldozatok nélkül nem 
megy. Hímzett terítôk, kazet-
tás templommennyezetek 
kedvelt népmûvészeti motí-
vuma a pelikán madár, mely 
saját vérével eteti kicsinye-
it. Én hiányként éltem vol-
na meg, ha nem szülhetek 
gyermeket, ezért döntöttem 

a számomra legfontosabb 
mellett. Lehet, hogy egy férfi 
töretlenül végig tud menni a 
pályán, egy nônek azonban 
választania kell, hát válasz-
tottam.

– Egy régebbi interjújában 
az ember életútját a labirin-
tushoz hasonlította. Elége-
dett a sajátjával, nem vágyik 
több szakmai sikerre?

– Szerintem ez attól függ, 
hogy kinek mi jelenti a sikert: 
a sok fellépés, a nagy hírve-
rés, a hangos taps? Én ak-
kor is boldog vagyok, amikor 
a négy fal között muzsikálok, 
az sem igazán fontos, kinek 
tetszik, kinek nem. Nemrég 
történt egy koncerten, hogy 
valaki elsírta magát engem 
hallgatva: sikerült megérin-
tenem. Számomra ez a siker! 
Ilyenkor azt érzem, hogy a ti-
tok részesévé váltam, és ez 
boldoggá tesz.

– Mikor hallhatjuk legköze-
lebb Békéscsabán?

– Márciusban Philip Ema- 
nuel Bach fuvolaversenyét 
adom majd elô a Békés Me-
gyei Szimfonikusok Kamara-
zenekarával.

Farkas Pál
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– Senki sem lehet próféta a 
saját hazájában! Mit gondolsz 
errôl?

– A számból vetted ki a 
szót. Szerencsére több or-
szágos és nemzetközi ki-
állításra, fesztiválra kapok 
meghívást. Ebben a térség-
ben nyilvánvalóan más a kul-
turális értékrend, egy lokális 
hierarchia uralkodik, nem 
hasonlítható az országos és 
nemzetközi szakmai nívóhoz. 
Gyakorlatilag létezem, hatok 
a környezetemre, ez kétség-
telen. Több generáció talál-
kozott már a munkáimmal. 
Mindenesetre szomorú, hogy 
a tehetséges fiatalok elmen-
nek Békéscsabáról és nem 
jönnek vissza, hisz nem tud-
nak mibôl megélni. Az egész 
világ, benne Magyarország is 
nehézkesen áll: ez szerintem 
elsôsorban nem gazdasági, 
hanem morális válság.

– Fél évszázad van a hátad 
mögött. Mit jelent neked ez az 
ötven év?

– Nagyon meghatározó, 
hogy az ember milyen tu-
datban él: ha tudja szeretni 
önmagát és az életet, akkor 
az ötven év nem hagy erôs 
nyomot rajta. Szerencsé-
re körülvesznek a kisgyer-
mekeim, úgyhogy nincs 
is idôm megöregedni. A 
közmûvelôdésben dolgozó 
emberek karoltak fel annak 

idején. Jómagam is a megyei 
mûvelôdési központban dol-
goztam. Akkor hoztuk létre a 
Tégla és a Vihar Galériát. Ez 
köszönhetô volt dr. Pap Ist-
ván akkori igazgatónak, aki 
1987–’88-ban nem gátolta 
a néha „merész” témájú és 
hangvételû kiállítás-sorozat 
megvalósítását. Késôbb az 
ifiház, személy szerint Szente 
Béla és Herczeg Tamás tá-
mogatott. A pósteleki ôs 
Csalánlevesek szervezésétôl 
– amelyekbôl Herczeg Ta-
más költôként és elôadóként 
is aktívan kivette a részét – az 
Oriens ’92 fesztiválig, szá-
mos emlékezetes akcióm 
volt. Említhetném a mostani 
Javipa nyomda helyén lévô, 
HAFE-csarnokban megren-
dezett, performanszokkal és 
koncertekkel tûzdelt Kelet-
európai Alkotómûhelyt, vagy 
a ’95-ös Orienst, amelynek 
keretén belül életre hívtuk a 
Disznók Közé Modern Kultú-
ra Fesztivált. Ezen a feszten 
már nemcsak a kelet-európai 
tömb, hanem Nyugat-Európa 
és a tengerentúlról Kanada 
is reprezentálta magát. Ez-
után a Neo Csalánlevesek 
következtek a kisréti tanyán, 
amelyek szintén túlmutattak 
a „lokálimágón”.

– Csillagpor a Folyosóról 
címmel könyvet is megjelen-
tetsz. Mesélnél errôl?

– A Csillagfolyosó a régi 
ifiház második emeletén volt 
és most az Agóra építése 
kapcsán eltûnik. 1995-ben 
készítettem oda az egyedi, 
nagyméretû nemesvakolat- 
rajzokat: szellemsegítôimet. 
A könyvet egykori alkotótár-
sam, Gubis Mihály emlékére 
keménytáblás kivitelben va-
lósítjuk meg. A reprezentatív 
album 500 példányban lát 
napvilágot. A kötet végig-
vezeti az olvasót az egyko-
ri folyosón, kitûnô fotókkal 
illusztrálva, és bepillantást 
enged képzômûvészetem fo-
galom- és eszköztárába is.

– Milyen meglepetéssel 
készülsz az igazán nem szok-
ványos születésnapodra?

– Kiállítás-sorozattal ké-
szülök, amely a Békéscsa-
bai Kulturális Központban 
és tagintézményeiben lesz 
a születésnapomon, decem-

ber másodikán, öt helyszí-
nen 10-tôl 17 óráig. Délelôtt 
a Lencsésin Tekercsmûvek 
címmel nyílik tárlatom: a 
több méter hosszú tekercs-
képeket részben gyerme-
keimmel közösen festettük. 
Annak idején Takács Péter 
adott teret, helyszínt a MASE 
kiáltvány közzétételének, 
amelyet anno Gubis Mihály 
fogalmazott meg. Tizenegy 
órától a Békési Úti Közössé-
gi Házban, a rendszerváltás 
hajnalán, 1987–’88-ban ké-
szült rajzaimat láthatják az 
érdeklôdôk, majd délben 
Mezômegyeren Mûterem 
forgácsok címmel nyílik kiál-
lításom. Délután a Munkácsy 
Emlékházban a Vágréti ha-
gyományokra épülô, általam 
vezetett Kisfestôk gyermek-
szakkör munkáiból látható 
válogatás Csillagporoló cím-
mel. A 20 X 20 centiméteres 

Csillagpor a Folyosóról címû 
könyvemrôl Mészáros Zsu-
zsával beszélgetünk. Min- 
denkit várok szeretettel este 
az Andrássy Úti Társaskörbe, 
ahol torta is lesz! Itt az új ké-
peimet mutatom be Vászon-
ba ragadt Csillagpor címmel. 
Verseimbôl, erôénekeimbôl 
is hallhat a közönség Ke- 
repeczki Nóra válogatásá-
ban és elôadásában. Az 
említett tárlat különleges-
sége, hogy hétéves Sára 
lányommal közösen festett 
nagyméretû képünk, a Láto-
gatás Tündérszép Ilonánál is 
látható lesz.

– Mi lesz a századikon? 
– Hologram-jellegû kiállí-

tást tervezek: ahol, ha nem 
is tudok személyesen részt 
venni, a vetített képem min-
denféleképpen ott lesz a 
megnyitón.

Vándor Andrea

BMZ fél évszázados vászonba ragadt csillagpora
Csillagpor útján: a Tekercsmûvektôl a Csillagporolóig

Körülvesznek a kisgyermekeim, úgyhogy nincs is idôm megöregedni

Történetek a régmúltból, 
avagy városi legendák

Hírünk a világban

Baji Miklós Zoltán, vagy ahogy mindenki ismeri, BMZ 
december másodikán tölti be az ötvenedik életévét. A szü
letésnap jó apropó egy kis beszélgetésre mûvészetrôl, 
szellemvilágról, múltról, jelenrôl, jövôrôl...  No meg a vá
rosról, annak kulturális életérôl, amely meghatározza az 
itt élô értelmiség, a mûvészvilág, s a mûvészeteket, kultú
rát mûvelôk mindennapjait, létét. 

Idén húszesztendôs a 
Lencsési Közösségi Ház. 
Ezúttal arra voltunk kíván-
csiak, olvasóinknak mit je-
lent a kulturális intézmény.

Csizmadiáné 
Fodor Irén 
(68)  

– Nekem 
nagyon fon-
tos a közös-
ségi ház. Egyedülálló va-
gyok, és a nyugdíjasklubban 
új barátokra leltem. Az ez-
redfordulóra a klubunk közel 
200 fôre duzzadt, miközben 
be akarták zárni az intéz-
ményt. Majd Takács Péter 
egy pályázat elnyerésével el-
érte, hogy plusz egy szárny-
nyal bôvüljön a ház.  

Baráthné 
Kutasi 
Györgyi (39) 

– Az egyik 
legcsodálato-
sabb a közös-
ségi házban, hogy minden 
korosztály talál magának 
megfelelô kikapcsolódási, 
mozgási, valamint tanulási 
lehetôséget. Tulajdonkép-
pen egy nagyon sokszínû 
intézményrôl van szó.      

Zsibrita 
Mária (68)

– Már hét 
éve nem taní-
tok, és azóta 
erôsítem a 
házban mûködô nyugdíjasklu-
bot, ahol számtalan volt termé-
szetjáróval találkoztam. Idôvel 
megalapítottuk saját klubun-
kat, és fogalmazhatunk úgy is, 
az anyakör szülte meg a ter-
mészetbarát kisgyermekét.

Olvasóink 
szerint

Rágcsálóirtási 
szolgáltatás!

Bogármérnökség Kft.
5700 Gyula, 

Eminescu u. 55.

Bejelentés: 

0630/9554196
www.bogarmernokseg.hu

A sikerrôl, másképpen…



A Lencsési Közösségi Ház 
a kezdetektôl jó kapcsolatokat 

ápol a családsegítô szolgálat-
tal, a polgárôr egyesülettel, a 
lakótelepi sportegyesülettel 
és a városvédôkkel. Az ott 
mûködô lakótelepi részön-
kormányzat erejéhez mérten 
támogatja a programokat, és 
közösen rendezik meg pél-
dául a kolbászparádét. Mind-
ezek eredményeként sok-
sok csabai lakosnak szinte a 
második otthona a Lencsési 
Közösségi Ház. 

– A kilencvenes évek ele-
jén célul tûztem ki, hogy a 
közösségi ház a lakótelep 
életének mindennapos ré-
szévé váljon. Az elmúlt húsz 

év tapasztalatai alapján 
talán kijelenthetem, hogy 
ez megvalósult. Tevékeny-
ségünkkel elértük és az itt 
élôkkel közösen megterem-
tettük a Lencsési kulturális 
hagyományait, amely egy 
lakótelep esetében önma-
gában véve is érték. Ha 
pedig ez hozzájárul az iden-
titás erôsítéséhez, a lakó-
telep szeretetéhez, ezáltal 
a városhoz való szorosabb 
kötôdéshez, akkor már nem 
dolgoztunk, nem dolgoztam 
hiába – teszi hozzá Takács 
Péter.

Mikóczy Erika
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Húszéves a Lencsési 
Közösségi Ház

Karácsonyfa-díszítô verseny

A Kereskedôk 
és Vendéglá-
tók Országos 
Érdekképvise-
leti 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, vállalko-
zások alkalmazottainak, a szervezet 
tagsági körének ingyenes, OKJ-s 
tanfolyamokat és vállalkozói trénin-
geket szervez.

Célcsoport részére OKJs 
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 isme-

retek – Élelmiszer-biztonsági, 
élelmiszer-higiéniai, minôségügyi 
ismeretek EU irányelv megvalósí-
tása alapján

2. Pénzügyi tervezési stratégia 
3. Marketingismeretek

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

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

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

Email: alfakepzo@alfakepzo.hu
Honlap: www.alfakepzo.hu

Nysz: 04-0126-05, FAT: AL-0181

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

EFolytatás az 1. oldalról

Takács Péter, a közösségi  
ház vezetôje

Több mint három évtize-
de kedvelt bevásárlóhelye a 
békéscsabai lakosoknak és 
a környéken dolgozóknak a 
Százas ABC. Mûködése so-
rán többször újították már fel, 
berendezését is cserélték, 
ahogyan azt a technológia 
fejlôdése, a vásárlói igények 
és a piaci verseny megkíván-
ta. A most befejezett átalakí-
tás igazán nagy változásokat 
a vásárlók által nem látható 
háttérhelyiségekben ered-
ményezett. Az ABC-áruházat 
üzemeltetô Élésker Kft. tagja 
a Csaba parkolóház Kft.-nek, 
amely az önkormányzattal, 
az Univerzál Zrt.-vel és a 
Halcentrum tulajdonosaival 
közösen, a belváros teljes 
megújulását célzó beruhá-

zás részeként, parkolóházat 
építtet a korábbi gazdasági 
udvar területén. A parkoló-
ház építése miatt a korábbi 
raktárakat, gépészeti beren-
dezéseket át kellett helyezni 
az új kapcsolódási pontok-
hoz, és a mai elvárásoknak 
megfelelôen át kellett „ren-
dezni” a tároló- és elôkészítô 
helyiségeket. A lehetô legop-
timálisabb helyiségkialakítá-
sokra kellett törekedni, hi-
szen összességében kisebb 
alapterületen több feladatot 
látnak el. 

Az eladóteret is sikerült 
megnövelni, ezáltal kényel-
mesebben közlekedhetnek, 
válogathatnak a vásárlók, 
átláthatóbbá vált az áruvá-
laszték. Korszerû világítás 

tereli a vevôk figyelmét a 
különösen kiemelt árucso-
portokra: a zöldség-gyü-
mölcsre, pékárura, hús- és 
húskészítmény árukra. Az 
üzlet nyitására kiadvány is 
készült, folyamatosan meg-
találhatók a Reál Élelmiszer 
hálózat akciós termékei, és 
a vásárlók részt vehetnek 
az Élésker Kft. Törzsvásárlói 
programjában és a Reál nye-
reményjátékában is.

A bevásárlás zárulhat 
egy kellemes kávézással, 
teázással vagy egy finom 
sütemény elfogyasztásával 
a büfé részen, ahol újdon-
ságként helyben sütött grill-
termékeket, hurkát-kolbászt 
is választhatnak az üzletbe 
betérôk. 

A nyitás napján a vásárlók megrohamozták az áruházat

Megújult a Százas ABC
Kényelmesebben vásárolhatunk

Belváros – pro és kontra

A Zenebarát – Felebará- 
tok Közhasznú Alapítvány 
karácsonyfa-díszítô versenyt 
hirdet az ökumenikus advent 
programsorozat részeként, 
Békéscsaba általános isko-
lás és középiskolás tanulói 
számára. 

Nevezni tízfôs csapatok-
kal lehet. A díszítendô fák 
mérete három–hat méter. A 
verseny november 27-én, 
vasárnap 14.30 órától 15.30 
óráig, rossz idô (szakadó 
esô) esetén december 18-
án 16 órától zajlik majd. A 
versenyzô csapatoknak a Jé-

zus Szíve katolikus templom 
körül található fenyôfákat kell 
feldíszíteniük szabadon vá-
lasztott, lehetôleg természe-
tes anyagokkal egy óra alatt 
a helyszínen, amelyhez a 
rendezôk létrát biztosítanak. 
Jelentkezni november 23-áig 
lehet. Információ az info@
zenebaratfelebaratok.hu cí-
men vagy a 30/382- 5925–ös 
telefonszámon kérhetô. A je-
lentkezés feltétele, hogy a dí-
szítéskor legalább egy felnôtt 
segítô legyen jelen a tízfôs 
csapattal. Az elsô három he-
lyezett csapat értékes díjakat 

kap, de egyetlen csapat sem 
távozik üres kézzel.

November 27-én 16 órától 
az Imperfectum együttes, 
17 órától Csiszér László ad 
koncertet, 18 órakor pedig 
következik a gyertyagyújtás 
és a szentmise. December 
4-én 15 órától Hevesi Imre 
gyermekmûsorát, 15.30 órá-
tól bábjátékot láthatnak az 
érdeklôdôk, 16 órakor pedig 
érkezik a Mikulás. 16.30 óra-
kor Somogyi Tóth Dániel és 
barátai orgonahangverse-
nye, majd gyertyagyújtás és 
szentmise következik.

Lakossági 
tájékoztató

2011. november 21-én 
országos katasztrófavé-
delmi gyakorlatra kerül 
sor. A megszólaló sziré-
nák, a rádiókban és a te-
levíziókban közzétett köz-
lemények nem jelentenek 
valódi veszélyhelyzetet.

21. novembra 2011. 
bude cvičenie civilnej 
obrany obyvatel’stva.

Zvuk sirén v rozhlase 
a televízií, ktoré sa rozo-
zvučia v tomto prípade 
neohlasujú nebezpečen-
stvo, ale len cvičný po-
plach.

AUTOGÉN TRÉNING
(relaxáció, önismeret, 

meditáció)

Önmagunkban rejlô lehetôségek
kibontakoztatásának jól bevált 

módszere.
Pedagógusok és szociális 

területen
dolgozók számára 

akkreditált továbbképzés!

Érdeklôdés: 
Fajzi György 06-20/342-5557, 

fajzigy@freemail.hu

www.relaxacio.hu

ÚJRA
KÖZBESZERZÉSI 

REFERENS KÉPZÉS 
BÉKÉSCSABÁN!!!

Tanfolyamkezdés:
2011. november 25.

Jelentkezés: tanfolyamkezdésig

◊	140	órás	képzés
◊	péntek–szombati	előadási	napok
◊	gyakorlatias	oktatás
◊	rendkívüli	tandíjkedvezmény
◊	emelt	szintű	OKJ-s	„Közbeszerzési	
referens”	bizonyítvány

Csaba - College 
Békéscsaba,	Luther	u.	10.
Tel.:	66/445-103
Tan.	szám.:	04-0031-06	
Akkr.	lajstr.:	AL-0286
Felnőttképzési	nyilván-	
tartási	szám:	04-0031-06

A siker
garantált!

Miklós Attila képviselô 
szerkesztôségünkbe eljutta-
tott közleménye szerint a párt 
„Józan ész asztala” címû 
aláírásgyûjtô akciójának ke-
retében a csabai lakosok egy 
része egyértelmûen nemet 
mondott a belváros felújítá-
sának tervezetére. Az MSZP 
békéscsabai szervezetének 
elnöke azt a 300 aláírást is 
megemlíti a közleményben, 
amit az Árpád és a Derkovits 
soron gyûjtöttek össze a la-
kók. Az ott élôk kérdést is 
intéztek a polgármesterhez a 

Körös-part leaszfaltozásával 
kapcsolatban, de Miklós At-
tila szerint nem kaptak meg-
nyugtató válaszokat. 

Vantara Gyula polgármes-
ter válaszában emlékeztetett 
arra, hogy korábban már 
egyeztetett a tiltakozókkal. 
A polgármester hangsúlyoz-
ta, hogy a belváros megújí-
tása a legjelentôsebb vá-
roskép-formáló beruházás 
a Fiume Hotel megépítése 
óta. Békéscsaba belvárosa 
a megye szíve lesz, ezzel 
jelképezve a megyeszékhe-

lyi szerepét. A beruházás 
célja, hogy olyan belváro-
sa legyen Békéscsabának, 
amely méltó a megyeszékhe-
lyi szerepéhez. „E cél meg- 
valósítása érdekében, kérem 
az MSZP-t, hogy szemé- 
lyeskedô demagógia he-
lyett dolgozzanak. Legyenek 
büszkék városukra, mert bár 
az MSZP-SZDSZ városveze-
tés alatt ilyen komoly beru-
házás nem volt, de sikerünk 
minden békéscsabai polgá-
ré.” – tette hozzá a polgár-
mester. 



Hanó Pálné Zelenyánszki 
Mária 60 éve vette át dip-
lomáját. A szlovák tanyai 
tanítóként is tevékenykedô 
pedagógus 40 évet töltött 
a pályán. A diploma meg-
szerzése után, 1951-tôl 
Kétsopronyban tanított, 
majd Telekgerendáson, 
három-négy évet pedig 
Nagymegyeren, az úgy-
nevezett Szluka tanyai is-
kolában. (Utóbbi a szom-
szédokról kapta a nevét.) 
Ismét Kétsoprony, majd a 
10-es számú iskola követ-
kezett. Ekkor keresték meg 
a mûvelôdési osztályról, 
hogy lenne-e kedve gyógy-
pedagógiával foglalkozni. 
Így került a kisegítô iskolá-
ba, ahonnan húsz év után, 
1986-ban vonult nyugdíjba.

– Miért éppen a pedagó-
gus pályát választotta?

– Ha újra kezdhetném, 
akkor sem választanék 
mást. A tanítás nem könnyû, 

de aki szereti, annak nem is 
nehéz: ha szeretettel köze-
ledünk a gyerekekhez, ak-
kor meghálálják. A Csabai 
Históriák sorozat keretében 
napvilágot látott Békéscsa-
ba környéki tanyai iskolák, 
tanyai tanítók címû 2007-
ben megjelent kötetembôl 
Zahorán János tanító sza-
vait idézném útravalóul: 
„Nemcsak a híres hadve-
zérek írhatnak memoárt, 
de az egyszerû közkatonák 
is hagyhatnak maguk után 
testamentumot!”.  

– Úgy tudom, most sem 
pihen, újabb könyvön dol-
gozik…

– A Kisegítô iskola tör-
ténete címû kötetemen 
dolgozom, amely 1946-tól 
2011-ig örökíti meg az in-
tézmény történetét és a ter-
vek szerint év végéig meg-
jelenik.

– Kik segítik könyvének 
megjelentetésében?

– A 2-es iskola (most Ka-
zinczy) kollegái segítettek a 
nyomdai elôkészítésben, az 
önkormányzat pedig 250 ezer 
forinttal támogatta a kiadást, 
a fiam, Hanó Miklós alpolgár-
mester ugyanekkora össze-
get ajánlott fel jutalmából.

Vándor Andrea

1600 Köszöntô
1605 Az Esély Pedagógiai 

Központ gyermekeinek 
mûsora

1615 Vantara Gyula polgár-
mester ünnepi gondola-
tai

1620 Hevesi Imi bácsi Szán-
csengô címû gyermek-
elôadása

1635 Adventi varázslatok Évi 
tündérrel

1650 Fanfárok a Bartók Béla 

Zeneiskola növendéke-
inek közremûködésével 
– felgyúlnak az ünnepi 
fények a Szent István té-
ren

1655 Calandrella Kamara-
kórus mûsora | Záró 
gondolatok | Mézeska-
lácsot osztanak a Szent 
László Utcai Általános 
Iskola és Óvoda tanulói 
| Tea-, forraltbor- és po-
gácsakínálás

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata sze
retettel meghívja a város polgárait a karácsonyi ünnep
kört megnyitó rendezvényére 2011. november 27én, va
sárnap 16.00 órai kezdettel a városháza elôtti téren.

A rendezvény támogatója a Harruckern János Közoktatási 
Intézmény Ibsen étterme.

A lengyel önkormányzat 
és a Magyar–Lengyel Baráti 
Kulturális Egyesület a lengyel 
napra, valamint a megyei 
lengyel lakosok anyanyelvi 
és kulturális rendezvényére 
várta az érdeklôdôket novem-
ber 5-én a Lencsési Közös-
ségi Házba. A megjelenteket 
Leszkó Malgorzata, a lengyel 
kisebbségi önkormányzat el-
nöke üdvözölte. 

Emlékeztetett arra, hogy 
1918. november 11-én, 123 évi 
megszállás után nyerte vissza 
függetlenségét a lengyel nép. 
Kiemelte továbbá múltjuk, kul-
túrájuk, hagyományaik ápo-
lásának fontosságát. Anna 

Derbin konzul a legendás 
magyar–lengyel barátság-
ról szólt, amely a történelem 
legsötétebb korszakaiban is 
töretlen maradt. A kulturális 
esten Békéscsaba testvérvá-
rosából, Tarnowskie Goryból 
érkezett mûvészek mûködtek 
közre. Andrzej Kanclerz költé-
szeti estjét követôen a Tarnina 
lengyel együttes zenés 
mûsora szórakoztatta a kö-
zönséget. A kulturális nap ke-
retében Anna Krzton grafikai 
kiállítása is megnyitotta kapu-
it, és a jellegzetes, hagyomá-
nyos lengyel ételeket is meg-
kóstolhatták a résztvevôk. 

Vándor Andrea

Mária Hanová Zeleňánska 
prevzala svoj diplom pred šesť-
desiatimi rokmi. Rodená peda-
gogička, ktorá pracovala aj ako 
slovenská učiteľka v sálašskej 
škole bola štyridsať rokov na 
tejto dráhe. Po získaní diplomu 
v roku 1951 začala vyučovať v 
Kétšoproni, nasledoval Telek-

gerendáš, tri-štyri roky zasa na 
Veľkom Mederi, v tzv. Slukovej 
sálašskej škole, ktorá dostala 
svoj názov po susedoch. Po-
tom opäť Kétšoproň, neskôr 
nasledovala škola v meste č. 
10. Vtedy ju vyhľadali z odde-
lenia osvety, či by sa nemala 
záujem venovať nápravnej pe-
dagogike. Takto sa dostala do 
školy pre postihnutých, odkiaľ 
po dvadsiatich rokoch, v roku 
1986 odišla do dôchodku.

– Prečo ste si vybrali práve 
pedagogickú dráhu?

– Keby som mohla začať 
opäť od začiatkov, ani vtedy by 
som sa nerozhodla inak. Vy-
učovanie nie je ľahké, ale kto 
ho rád vykonáva, tomu ani nie 
je také ťažké: ak sa k deťom 
obrátite s láskou, ony sa vám 
odvďačia. Citovala by som ako 
moje krédo slová učiteľa Jána 
Záhorána z môjho zborníka 
s názvom Sálašské školy na 
okolí Békešskej Čaby, sálaš-
skí učitelia, ktorý vyšiel v roku 

2007 v edícii Historky z ča-
bianskych dejín: „Nielen slávni 
velitelia vojsk môžu napísať 
memoáre, ale aj jednoduchí 
radoví vojaci si môžu zanechať 
testament!” 

– Ak dobre viem, ani teraz 
si neoddychujete, pracujete na 
ďalšej knihe…

– Pracujem na mojom zbor-
níku Dejiny školy pre postih-
nutých, ktorý zdokumentuje 
históriu tejto inštitúcie od roku 
1946 po 2011 a podľa predbež-
ných plánov má vyjsť do konca 
roka. 

– Kto vám pomôže vo vyda-
ní vášho zborníka?

– V prípravných prácach 
do tlače mi pomohli kolegovia 
zo školy č. 2. (v súčasnosti 
Kazinczy), samospráva mes-
ta zasa podporila vydanie so 
sumou 250 tisíc forintov a môj 
syn, vicestarosta Miklós Hanó 
ponukol zo svojej odmeny ta-
kúto istú sumu.

Andrea Vándorová

9Csabai Mérleg

Negyven évig generációkat 
oktatott, nevelt

Štyridsat’ rokov učila
a vychovávala viac generácií

„Békés csabai gyertyagyújtás”Függetlenségükre 
emlékeztek

 A P R Ó H I R D E T é S
INGATLAN

Garázs eladó a Lencsésin: 
70/413-6552

Adás, vétel, csere: www.
bekesingatlanok.blogspot.
com

Berettyóújfaluban 81 m2
es, kiváló állapotú családi 
ház lakható melléképülettel, 
pincével, garázzsal, nagy 
kerttel eladó.
Irányár: 15 M Ft.
Érdeklôdni: 30/239-6322.

Az Öntözött réten lakás el
adó. Irányár: 11,8 M Ft.
Tel.: 20/923-6484.

Lakás eladó a Paróczay ut-
cán. Irányár: 5,4 M Ft.
Tel.: 30/456-1292.

OKTATÁS

A matek megtanulható, ha 
kell, segíthetek.
Tel.: 70/392-0459.

Angolnyelvoktatás dél-
elôttönként is.
Tel.: 70/392-0459.

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

EGYÉB

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

Iroda, lépcsôház takarítá
sát vállalom számlaképe-
sen. Tel.: 30/290-8726

Szolgáltatás

Redôny, reluxa, szalag
függönykészítés, -javítás 
részletfizetéssel is. Nyílás-
zárók javítása.
Tel.: 454-171, 70/212-6776.

Zár, redôny, reluxa, roletta, 
szalagfüggöny, szúnyoghá-
ló, napellenzô szerelése, ja-
vítása. Tel.: 30/233-4550. 

Utánfutó és csónakköl
csönzés: 70/335-7584

Hûtôk, fagyasztók javítá
sa. Békéscsaba, Fiumei u. 
4. Bali és Fia Bt.
Telefon: 20/921-2521 és
 20/944-6986.

   2011. november 17–23.
• Alkonyat – Hajnalhasadás 1. rész (amerikai fantasy) BA, 2D, 

VILÁGPREMIER!!!
• Halhatatlanok (szinkr. amerikai fantasztikus akció) 16 év, 3D
• Tintin kalandjai (szinkr. amerikai–új-zélandi–belga animációs) 12 év
• Éjfélkor Párizsban (spanyol–amerikai romantikus vígjáték) 12 év, 2D
• Hogyan lopjunk felhôkarcolót? (szinkr. amerikai akció-vígjáték) 12 év 
• Vad Magyarország – A vizek birodalma (magyar–német természetfilm) 

KN, ART-kártya!
• Happy, happy (norvég vígjáték) 16 év, ART-kártya!

   2011. november 24–30.
• Karácsony Artúr (szinkr. angol–amerikai animációs) KN, 3D, PREMIER!!!
• Halhatatlanok (szinkr. amerikai fantasztikus akció) 16 év, 3D 
• Testcsere (szinkr. amerikai vígjáték) 16 év, PREMIER!!!, 3D!
• Alkonyat – Hajnalhasadás 1. rész (amerikai fantasy) BA, 2D
• Hogyan lopjunk felhôkarcolót? (szinkr. amerikai akció-vígjáték) 12 év 
• Tintin kalandjai (amerikai–új-zélandi–belga animációs) 12 év
• Egy nap (amerikai romantikus dráma) 12 év
• Vad Magyarország – A vizek birodalma (magyar–német természetfilm) 

KN, ART-kártya!
• Séraphine (francia–belga életrajzi dráma) 12 év, ART-kártya!
• Almanya – A török paradicsom (német vígjáték) 12 év, ART-kártya!

www.csabacenter.hu

www.csabaimerleg.hu

Rádióhallgatás – Békéscsaba
2011. szeptember (Legalább érettségizettek)
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Egy versenyzô életében 
mindig óriási dolog, hogy-
ha világbajnoki döntôn 
vehet részt. Hát ha még 
csak nem is felnôtt, hanem 
junior korú az illetô! A Bé-
késcsabai Lakótelepi SE 
újonc válogatottja, Andó 
László elôtt a közelmúlt-
ban ez a feladat és egyben 
lehetôség állt. Már az nagy 
öröm és némileg meglepe-
tés volt, hogy 17 évesen a 
felnôtt világbajnokságon 
bejutott súlycsoportjában 
a legjobb négy közé, de 
hogy innen is továbbkerült, 
ez hab volt a tortán.

A horvát Andrej Gudac 
elleni, pokoli csata után 
mérkôzött meg a francia 

Jason Godinnal. A küzdelem 
a magyar csapat legszebb 
várakozásait is felülmúl-
ta, hiszen Andó vén róká-
kat megszégyenítô módon 
érte el pontjait és bekerült 
a világbajnoki döntôbe. Ott 
az a versenyzô várt rá, aki  
súlycsoportjában messze a 
legesélyesebbként érkezett. 
A döntôben Andó László el-
lenfele az osztrák színekben 
induló Bertalan Levente volt, 
aki magyar, és a békéscsabai 
versenyzôk régi ismerôse.  

A végsô küzdelemben 
Andó László fegyelmezetten 
betartotta Zrínyi Miklós szö-
vetségi kapitány és Gregor 
László edzô tanácsait. A 
második menetben érde-
kes dolog történt. Andó egy 

adok-kapok közben az egyik 
pontozó kezébôl véletlenül 
kirúgta a pontozógépet, s 
az egész rendszer elrom-
lott, majd tíz percig javítot-
ták. A kényszerû szünet az 
osztrák versenyzôt viselte 
meg jobban. Andó növelte 
pontelônyét, s a végén meg-
született talán a világbajnok-
ság legnagyobb meglepe-
tése: az esélytelennek hit 
újonc megnyerte a világbaj-
noki címet az elképzelés nél-
kül támadó osztrák ellen. Na 
erre aztán senki nem számí-
tott, robbant a bomba! Andó 
térdre rogyva ünnepelt, az 
edzôk ugráltak, a magya-
rok tomboltak, az osztrákok 
döbbenten fogták a fejüket, 
nem hitték el, mi történt. A hajdani Vasút utca 

(ma Andrássy út) az 1880-
as években jobbára csak 
fôutcaként élt a csabaiak köz-
tudatában, fôként földszintes, 
cseréptetôs házakkal. 

A Vigarda, benne a szín-
házteremmel és az emeletes 
bárházzal már városias nívó-
jú épületek voltak a még köz-
ségi státuszú Békés-Csabán. 
Az elsô keresztutca jobbról 
az Okos (ma Irányi) utca, 
balról az Egri (ma Munkácsy) 
utca, a sarkon az impozáns, 
díszes, tetôtornyos Nádor 
Szálló, vele szemközt azon-
ban egy ôsrégi, nádfedeles, 
alacsony sarki ház állt. Ez 
volt az egyetlen ilyen épület 
a község központjában. A 

házat valamikor Berger Móric 
építette, majd Freund Zsig-
mond rôföskereskedô tulaj-
dona lett. Az öreg Freund 
szolid kereskedô volt, szép 
birtokkal is rendelkezett. 
Amikor a gyerekei felnôttek, 
az ósdi kereskedést moder-
nizálni kezdték. Nagy hitellel 
berendezték, mindig többre 
és többre vágytak. Elkezdtek 
váltókkal kereskedni, de egy-
szer csak beütött a krach. 
Csôdbe mentek, a házat  
1887. szeptember 15-én elár-
verezték. Kocziszky Mihály 
vette meg, aki 1890–’92-ben 
a község bírája volt. Hogy 
több haszna legyen, minden 
fôutcai szobáját bolthelyiség-
gé alakíttatta át. Az alacsony, 

nádfedeles ház jó fekvésû,  
üzletei jól jövedelmeztek. 

Az öreg bíró fia, ifjabb 
Kocziszky Mihály a képen 
látható nádfedeles házat 
1923-ban lebontatta, és Bá-
nyai András csabai építész-
szel elkészíttette az új, monu-
mentális ház tervét, amelyet 
az ô vállalata épített fel 1924-
ben. Az belekerült vagy száz-
húsz vagon búzába. Az ifjú 
Kocziszky a földszinti üzlet-
helyiségeket kiadta. A két 
emelet lakásait bérbe adta, 
és jó pénzt húzott belôle. A 
Kocziszky-palotának ismert 
ház több mint nyolcvanöt 
éve az Andrássy út látványos 
épülete.

Gécs Béla

10 Csabai Mérleg

Andó László világbajnok
Az esélytelennek hitt újonc meglepte a világot

Békéscsaba anno...
Az Andrássy út utolsó nádfedeles háza


