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M i n d e n  s z á m n a k 
h e l y i  é r t é k e  v a n !

A Kazinczy (volt kettes) 
iskolában Kiss Tibor alpol-
gármester,Opauszki Zoltán 
kabinetfônök, Tóth László 
rendôr ôrnagy és Szeleczki 
Erzsébet,aziskolaigazgatója
beszéltatanévkezdésselkap-
csolatostudnivalókról,Svecz 
Valéria, a Városfejlesztési
Kft. ügyvezetôje, valamint a
SADEKft.projektmenedzse-
rei,Miklós Zoltán ésFöldvári 
Miklós társaságában.
–Az1017.tanévindultszep-

temberharmadikán,ugyanis
996-banPannonhalmán volt
az elsô hivatalos tanévnyitó
Magyarországon – mondta
Kiss Tibor, majd hozzátette,

hogy Békéscsaba felkészült
a 2012/2013-as tanévre. Az
alpolgármester emlékeztetett
arra,hogyazúj törvénysze-
rinthároméveskortólkötelezô
az óvodai nevelés, a csabai
óvodákat ezért próbálták
olyan helyzetbe hozni, hogy
mindenüttméltókörülmények
közé kerüljenek a kicsik. A
Szigligeti-Kazinczyutcaióvo-
dapéldáulegytornaszobával
bôvült,aKölcseyutcaióvoda
mellett pedig parkoló épül,
aminmégdolgoznak.
– Az iskolai rendszerû

oktatásban Békéscsabán
négyezeráltalánosiskolásés
nyolcezer középiskolás diák
veszrészt.Azáltalánosisko-
lásokszámaa tavalyihozké-
pest nôtt, idén 470 gyermek

önkormányzati intézmény-
ben, 19 gyermek a szlovák,
20 gyermek a katolikus és
50 gyermek az evangélikus
iskolábankezdteazelsôosz-
tályt.Jelentôsérdeklôdésvolt
a Lencsési iskola iránt, ahol
négy elsô osztály indult. A
belvárosiban és a Lencsési
iskolábanmég folynak a fej-
lesztések,deazoktatásottis
zavartalan–szögezteleKiss
Tibor.
AKósKárolydiákjaiezév

ôszétôlavolt tízes iskolában
tanulnak,nyáronaszükséges
felújításokat a szakmunkás-
tanulók és a pedagógusok
bevonásával elvégezték. A
gimnáziumi osztályok telítet-
tek, a kollégiumokat viszont
nem tudták teljesen feltölte-

ni. Kiss Tibor hangsúlyozta:
több szakmában új típusú
szakképzés indul, bár ez
csak a következô tanévtôl
lesz kötelezô, de Békéscsa-
ba mindig elöl járt innováci-
óban, itt már ettôl az évtôl
bevezetik. 2013-tól teljesen
újstruktúráraállátamagyar
oktatási rendszer, az alpol-
gármesterszerintazerrevaló
felkészülés óriási feladat. A
mindennapos testnevelést
felmenô rendszerben vezetik
beelsô,ötödikéskilencedik
osztályban,az infrastruktúrát
akésôbbiekbenpályázatifor-
rásokbólpróbáljákfejleszteni,
azonban több megoldás is
lehetséges.

–Abelváros-rekonstrukció
utánkialakított,teljesegészé-
benmegújultfôtérrôleltûnnek
aparkolók.Avárosközponti
része szándékaink szerint
más funkciót kap, igazi kö-
zösségi térként rendezvények
helyszíne lesz, ezért szüksé-
ges innen a forgalmat elte-
relni. Ugyanakkor a munkák
befejezteutánabelvárosban
rendelkezésreállóparkolóhe-
lyekszámatöbbmintkétsze-
rese leszazeddiginek, tehát
nem kell attól tartani, hogy
nehezebbleszakocsitleten-
ni,mintkorábban–bocsátot-

taelôreVantara Gyula,amikor
a parkolóházról kérdeztük.
A polgármester elmondta:
az épület több mint kétszáz
férôhelyes, de a környezô
utcákban is kialakítanak to-
vábbi parkolókat. Elkészült a
város új parkolási koncepci-
ója is, amiminden lényeges
változtatást magában foglal,
eztaközgyûlés legközelebbi
ülésén tárgyalja – hallhattuk
VantaraGyulától.

Viczián László, a Csaba
Belvárosi Parkolóház Kft.
ügyvezetôje érdeklôdésünk-
reelmondta:

–AzautósokazIrányiut-
cából tudják megközelíteni
a parkolóházat, illetve arra
is tudják majd elhagyni. A
beléptetô kapunál lévô auto-
mataadjaajegyet,amitmeg
kellôrizni,miveltávozáselôtt
afizetôautomatákvalamelyi-
kénéleztajegyetkellleolvas-
tatni,amelyetafizetôterminál
aparkolásidíjkifizetéseután
érvényesít. Ugyanez – tehát
az érvényesített jegy – te-
szi lehetôvémajd a kihajtást
is a parkolóházból. Annak
érdekében, hogy ez minél
zökkenômentesebben és
egyszerûbbentörténjenmeg,
rendszámfelismerô rendszert
szereltünkfel.

Kapunyitás elôtt a Belvárosi Parkolóház
Szeptember végére  várható a hivatalos átadás

A Kazinczy Ferenc iskola diákjai jól alkalmazkodtak a változásokhoz

Szabványos, védôhálós pályát kapott az iskola

Zavartalanul folyhat az oktatás
Változásokkal, újdonságokkal köszöntött be a 2012/2013-as tanév

Benépesültek az iskolák, 
óvodák, kezdünk hozzá-
szokni, hogy sietôsebb a 
reggel, és a városban zaj-
ló felújítások miatt is kicsit 
korábban kell indulni. A há-
romévesek még sírdogálnak 
picit, mert anya helyett vagy 
a megszokott bölcsôde 
helyett az óvó nénik várják 
ôket. A volt ovisok biztosan 
büszkén veszik tudomásul, 
hogy iskolások, a nagyob-
bak pedig várták, hogy talál-
kozzanak osztálytársaikkal. 
Mindenesetre Békéscsaba 
és intézményei, pedagógu-
sai Kiss Tibor alpolgármes-
ter szerint készen állnak a 
2012/2013-as tanévre. Ez az 
év azonban kicsit más lesz, 
hogy mennyiben, arról a 
Kazinczy Ferenc Általános 
Iskolában számoltak be a 
szakemberek.

Bébi-bumm a szülészeten
4. oldal

Kétnapos gázszünet Csabán
5. oldal

Melléklet: A Békéscsabai Jókai Színház 
2012/2013-as évadának programja

Az Irányi utca felôl lehet majd megközelíteni és elhagyni a parkolóházat

Aki az Univerzál Áruház környékén sétálgat mostan-
ság, láthatja, hogy elkészült az új, többszintes parkoló-
ház. Az épület készen áll a jármûvek fogadására, hama-
rosan birtokba vehetik az autósok. 

Kergethetik a labdát
a jaminai diákok

A tanévkezdés után be-
népesült gyerekekkel az az 
új kézilabdapálya, melyet 
még a vakáció legvégén 
Vantara Gyula polgármes-
ter és dr. Fábián Ágnes ön-
kormányzati képviselô ava-
tott fel Jaminában.

A városvezetés, a tantes-
tület megjelent tagjait, s a
diákokat képviselô gyereke-
ketüdvözölteházigazdaként
az avatóünnepség elején
Kucseráné Szabó Mária. Az
Erzsébethelyi Általános Is-
kola igazgatója köszönetét
fejezte ki a döntéshozók-
nak, majd arra emlékezte-
tett, hogy a szeptembertôl
bevezetendô mindennapi
testnevelés keretében igen
jól ki tudják majd használni
apályát.
Atanulókatképviselôgye-

rekek ajándékokkal lepték
megavendégeket,ígypéldá-
ulaziskolacímerévelellátott
pólókat ajándékoztak a pol-
gármesternekésakörzetön-

kormányzati képviselôjének.
Vantara Gyula és dr. Fábián 
Ágnes sem jött üres kézzel
azünnepségre:hálóthoztak
a kapukra, s kézi- illetve fo-
cilabdákat adtak át a nebu-
lóknak.
– Az ígéret szép szó, ha

betartják, úgy jó. Két évvel
ezelôtt, amikor a korábban
itt lévô,denemszabványos
pályátmegkellett szüntetni,
azt ígértük, hamarosan újat
kap az iskola. Most sikerült
kialakítani az évtizedek óta
várt, immár szabványos,
40x20méteres,aszfaltozott,
védôhálós pályát – mondta
elapolgármester.
Mint megtudtuk, az épít-

kezés 10 millió forintba ke-
rült, amit az önkormányzat
saját forrásból fedezett. Az
intézmény igazgatója arra
is ígéretet tett, hogy a tan-
évkezdés után a diákok és
a szülôkbevonásával is tar-
tanak majd egy pályaavató
ünnepséget.

GajdácsEmese

→ Folytatás a 5. oldalon

→ Folytatás az 3. oldalon
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A társaskörben a káni-
kula ellenére a termelôk a
helyitermékekszélesskálá-
játmutatták be amézeken,
savanyúságokonáta lekvá-
rokig. A kézmûvesmûhely,
a gyermekmûsor, az ap-
rók tánca is vonzotta az
érdeklôdôket, és a kicsik
nagy élvezettel szaladgál-
tak át a párakapun, hogy
hûtsékmagukat.Aprogram
keretében megrendezték
a házilekvárok versenyét,
amelynek nyertese Nagyné 
Rózsa Erika lett,akielmond-
ta, hogymost is úgy készí-
tette cukormentes, gyôztes
sárgabaracklekvárját, mint
mindig: leforrázta a barac-
kot, leszedte a héját, kima-

gozta, ezután kicsit össze-
nyomkodta és addig fôzte,
amígjósûrûnemlett.
Hosszabb-rövidebb idôre

talán mindnyájan elcsábu-
lunk,belekóstolunkagyors-
ételekbe, de aztán elkezde-
nekhiányozniazotthonízei.
AzAndrássyÚtiTársasköra
vásárral igyekezett rámutat-
ni,milyen értékes gasztro-
nómiaiörökségünk,ésmeny-
nyivelfinomabbakahelyben
termelt alapanyagokból, ha-
gyományosreceptekalapján
készültlekvárok,mintnéme-
lyikbolti.Azi-reapontotmég
esteisahazaiízektettékfel:
aDobszerda, azOrszlán és
BorsodiBlueTrio.

MikóczyErika

Az otthon ízei
Helyi termékek vására 

a társaskörben

Családi nap Jaminában
Programkavalkád és babgulyás a családi napon

Kérdezzen a belvárosról!
Érdeklôdjön, s mi megkeressük a választ!

Nagyné Rózsa Erika (balról) kezében a nyertes lekvárral Képviselô asszony, ugye jövôre is lesz családi nap?

A nagyik valamit nagyon tudnak. Szinte minden csa-
ládban van olyan nagymama, aki úgy süti a süteménye-
ket, úgy fôzi a lekvárokat, ahogy azt annak idején ô is 
a saját édesanyjától, mamájától látta. Az áthagyományo-
zódó receptekbôl nagy türelemmel és szeretettel mindig 
valami igazi finomság készül. A titkokat aztán a nagyik 
megosztják a gyerekekkel, unokákkal, így maradnak 
fenn generációkon át a hagyományos ízek, amelyekbôl 
augusztus végén jó néhányat felvonultatott az Andrássy 
Úti Társaskör helyi termékek vására. 

Ugrálóvár, körhinta, ját-
szóház, gyerekmûsor, mu-
zsikaszó, slágerek és ha-
talmas bográcsokban ezer 
adag babgulyás várta térí-
tésmentesen, a Zsigmond 
utcai parkban, az ötödik 
jaminai családi napra érke- 
zô vendégeket augusztus 
utolsó vasárnapján. A ren-
dezvény finanszírozásában 
a körzet képviselôjének, dr. 
Fábián Ágnesnek Vantara 
Gyula polgármester volt se-
gítségére.

Elkezdôdött az iskola, a
KósKárolyszakképzôavolt
tízes épületébe költözött.
Aziskolábanezúttalarról
érdeklôdtünk, az érintettek
hogyan élték meg a válto-
zást.

Kovács
Mariann
tanuló:
– Az idei

nyáron költö-
zött új helyre
az iskolánk. Volt egy olyan
megérzésem,hogyjóleszitt,
ésvalóban:ezazépületsok-
kalpraktikusabb,szellôsebb,
tágasabbakorábbinál.

Szánduné
Újszigeti
Gabriella
tagintéz-
mény-vezetô:
– Nekünk

tulajdonképpen be sem fe- 
jezôdött az elôzô tanév, hi-
szen a költözés miatt na-
gyon sok munkával telt a
nyár.Tanulóinkésaszakok-
tatóinkméganegyvenfokos
melegben is tisztességesen
tartották a frontot, ennek
köszönhetôen nagyon han-
gulatoslettazújiskola,szép
a környezet, és így sokkal
barátságosabbalégkör.

RádaiTeréz
tanuló:
– Kelleme-

sen csalód-
tamazújsuli-
ban,ráadásul
nekemsokkalközelebbvan,
mintazelôzô,aBarossutcai
épület,ésszerintemezisegy
fontosszempont.

Olvasóink 
szerint

A nyár végi nagy me-
leg nem tartotta vissza a
jaminaiakat, idén is nagyon
sokanfogadtákeldr. Fábián 
Ágnes invitálását.Aképvise- 
lôthetekkelkorábbankérdez-
gették az erzsébethelyiek,
mertmegerôsítést szerettek
volnakapni,hogy idénsem
maradelalassanhagyomá-
nyossá váló nyárbúcsúzta-
tó. Így szinte természetes,
hogy már a program kez-
detén, délután kettôkor so-
kan várakoztak, nézelôdtek
a környéken, késôbb pedig 

szinte megtelt a Zsigmond
utcaipark.
–Jóérzésittlenni,együtt

örülni,szórakozni,beszélget-
niajaminaiakkal.Örömlátni,
hogyéletteltelikmegapark!
Köszönet az Összefogás
Mezômegyerért Egyesület
tagjainakésamezômegyeri
AranyJánosMûvelôdésiKöz-
pont munkatársainak, akik
oroszlánrésztvállaltakaren-
dezvény lebonyolításában.
Köszönetapolgármesterúr-
naka támogatásértésaz itt

élôknekatürelmükért,hiszen
mégsohasempanaszkodtak
amiatt,mertacsaládinapo-
konnagyobbazaj–mondta
dr.FábiánÁgnes.
Aképviselôegészenestig

az erzsébethelyiekkel mú-
latta az idôt, akik idônként
az útfelújításokról, járdákról
érdeklôdtek, máskor csak
azért mentek oda hozzá,
hogy megköszönjék a dél-
utánt, és megkérdezzék:
ugyeleszjövôreis?

M.E.

Jelentôs átalakuláson 
megy keresztül városunk, 
lépten-nyomon építkezé-
sekbe botlunk. A belváros 
rekonstrukciója már a meg-
valósítás közben is számos 
változást hoz a közlekedés-
ben, a forgalmi rend alakulá-
sában. Mindez pedig termé-
szetes módon foglalkoztatja 
az itt élôket, itt dolgozókat.

A Csabai Mérleg amaga
eszközeivel igyeksziksegíte-
niakönnyebb tájékozódást:

legutóbbi lapszámunkban
két oldalon adtuk közre a
legfontosabb változásokat,
térképenmutattukbe,miként
változik majd a közlekedés
Békéscsaba központjában,
ebbenaszámunkbanapar-
kolóházzalkapcsolatosinfor-
mációkatolvashatják.
Mostpedigegyolyansoro-

zatotindítunkútjára,amellyel
ugyancsakafelmerülôkérdé-
sekre igyekszünkmegtalálni
a választ. Ha a belváros-re- 
konstrukcióval kapcsolatban

észrevétele,problémájavan,
kérjük, írja meg nekünk, s
mi az illetékesek bevonásá-
val a legtöbbször felmerülô,
közérdekû kérdésekre a lap
hasábjainkreagálunk.
Leveleiketpostacímünkre:

5600 Békéscsaba, Szabad-
ság tér1–3. I.emelet, illetve
e-mailbenacsabai.merleg@
bekescsaba.hucímrevárjuk.
AválaszokataCsabaiMérleg
„Kérdezzen a belvárosról!”
címû rovatában olvashatják
majd.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A lakóházak 60 négyzet-
méteralapterületû,összkom- 
fortos,egyedifogyasztásmé- 
rôkkel felszerelt lakóegysé-
gek, amelyek a következô
helyiségekbôl állnak: kettô
szoba,elôszoba,nappaliét- 
kezôvel, konyha, kamra, für- 
dôszoba,WC,valamintfedett
tornác.Alakóházat–kerítés-
sel határolt – kert övezi. A
bérletijogviszonyidôtartama
alattabérlôlakbértkötelesfi-
zetni.Alakbérmértékebruttó
467Ft/m2/hó.
A pályázat részletes feltét-

elei a www.bekescsaba.hu
internetes oldalon tekinthetôk
meg. Pályázattal kapcsolatos
információk,valamintpályáza-
ti nyomtatvány igénylésének
és leadásának helye: Polgár-
mesteriHivatal,Szociálpolitikai
Osztály,Békéscsaba,Szabad-

ságtér11–17.II.9-esiroda.
A formanyomtatvány a

www.bekescsaba.hu/pá -
lyázatok menüpontról is
letölthetô.
Az Erzsébet Lakópark la-

kóházaibaabérlôkkiválasz-
tásáról Békéscsaba Megyei
Jogú Város Önkormányzat
Közgyûlésének Egészség-
ügyi,Szociális ésLakásügyi
Bizottságadönt.
Apályázatbenyújtásának

határideje:2012.szeptember
26.16óra.Ahatáridôntúlbe-
nyújtottpályázatérvénytelen.
A pályázat elbírálásának

várható idôpontja: A bizott-
ság 2012. október havi ülé-
se.Apályázókatazelbírálás
eredményérôl írásban érte-
sítjük.
Telefon: 452-252/4022-es

mellék.

A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tu-
lajdonában lévô Békéscsaba, Erzsébet Lakópark 8., 10., 
11., 13., 38. és 52. szám alatti költségelvû lakóházakban 

történô elhelyezésre

SzeptemberelsejénaSzáz-
lábúEgyesületaszomszédos
Románia területén található
Bihar-hegységbeinvitáltatag-
jaitésazérdeklôdôket,ahola
Meleg-Szamos forrásvidéké-
re, azúgynevezett „Szamos-
Bazárba”szerveztekizgalmas
ismeretterjesztôgyalogtúrát.
Másnap az egyesület,

a Zöld Csütörtök Termé- 

szetvédôKörrelközösen,egy
nagyszabásúvízitúrátbonyo-
lított le a Kettôs-Körösön, a
BékésésKöröstarcsaközötti,
húsz kilométeres, gyönyörû,
vadregényes folyószakaszon.
Útközben rövid pihenôként
akétegyesületközelhatvan
résztvevôjemeglátogattaa
hosszúfoki Bodoky Károly
VízügyiMúzeumotis.

Aktív nyárbúcsúztató

School of Business Üzleti és 
Mûvészeti Szakképzô Iskola
5600 Békéscsaba, Szabó Dezsô u. 54.
www.sob.hu , Tel: 66/443-282., 
e-mail cím: nora@sob.hu

UTOLSÓLEHETÔSÉG,HOGYJELENTKEZZ
ÉRETTSÉGIUTÁNITANDÍJMENTES

SZAKKÉPZÉSEINKREa2012/2013-asTANÉVBEN

Továbbiinformáció:66/443-282vagywww.sob.hu

• Informatikai
hálózattelepítôés
üzemeltetô

• Gazdaságiinformatikus
• ÚjságíróI.
• Jövedékiügyintézô

• Külkereskedelmi
üzletkötô

• Sportedzô
• Fitness-wellnessasszisz-

tens
• Személyiedzô

csabaimerleg.hu

A fotográfia ünnepe

A magyar fotográfia napja alkalmából a Lencsési Közössé- 
gi Ház és a Márvány Fotómûhely a Korzó téren rendezett 
szabadtéri tárlatot. Zentai Péter fotóiból az Andrássy 
Úti Társaskörben, Bontovics Ilona képeibôl (fotónkon) a 
Munkácsy Emlékházban nyílt kiállítás



A Bartók Béla zeneiskolá-
banpéldául„szakmaitestne-
velés”,néptáncoktatás folyik,
de a testnevelésbe be lehet
vonni a társastánc-egyesüle-
teket, a különbözô sport- és
lovas-egyesületeketis.
OpauszkiZoltánapolgár-

mesterésavárosvezetésne-
vébenköszönetetmondotta
csabaiaknakazértahihetet-
len türelemért és megérté-
sért,amelyetaBékéscsabán
zajlófelújításimunkáksorán
tanúsítanak.Mintmondta,a
Kazinczy iskola és a Közgé
környékén rövid ideig még
számolni kell bizonyos ké-
nyelmetlenségekkel,de vár-
hatóan szeptemberben itt
befejezôdnek a közlekedési
felületeketérintômunkák.
– A hagyományoknak

megfelelôen, szeptember-
benmostisfokozottrendôri
jelenlét tapasztalható az
oktatási intézmények kör-
nyékén, a Szeberényi tér,
Kossuthtér,Lutherutca,Irá-
nyiutcaközöttiszakasztpe-

dig kiemelten kezeljük. Jól
mûködik az Iskola rendôre
program, amelynek kereté-
ben minden iskolának van
egyfelelôse,akirajtatartjaa
szemétazintézményközbiz-
tonsági, közrendészetihely-
zetén–mondtaTóthLászló
rendôrôrnagy.
SzeleczkiErzsébet kiemel-

te,hogyaKazinczyiskolába
járó gyermekek szülei rend-
kívüli türelemmel és megér-
téssel kezelik a változáso-
kat, a belváros felújításához
kapcsolódó nehézségeket.
Azigazgatónôörömmelszá-
moltbearról,hogyazönkor-
mányzatnakésSzalay Balázs 
vállalkozónak köszönhetôen
szeptemberre bôvült az in-
tézmény kerékpártárolója, ez
azértkellett,mertmáravolt
tízes iskola felsôsei is idejár-
nak,sokanközülükkerékpár-
ral.
Elkezdôdött a tanév. Ha

kell, induljunk kicsit koráb-
ban, vigyázzunk gyermeke-
inkre, vigyázzunk magunk-
ra!

MikóczyE.

Szeptember harmadikán 
Békéscsaba közgyûlése so-
ron kívüli ülést tartott a vá-
rosháza Mokos Termében. A 
képviselô-testület az Északi 
Ipartelep telekértékesítését, 
egy Lepény Pál utcai ingat-
lan árverését és egy Lázár 
utcai ingatlan értékesítését 
vette napirendre.

–AKazinczyutcaiépület-
ben(avolt10-esiskolaveze-
tésének köszönhetôen) már
áprilisban megkezdhettük a
munkát, melyet a villanysze-
reléskivételévelamidiákjaink
végeztek el szakoktatóik irá-
nyításával.ATreforttagiskola
karbantartóiavízvezetéksze-
relésében segítettek. A tan-

termekfestése,anyílászárók
mázolása,azasztalosmunkák
jónyárigyakorlatilehetôséget
jelentettekatanulóknak,akik
szépen teljesítették ezt a fel-
adatot–tudtukmegSzánduné 
Ujszigeti Gabriellától. A Kós
Károly Szakképzô Iskola
vezetôje elmondta, hogy
mintegy450fiatal11szakmát

tanulvakezdtemegatanévet
afelújítottépületben.Azegy-
kori általános iskola épüle-
tében külön fodrász- és koz-
metikai szaktantermet, illetve
kozmetikai laboratóriumot is
kialakítottak.
Ugyancsak örömteli hír,

hogy a Szigligeti Utcai és
Kazinczy-lakótelepiÓvodaúj
tornaszobával bôvült. Apáti-
Nagy Gáborné óvodavezetô
érdeklôdésünkre elmondta,
hogy a 60 négyzetméteres
helyiséget sportpadló fedi,
padlófûtéssel látták el, és a

tornafoglalkozások mellett
különfélerendezvényeknekis
helyetadmajd,hiszenezlesz
az intézmény legtágasabb
terme, igazi közösségi tér.
Az építkezéshez szükséges
összeget az önkormányzat
biztosította,aszülôkpedigaz
óvodaialapítványonkeresztül,
a berendezésben segítettek.
Atornaszobamûszakiátadá-
samegtörtént, s hamarosan
agyerekekisbirtokbavehetik
azújhelyiséget,kedvükretor-
názhatnak,játszhatnakitt.

GajdácsEmese

A Bora Ital-nagykereske-
delmiKft. valamint aMarzek
KnerKft.vételiajánlatotnyúj-
tott be az Északi Ipartelep
tizenkétezer és tízezer négy-
zetméteres területének meg-
vásárlására. A vállalkozások
aterületenraktárbázis,illetve
logisztikai központ kialakítá-
sát tervezik pályázati forrá-
sok bevonásával. Az Északi
Ipartelepen az infrastruktúra
kialakításauniósforrásbólva-
lósultmeg.Azönkormányzat
vállalta, hogy az ipari terület
nettóbeépítettségeezévvé-
géigeléria3,2hektár.Vantara 
Gyula leszögezte:afeltételek
teljesítése és a foglalkozta-

tás növelése érdekében a
város fontosnak tartja, hogy
elsôsorban stabil, innovatív
helyi vállalkozások kapjanak
helyetazemlítettterületen.
Aközgyûlésdöntésealap-

ján az önkormányzat zártkö- 
rû pályázat útján értékesíti
az Ipari út északi területén
elhelyezkedô területeket. Az
Északi Ipartelep csarnoká-
nak bérlôje, az Electroplast
Magyarország Kft. korábban
jelezte, hogy bôvíteni szeret-
né tevékenységét, a pályá-
zati kiírást ezért aBora és a
MarzekKft.mellettrészükreis
megküldik.
A testület döntött arról is,

hogyárverésútjánértékesíte-
nekegyjelenleghasználaton
kívüli, Lepény Pál utcai, 48
négyzetmétereslakást.Végül
aLázárutca2/1.számúingat-
lanról tárgyalt a közgyûlés,
amellyelkapcsolatbananyil-
vánosárverésekeddigered-
ménytelenek voltak. A házat
jelenleg a Bé-Kis Kft. és a
„Csupaszív” Nagycsaládos

EgyesületKözhasznúSzerve-
zethasználja.ABé-KisKft.az-
zalkerestemegavárost,hogy
pályázati forrásból szeretné
megvásárolniazépületet,de
ahhoz,hogyapályázatotbe-
adhassa, az önkormányzat
hozzájárulásaisszükséges.A
városelkészíttetteahivatalos
értékbecslést,melyszerintaz
ingatlanjelenlegiértékenettó
23,5millióforint.Aközgyûlés
úgy döntött, hogy nyilvános
árverésennettó23,5millióért
értékesíti az ingatlant, és az
árverésen elôvásárlási jogot
biztosítajelenlegibérlônek–
teháta társaságbeadhatjaa
pályázatot.
A képviselô-testület a ko-

moly szociális feladatokat
ellátó Csupaszív szervezetet
semhagyjafedélnélkül,haa
Lázárutcai ingatlanértékesí-
tésemegtörténik,anagycsa-
ládosok egyesületének cse-
reingatlantajánlanakfel,ahol
atovábbiakbanisvégezhetik
munkájukat.

M.Erika

3Csabai Mérleg

Vantara Gyula: Fontos, hogy a stabil, innovatív helyi vállalkozások fejlôdjenek

A volt tízes iskolában fodrászmûhelyt is kialakítottak

Soron kívüli közgyûlés
Pályázatokhoz kapcsolódó vagyoni ügyekrôl 

döntött a testület

– A jelenlegi ciklusban, 
a kimutatások szerint, ön a 
felszólalások számában és 
idôtartamában is messze 
megelôzi a többi képviselôt. 
Mi az oka ennek?
–Fontosnaktartom,hogy

a lehetô legtöbb informá-
cióbirtokábanhozzammeg
döntéseimet. A közgyûlé- 
si anyagok végigolvasása
után szükség esetén a hát- 
térinformációknak is utána-
nézek.AzLMPebbenacik-
lusban az egyetlen olyan
párt,amelynemkapottkülsô
bizottsági tagságot. Mivel
az oktatási, ifjúsági, sport
és közmûvelôdési bizottság
tagjavagyok,amásikhárom
bizottságmunkájábanemlá-
tokbele – ez is arra sarkall,
hogyaközgyûlésianyagokat
részleteiben is megvizsgál-
jam. Idôarányosan másfél-
két percesek a hozzászó-
lásaim, amikor indokoltnak
tartom, kérdéseket teszek
fel, módosító javaslatokat
fogalmazokmeg.Békéscsa-
bánaképviselôkneknincsen
elôterjesztési joguk, ezért
gyakran élek a képviselôi
kérdés és a napirend elôtti
felszólaláslehetôségévelis.

 –  A Szent István téri fák 
megmaradása ügyében több-
ször emelt szót.
– A választások elôtt az

LMPprogramját13+1pont-
banfogalmaztukmeg.Ebben
egyebek mellett szerepelt a
befektetés-ösztönzés,apiac
területének önkormányzati
hasznosítása,új ifjúságigar-
zon építése, a közterületek
zöldfelületeinek megôrzése.
Erre „szerzôdtünk”aválasz-
tópolgárokkal, természe-
tes tehát, hogy ezeknek a
pontoknak próbálok érvényt
szerezni a közgyûlésben.
A Szent István tér lezárásá-
val nem értettünk egyet, de
talán az LMP fellépésének
is köszönhetô, hogy az ott
kivágásra szánt fák kéthar-
madátegy tervmódosítással
sikerülmegmenteni.Avárosi
piacteljesmûködtetésesem
maradtabérlôkezében,úgy
gondolom,ezrészbenannak
is köszönhetô, hogy másfél
éve folyamatosanszóbaho-
zomapiackérdését.

–  Eddigi önkormányzati 
tevékenységébôl mit emelne 
ki? 

–Korábbanazelnök-
letemalattmûködôszo-
ciális, illetve lakásügyi
bizottságok indították
el az ifjúsági garzonok,
az Erzsébet-lakópark,
továbbáazÉletfanyug-
díjasház építését, és a
kilakoltatások elkerü-
lésére alacsony kom-
fortfokozatú lakásokat
alakítottunk ki. A nagy
történelmi események
kerek évfordulóira létre-
hozottbizottságokelnö-
keként vagy titkáraként
szerepem volt abban,
hogy rendezvényeket

szerveztünk, és olyan emlé-
keket állítottunk, mint az or-
szágzászló,azÁrpádfejede-
lem emlékoszlop, a Boczkó
Dánielmellszobor,azOrbán
Balázs téri harangláb vagy
az ’56-os kopjafás emlék-
hely. Korábban egy pártnak
sem volt többsége, valóban
együttkellettmûködni.Most
úgy tûnik, kiüresedik az az
önkormányzati rendszer,
amely1990utánkialakultés
ellátta az alapvetô feladato-
kat. A tûzoltóság, a kórház
ésaziskolákazállamhozke-
rülnek,éssemmisemgaran-
tálja, hogy így majd jobban
mûködnek.

– Hogyan látja a jövôt? 
–Avárosadósságállomá-

nya 2006-ot követôen meg- 
többszörözôdött.Tény,hogy
afelvetthitelekjelentôsrésze
fejlesztésre ment el, azon-
banezekközöttkevésvolta
munkahelyteremtô beruhá-
zás. Bárki kerül többségbe
2014-ben, annak nagyon
nehézdolgaleszakamat-és
tôketörlesztésekmiatt.

MikóczyErika

Takács Péter több mint 
húsz éve a Lencsési Közös-
ségi Ház vezetôje. Felesége 
könyvtáros, lányuk jogász-
nak készül. A képviselô 
1994 óta folyamatosan tag-
ja a közgyûlésnek, ez idô 
alatt négy évig szociális 
ügyekért felelôs tanács-
nokként, négy-négy éven 
át a szociális bizottság, il-
letve a lakásügyi bizottság 
elnökeként segítette a tes-
tület munkáját.

KéPVISELôI SArOK
Takács Péter 1994 óta képviselô

Kós: Diákok is dolgoztak a felújításon
Tornaszobával bôvült a Szigligeti–Kazinczy óvoda

A békéscsabai oktatási intézmények közül néhány 
jelentôs változáson ment keresztül a vakáció hónapjai alatt. 
A BéKSZI Kós Károly Szakképzô Iskolája a volt tízes iskola 
épületében kezdte meg az új tanévet, a Szigligeti Utcai és 
Kazinczy-lakótelepi Óvoda pedig tornaszobával bôvült. 

A Kazinczy óvoda gyerekei a tornaszoba átadását várják

→ Folytatás az 1. oldalról

Zavartalanul folyhat 
az oktatás



BÉKÉSI ÚTI KÖZÖSSÉGI HÁZAK
5600Békéscsaba,Békésiút15–17.•Tel:66/326-370, 

mesehaz@mesehaz.hu•www.mesehaz.hu

IFIHÁZ – ANDRÁSSY ÚTI TÁRSASKÖR
5600Békéscsaba,Andrássyút38.Pf.60

Tel.:66/449-222,66/527-920www.ifihaz.hu•ifihaz@ifihaz.hu
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LENCSÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZ
5600Békéscsaba,FéjaGézatér1.Tel./fax:66/456-177

E-mail:lencsesikozhaz@gmail.com

BÉKÉSCSABAI KULTURÁLIS KÖZPONT

– Úgy tudni, az utóbbi hó-
napokban sok baba látta meg 
a napvilágot városunkban. Mi-
nek köszönhetô ez a csabai 
bébi-bumm?
–Nemtudom,nevezhetô-e

igazibébi-bummnak,aminá-
lunktörténik,devalóbannagy
örömünkre szolgál, hogy a
maiállásszerintaszülésinap-
lónkbannegyvennyolccalma-
gasabb szám szerepel,mint
tavaly ugyanezen a napon.
Ezpedig8százalékosnöve-
kedéstjelent.Aszülészetünk
forgalmaa2012-esévbened-
digegyenletesennövekedést
mutat,seztalánannakered-

ménye, hogy mindannyian
azondolgozunk,pácienseink
elégedettek legyenek tevé-
kenységünkkel.

– Vajon mi az oka, hogy az 
országos negatív tendencia 
ellenére a Réthy kórházban 
nô a születések száma? A tár-
gyi, személyi feltételek, illetve 
a magas színvonalú ellátás 
lehet, ami idevonzza a kisma-
mákat?
– Szakmai szempontból

konzekvensen ugyanazokat 
az elveket követjük, ami egy
Európai Uniós szülészet-
nôgyógyászaton elvárás:
csak szigorú, szakmai in-
dokok  alapján  használunk
gyógyszereket a szülések
során,csakszakmaiindokok
alapján végzünk császár-
metszést. Megpróbálunk az
osztályon otthonos körülmé-
nyeket biztosítani: a vajúdó-
helyiségünkben nincsenek
kórházi ágyak, csak "civil"
bútorok, az osztályon 2-3-4
ágyas, saját fürdôszobával
rendelkezô szobák találha-
tók, melyek „színvilága" in-
kább hasonlít szállodai szo-
bára,mintkórteremre.AVIP

részleg (ahol klíma,TV, Wifi
lehetôség is adott)  kihasz-
náltságaisszázszázalékhoz
közelít.Aszülôszobánazidei
anyák napján üzembe he-
lyezett elektromos szülôágy
is hozzájárul, hogy a szülés
élménye lehetôleg ne a fáj-
dalom, hanem a kényelem
miatt legyen maradandó.
Mindemellettnôgyógyászati
részlegünkre - az endoszkó-
pos tevékenységünknek
köszönhetôen -azegészor-
szágbólérkeznekpáciensek,
de szülészetünkre is jönnek
anyukáktávolabbi,50-60km-
eskörzetbôl.

– A felsoroltak mellett igen 
fontos, hogyan érzik magukat 
az osztályon a kismamák, a 
hozzátartozók…
–Aszemélyzetpáciensek-

hezvalóviszonyasegítôkész,
barátságos, errôl rendszere-
senkapunkpozitív visszajel-
zéseket.Elmondhatjuk,hogy
eza stílusazegészosztály-
ra jellemzô a szülésznôk,
csecsemôs nôvérek, admi-
nisztrátorok, takarítók és or-
vosokrészérôlegyaránt.

GajdácsEmese
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Szeptember14–15.VI.Bio-
ritmusFesztiválaSzéchenyi
ligetben
Szeptember15.14óraCsa-
ládi játszóház – Ôszi sár-
kányépítésaMunkácsyMú-
zeumban
Szeptember15–16. A Kultu-
rálisÖrökségNapjaiaMun-
kácsyEmlékházban
Szeptember 15. V. Indián
kenu túlélô verseny (Békés-
Csaba-Gyula) az Élôvíz-
csatornán
Szeptember15.18óraVise-
lettörténetielôadásésviselet
– bemutató Hudák Mariann
elôadásában a Munkácsy
Múzeumban
Szeptember15.18óraNyi-
totttemplomokéjszakájaJé-
zus Szíve Katolikus Temp-
lomban,Jaminában
Szeptember 16. Gyalogos
búcsújárás Békéscsabáról
Újkígyósra
Szeptember 22–23. 18.Or-
szágos Makettkiállítás és
VersenyaFEK-ben
Szeptember 22–23. Föld
NapiCriticalMass–Békés-
csabánéskörnyékén
Szeptember25.18óraCser-
nus-estaKornéliaÉtteremben

Programajánló

Öt tipp 
öt pizzáért
A SPEED BURGER ÉS

PIZZÉRIAésaCsabaiMérleg
közösjátékánhetenteegyol-
vasónkegyegészhétreszó-
ló ebédmeghívást nyerhet
tôlünk. Keresse „Hol készült
a kép?” játékunkat a www.
csabaimerleg.hu oldalon!
Hétfônként sorsolunk, eddig
mindennyertesünkelégedett
voltanyereménnyel.Játsszon
velünkÖnis,hogynyerjen!

Nyitott hét a Meseházban
Szeptember24–28-áig,ahétmindennapjánmás-
máskézmûvestevékenységgelvárjukaziskolásés
óvodáscsoportokat.Foglalkozásaink:agyagozás,
gyöngyfûzés,batikolás,csuhézás,nemezelésés
kékfestés. Elôzetes bejelentkezés szükséges a
326-370-estelefonszámon.Arészvételingyenes.

Boldogságbetakarító ünnep
SchénerMihály–aMeseházatmegálmodókép- 
zômûvész – emlékének adózva szeptember 28-
án,péntekenzenés irodalmibarangolásrahívjuk
agyermekeketésafelnôtteket.Délelôtt10órától
kalandostárlatvezetésveszikezdetétakicsikszá-
mára,majdeste,anapkoncerttelzárul,anagyok
örömére.
Bejelentkezésa326-370-estelefonszámon.

Agyagozó szakkör
Szeptember 10-étôl, keddenként 16 órától ismét
agyagozó szakkör gyermekeknek, Rózsa Ibolya 
fazekasvezetésévelaMeseházban(Békésiút17.).
Korongozás,szobrászkodás,népikerámiadíszíté-
se.Részvételidíj500Ftalkalmanként.

Szeptember16-án,vasárnap10–12óráig
Örökségünküzeneteicímmeljátszóházbavárjukagyerekeket

Helyszín:MunkácsyEmlékház
Pártaéscsákókészítése,jelmezpróba,úriillemtantanulásaésgyógylovag- 
lás

Szeptember21-én10órától
TalálkozóBöszörményiGyulaJózsefAttila-díjasíróval

Helyszín:MunkácsyEmlékház,VörösSzalon
Az udvaron: barantabemutató, rovásírás tanulása és varázskô iskola a
JaminaiKözösségiHázszervezésében

Szeptember31-éiglátogathatóMiraMarincaskolozsvárimagyar
fotómûvészkiállításaaJaminaiKözösségiHázban

SzentMihály-napiGazdaNapokaBékéscsabaiKulturálisKözpont 
AranyJánosMûvelôdésiHázábanMezômegyeren.

• szeptember28.10–17óráigszakmainap
• szeptember29.8–16óráigfôzôverseny–„Magyarízekhagyományosan”
• szeptember30.10–17óráigcsaládinap
Bôvebbinformáció:www.ajmh.huvagy66/641-311

November14.Ingyenes,40órás„Önkéntesfelkészítés”indul!

Helyszín:AndrássyÚtiTársaskör
Várjuk olyan 25 év feletti békéscsabaiak jelentkezését, akik szívesen
bekapcsolódnának önkéntesként a Békéscsabai Kulturális Központ,
elsôsorban az egykori ifiház programjaiba, kipróbálnák magukat új
helyzetekben,sszívesenlennénektagjaiazintézményönkéntessegítôi
klubjának.
Jelentkezésihatáridô:2012.október31.
Információésjelentkezés:ZsótérMária,5600Békéscsaba,Andrássyút38.
Tel.:06-20/377-1960vagy66/527-920,e-mail:zsotermaria@ifihaz.hu

Nyugdíjasok,figyelem!

Szeptember27-étôl20órásszámítógépestanfolyamindul 
azAndrássyÚtiTársaskörben!

Részvételidíj:6500Ft.Érdeklôdniésjelentkeznia66/527-920-astelefon-
számonlehet.EmellettszeptembertôlmindenhónapelsôkeddjénaHaán
LajosKlubisvárjaÖnöket13és17óraközött,szinténatársaskörben.

Kiállítás
Az AradiFotóklubTermészetcímûkiállításamegtekinthetôszeptember21-
éig,hétköznapokon8-tól18óráigazintézménynagytermében.

Indulótanfolyamok
• Intimtorna-tanfolyam indulszeptember26-án18órakor.Aképzés10
órás,afoglalkozásokszerdainapokon18-tól19óráigtartanak.Vezeti:dr. 
Vitaszek Lászlóné gyógytornász.Részvételidíj:8000Ft/fô.Jelentkezni
személyesenahelyszínen lehet azelsôalakulómegbeszélésalkalmá-
val.

• Jógakezdôtanfolyaminduloktóber1-jén18órakor.Aképzés24órás
és12foglalkozásbóláll,melyekrehétfôinapokonkerülsor18-tól20órá-
ig.A részvételi díj 8000Ft/fô.Vezetôje:Juhász Gabriella. Jelentkezni
szeptember26-áig lehet,arészvételidíjbefizetésévelaközösségiház-
ban.

• Fotósuliinduldiákoknakésfelnôtteknekoktóber3-án17órakor.Akép-
zés20órásés10foglalkozásbóláll,melyekreszerdainapokon17-tôl19
óráigkerülsor.Céljaadigitálisfotózástechnikájánakazelsajátítása.A
részvételi díj 8000 Ft/fô.A tanfolyamot aMárvány Fotómûhely tagjai
vezetik. Jelentkezni október 1-jéig lehet a részvételi díj befizetésével a
közösségiházban.

Angolszakkörovisoknak
Szeptember17-étôlmindenhétfôn16.30(kezdô),17.00és17.30(haladó)
óraikezdettel.Játékosismerkedésazangolnyelvvel.Vezeti:Baráthné Kutasi 
Györgyi nyelvtanár.Bôvebbfelvilágosítása06-30/212-3292telefonszámon
kérhetô.Részvételidíj2400Ft/hó/fô.

Tornák
• Nyugdíjastorna minden kedden 8.15-tôl 9.15 óráig. Vezeti: Abonyiné 

Cseke Éva gyógytornász-testnevelô.
• Baba-mamatornamindenkedden9.30-tól10.30-igegyéveskorfölöttés
10.30-tól11.30óráig3hónaposkortól1éveskorig.

• Egészségmegôrzôtorna40évenfelülieknekmindenkeddenéscsü-
törtökön14-tôl15óráig.

• Szülésrefelkészítô tornaavárandósság32.hetétôlajánlott–minden
héten,kedden16órakor.

• Kismamatornaavárandósság20.hetétôl –mindenkedden17órakor. 
Atornákatdr. Vitaszek Lászlóné gyógytornászvezeti.

• Alakformálótornamindenhéten,keddenéscsütörtökön18.30-tól19.30
óráig.Vezeti:Kvasz Edit aerobic-oktató.

Bébi-bumm a szülészeten
A csabai kórházban nem csökken a születések száma

Országosan egyre szo-
morúbb statisztikák látnak 
napvilágot azzal kapcsolat-
ban, hány gyermek születik 
egy évben. Ezzel szemben 
elmondhatjuk, hogy a bé-
késcsabai kórházban nem 
csökken a születések szá-
ma. Sôt, idén igazi bébi-
bummról számolhatunk be. 
Errôl beszélgettünk az osz-
tály márciusban kinevezett, 
új vezetôjével, dr. Szeberényi 
Zsolt fôorvossal.

Giliczó Deák Andrea a kis Lacikával, és dr. Szeberényi Zsolt fôorvossal

Szemenyei Sándort kilenc- 
venedik születésnapja al-
kalmából a város nevében
Futaki Sándor önkormányza-
ti képviselô és dr. Bacsáné
KutyejBozsenanemzetiségi
referensköszöntötte.
Istenéltesse!

A legutóbbi Békéscsabai Irodalmi Esteken Szigeti Csaba 
Pásztor címû könyvét mutatták be, amely a csabai futball-
legenda, Pásztor József életét és a Békéscsabai Elôre 
legnagyobb sikereit taglalja. Képünkön Szigeti Csaba, 
Frankó Attila és Pásztor József.

Pásztor az irodalmi esten

Szemenyei Sándor 
90 éves

Jelentkezzentanfolyamainkra
mégazOKJ-változásokelôtt!
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• Pénzügyi-számviteli
ügyintézô

• Mérlegképeskönyvelô
• Valutapénztáros 
ésvalutaügyintézô

• Adótanácsadó
• Személyügyigazdálko-
dóésfejlesztô

• Bérügyintézô

• Társadalombiztosítási
ésbérügyiszakelôadó

• Társadalombiztosítási
ügyintézô

• Megújulóenergiaforrás
energetikus

• Munkavédelmitechni-
kus

• Közbeszerzésireferens

bekescsaba@perfekt.hu
PerfektZrt.,Békéscsaba,Kinizsiu.5.

Infóvonal:(66)52-00-72

www.perfekt.hu/bekes
www.facebook.com/PerfektKepzes



– Choli Daróczi József 
keserû véleményt fogalma-
zott meg lapunk hasábjain 
a cigány kisebbséggel kap-
csolatban. Sokan a cikk kap-
csán rasszizmust kiáltottak.
– Az igazság akkor is

igazság marad, ha azt csak
egyetlen ember mondja!
Choli kijelentései többségé-
vel egyetértek, de messze
nem mindegyikkel! Daróczi
aztmondja,nemlátinnovatív
gondolkodású cigányembe-
reket. Ezt kikérem magam-
nak! Bizonyára ez az érzete
abbóladódik,hogyacigány
értelmiség spektrumának
csakegynagyonvékonysze-
letét ismerheti, akik többsé-
gükben egy politikai oldalon
álltak és állnak. Az viszont

sajnos tény, hogy a cigány
értelmiség kissé egynemûvé
vált,hiszentagjai85–90szá-
zalékbanemberi jogi aktivis-
ták,érdekvédôkéskulturális
tevékenységetvégzôk.Éppen
ezértminéltöbbpedagógus-
ra, közgazdászra, jogászra,
pszichológusra, mérnökre,
orvosra,igazgatóra,rendôrre,
polgármesterre lenne szük-
ség. Sajnos egyesek a ci-
gányságot elôszeretettel
felhasználják saját céljaikra.
A cigányságnak paradigma-
váltásravanszüksége,amely
új politikai látásmódbanmu-
tatkozik meg, ennek egyik
legfontosabb fundamentu-
ma,hogymunkaalapútársa-
dalmatépítünk.Mindenkinek
munkávalkellmegteremtenie

családjaéssajátmagarészé-
realétfenntartást,azegzisz-
tenciát.Senkisembújhatkia
munkavégzésalól.Adolgos,
becsületes, a gádzsók ba-
ját isszívénviselôromákata
többségi társadalom igenis
becsüli, szereti, sôt, példa-
képnek tekinti. Ellenben a
tisztességes magyar cigány-
társadalom, benne szemé-
lyem is,mélyen elítéli a rab-
lókat, betörôket, gyilkosokat,
mert ôk a cigányság meg-
ítélésének ártanak. A más-
ságot értékként kell kezelni,
amialapjaakonfliktusnélküli
együttélésnek saját hazánk-
ban. Korábban azt a képet
igyekeztekfelfesteniaromák-
ról, hogy örökös, koldulásra
kinyújtott kézzel járnak, nem
dolgoznak,élôsködnek,ezzel
párhuzamosan a cigányok-
banerôsítettékazt azéletér-
zést,hogynemkötelezômun-
kábajárni,mertasegélyekbôl
isboldoganmegélhetnek.El-
múltakényelmesvilág, több
százezeregzisztenciávalnem
rendelkezô,szociálisésszel-
lemi nyomorban élô embert
ez amagyar többségi társa-
dalomnemtudeltartani!

– Becslések szerint 800 
ezer a teljes magyarorszá-
gi cigányság létszáma. A 
kisebbség is nyilvánvalóan 
rétegzôdik.
– A munkaképes cigá-

nyok 85–90 százaléka mun-

kanélküli. A munkaképesek
87 százaléka segéd- vagy
betanított munkás, ezáltal
ôk kerülnek leghamarabb a
munkaerôpiac kapujánkívül-
re,mivel nincs konvertálható
tudásuk. Ugyancsak szo-
morú tény, hogy a cigányok
82 százaléka halmozottan
hátrányos, apró településen
él, ahol nincs infrastruktúra,
nincs munkalehetôség. Ma-
napság a nem cigánynak, a
gádzsónakisnehézmegélnie
afalusiéletet,hátmégazag-
rotechnikaiismeretekkelnem
rendelkezô romáknak?! Egy
cigánycsaládfômindeközben
3,5-szertöbbszemélyttartel,
mint a többségi társadalom
tagjai. A roma családok jó
részenemképesgyermekeik
egzisztenciális szükségleteit
biztosítani.

– Van olyan, hogy cigány- 
bûnözés?
– Egy jogállamban nem

létezik kollektívbûnösségés
felelôsség.Deléteznekolyan
bûncselekmények, amelye-
kettöbbségébencigányszár-
mazásúállampolgárokkövet-
nekel.Ezmégnemokarra,
hogy a bûnözôket a hazai
cigánysággal összemossák!
A bûnelkövetôket nevükön
kell nevezni, ôket a hatályos
törvény teljes szigorával kell
büntetni. Csakúgy, mint bár-
melymásállampolgárt.

KrK

Sándor György magasem
érti, miért hallani manap-
ság annyira keveset róla, a
kandi kamerás mûfaj hazai
megteremtôjérôl.–Alegádá-
zabbellenfeleim–azthiszem,
ellenségeimnincsenek–sem
mondják azt, hogy politikai
okokból kaptam meg tavaly
a Kossuth-díjat. Egyébként
nincs bennem sem sértett-
ség, sem keserûség amiatt,
hogy a televízió agyonhall-
gat.Azutcánnapontakörül-
belül 15-en megszólítanak,
hogy elmondhassák, hiány-
zomnekikatévébôl.Neszé-
pítsük, sem a kereskedelmi,
sem a közszolgálati csator-
nák nem szeretnének tudo-
mást venni rólam. A 22-es
csapdája,hogyazáltal,hogy
ôknemszeretnénekengem,
nekem is negatív a vélemé-
nyem róluk. 1988-ban, 50
évesen megkaptam a fiatal
mûvészeknek járó Jászai
Mari-díjat. Azután a Magyar
Televízió megajándékozott

egy önálló mûsorral. Ma is
szívesen készítenék olyan
mûsorokat,melyekbenabe-
szélgetésekre helyezhetném
afôhangsúlyt,pontosabban
az utca emberét hagynám
végrekibeszélni.Mintegyöt-
tíz percre azért érdemesnek
tartanám erremagamat. Túl
nagy igényeim nem lehet-
nek,ezértnemvágyomnapi
rendszerességre – mondta
Sándor.

Telihold,ürestévé

Sándor bevallotta:
elképzelhetô, hogy kissé
igazságtalanul ítélkezik a
mai televíziók színvonaláról,
hiszenévekótanemnézté-
vét. – Az egyik éjjel, talán a
telihold hatására, fél három-
kor felébredtem – mondta
–, mertnem tudtamaludni.
Akkor egy hirtelen ötlettôl
vezérelveelkezdtemúgyegy
órahosszatatévémetnézni.
Akkorsemkapcsoltambe…

A beszélgetést telefon-
csörgés szakította meg. A
humoralista elnézést kért,
majdfelvette.
–Temégengemsohajó-

kornemhívtál,mertkülönös
érzékkel választod ki a leg-
rosszabb idôpontokat. Majd
szeptember elején hívjál, a
hasimûtétemalatt–hangzot-
takazelôadómûvészszavai,
majd elköszönt ismerôsétôl.
Lapunknak elárulta: túlzott
aggodalomra nincs ok, csu-
pánsérvemiattszükségesa
beavatkozás.

Szerényúttörô

Sándor György maga is
az utcai tévéjátékok hazai
úttörôjének vallja magát, de
nemértegyetazzal,hapro-
dukcióit a mai Kész átverés
típusúmûsorokhoz hasonlít-
ják.
– A tréfáimmal a szeretet

és a szenvtelenség illékony-
billékonyborotvaéléntáncol-
tam.Néhasajnosátbillentem
aszemtelenségbe,deazvolt
számomraazigazisiker,ami-
korneménvertemátameg-
szólított járókelôt, hanem ô
gyôzött!Amikoréppenzseb-
tolvajra vettem a figurát, a
Váciutcánaztmondogattam
az embereknek, hogy óva-

kodjunk a zsebtolvajoktól,
majdazegyikjárókelôtôlóva-
tosanelemeltemakesztyûjét.
Végülfelemelteaszatyrát,és
megjegyezte, azt lett volna
érdemes ellopni, mert van
benne11ezerforint.
Ahumoralista leszögezte:

amikor a felvételek elkészül-
tek, a közönség elôtt levetí-
tették azokat a Vidám Szín-
padon.A reakciót rögzítették,
majdazadásbanazzalegyütt
adtákleamûsort.Anevetés
tehátvalódivolt,nem„gépi”.

Kétkézlábon

Sándor György szívesen
hasonlítjamagátazôsembe- 
rekhez.Nemelsôsorbanáb-
rázata,hanemvilágszemléle-
temiatt.
–Azembernekkárvoltle-

jönnie a fáról és jobb lenne
„kétkézlábra”állnia–nevetett
apoénvirtuóz,akimanapság
minden reggel találkozik Jé-
zusKrisztussalaszentmisén.
Akétévtizeddel fiatalabb fil-
mestársa,Judit,ugyannem
gyakoritemplomjáró,Sándor
szerint mégis humánusab-
banközlekedikamindennapi
életben.
SándorGyörgyegyik leg-

emlékezetesebb rejtett ka- 
merás tréfája volt, amikor

egy szabásmintát térképnek
használt, és azzal próbált
útba igazítást kérni. Lapunk
megajándékozta egy szak-
lappal, ô pedig kérésünkre
megismételte legendás po-
énját.Egyhölgyfelismerteaz
utcán,ezértodalépetthozzá:

–Magaképesrálépniegy
szabásmintára?
– Igen, de most nem a

Majtényi Frigyes utcát kere-
semrajta,hanemaKarinthyt.
Igaz,annaknyomdokánpró-
báltamjárnieddigis!

KrK

i Bulvár / Közélet

A kedvünkért ismét eltévedt, majd rálépett a szabásmintára a humoralista

Sándor György: Kár volt lemászni a fáról!

raduly József: Egyesek a cigányságot 
saját céljaikra használják fel

A nyolcórás irodai mun-
kát és a városi nyüzsgést 
cserélték vidéki életre azok 
a kalandvágyó fiatalok, akik 
egy hétre belekóstoltak a 
kétkezi munka világába. 
Malacot hajtottak a vágó-
hídra, kapálták a földet és 
kecskét fejtek. A gazdák 
nem kímélték a kalandoro-
kat, akik igyekeztek bizo-
nyítani, hogy a puhánynak 
tartott városiak megállják 
helyüket a fizikai munká-
ban is.

– Nem is tudom, hogy a
munka nehéz vagy maga
az életforma, amire át kell
állnunk. Kiszakadtunk a vá-
rosi pörgésbôl, meg kell
szoknunk a korán kelést, a
fegyelmet,végigdolgozzuka
munkaidôt,ésakkoriscsinál-
nikell,hatûzanap,hafáj,ez
ittmostnemszámít–mesélte
Mudri Szilvia,aVidék-Kaland
program egyik résztvevôje,
aki egy tiszadobi kertészet-
bendolgozik.

A Vidék-Kaland program
célja, hogy a városban élô
fiatalok testközelbôl tapasz-
talják meg a gazdaságban
dolgozók mindennapjait, a
mezôgazdaság mûködését.
Arésztvevôktöbbségemeg- 
lepô módon nô: nagyváro- 
si jogászok,közgazdászok,
bölcsészek. Mudri Szilvia
és Losoncz Melinda együtt
érkezett a kertészetbe, ahol
Szakács Roland gazdaveze-
tésévelálltakbeahelyidol-
gozókközé.
–Elsônapbedobtamôket

amunkasûrûjébe,aribizliföld
kézi kapálását bíztam rájuk,
amit lelkiismeretesen meg-
csináltak, nem sztrájkoltak,
bárasebességenméglehet-
ne javítani.Ehhezkét-három
évrelenneszükség–mondta
SzakácsRoland,akertészet
tulajdonosa, mire a lányok
tiltakozni kezdtek, és állítot-
ták, hogyôkpár hét alatt is
eltudnáksajátítaniakapálás
fortélyait.

FehérváriMária

Jogászok kapáltak
a ribizliföldön

Sándor György Kossuth-díjas mûvész évek óta nem 
néz televíziót, mert manapság nem készítenek számára 
értékes mûsorokat. A jövôre 75 esztendôs humoralista 
két évtizeddel fiatalabb eszmei és lelki társával él, állítá-
sa szerint ennek köszönheti egyedien fiatalos stílusát. A 
mûvész szeretne örök gyerek maradni, és most is vallja, 
mi, emberek akkor követtük el a legnagyobb hibát, ami-
kor lejöttünk a fáról.

Raduly József, a 100 Tagú Cigányzenekar egykori 
vezetôje, jelenlegi fideszes fôvárosi képviselô szerint a 
cigányságnak igenis tennie kell saját felemelkedéséért. 
A politikussal Choli Daróczi József lapunknak adott nyi-
latkozata kapcsán beszélgettünk. 



Raul Wallenberget, aki
elismerten zsidók tízezreit
mentette meg Budapesten
a vészkorszak idején, 1945.
január 17-én tartóztatta le a
szovjet hadsereg. Onnantól
nemlehettudni,hogymitör-
téntakéthôssévált férfival.
Wallenberg emlékét a nevét
viselô alapítvány ápolja. A
szervezet jelenlegi vezetôi –
Baruch Tenembaum alapító
ésEduardoEurnekianelnök
–úgyvélik,hogyvalószínûleg
szovjetkatonákölhettékmeg
akétférfit.Ebbenazesetben
lehetnek történelmi, levél-
tári adatok a tragédiáról. Az
igazság kiderítését azonban
hátráltatja,hogyazoroszha-

tóságokmindamainapigvé-
dikaKGBarchívumait,ésa
szakemberek számára nem
mindendokumentumkutatá-
sáttesziklehetôvé.
Azalapítványképviselôia

napokban ünnepelték meg 
a névadó születésének szá- 
zadikévfordulóját.Azünnep-
ség keretében Raul Wallen-
berg Centenáriumi Medál-
lal tüntették ki Ban Ki-mun 
ENSZ-fôtitkárt.

GB

1974-ben Pereczes Fe-
renc több apró pénzér-
mét és egy ólomtálat talált 
Szabadbattyán határában. 
A leleteket beszolgáltat-
ta a múzeumnak, de egyik 
ismerôsét arra biztatta, ku-
tasson ott tovább. Sümegh 
József a helyszínen végül 
megtalálta az ún. Seuso-
kincset, nem sokkal késôbb 
a férfit megölték. A több 
tízmilliárd forint értékû tár-
gyak azóta sincsenek az 
országban, Pereczes pedig 
azt mondja, tudja, ki ölhette 
meg a kincs megtalálóját.

– Nézem, hallgatom a
híreket és bosszankodok –
mondtaszomorúanPereczes 
Ferenc, mikor a véleményét
kérdeztükanapokbanfelröp-
pent hírekkel kapcsolatban,
aSeusokincsekrôl.–Rajtam
kívülélôembernincs,akitud-
jaazigazságot–mondtaa67
éves férfi, aki fiatalkéntgyak-
ranjártegyközeliszántóföld-
re,aholazesônéhaérméket

mosott ki magából. Az ott
talált római pénzérméket és
egyólomtálatbeszolgáltattaa
székesfehérvári múzeumnak,
akikrégészetifeltárástiskezd-
tek a helyszínen. – Közben
mondtam Sümegh József-
nek, aki gyakran kutakodott
errefelé,hogymenjenkiôis,
hátha talál valamit. Én abba-
hagytam,gondoltam,arégé-
szekmajdmindentelintéznek.
Akkordöntöttemrosszul,mert
Józsiésazegyikbarátjanem
sokkal késôbb megtalálta a
kincseket–mesélteaHetiTé-
mánakPereczes,akiegyszer

azértvisszamentahelyszínre,
ahol késôbb egy 4. századi
palotaromjaitismegtaláltáka
szakemberek.–Balatonalmá-
dii kôbôl voltak az oszlopok,
haza isakartamhozni, virág-
asztalnak.Nagysárvolt,nem
tudtamvisszamenniérte.2-3
hétmúlvamárelvitték.Hogy
ki? Aki megölte Sümegh-et.
Ez olyan biztos, mint hogy
mostittállok–fejtettekivéle-
ményétPereczesFerenc.
Sümegh László holttestét

egypincében,felakasztvata-
lálták meg, az öngyilkosság
lehetôségét a férfi környeze-

te kizártnak tartja. A kincsek
eltûntek, egy kivételével, ami
a mai napig Pereczesnél
van. – Mikor visszamentem,
már fel volt tárva a palota
alagútja.Olyanvolt,mintegy
fûtésalagút,denemhasznál-
ták fûtésre, mert gyönyörû
tisztavolt,csakazelejét fed-
tékbehamuval,megpulyka-
és libacsonttal. Ezzel álcáz-
ták, hogy ha mások meg is
találjákabejáratot,neakarják
kiásni–vélekedikanyugdíjas
férfi. – Akkor nagyon kellett
volna a pénz, mert építkez-
tünk.Mostsemjönnerosszul,
nyugdíjasvagyok,demárazt
mondom:adjákakórháznak.
Amiennéljobbanizgat,hogy
kiderüljön az igazság. Nem-
sokárabefejezemamakettet,
amit a palotáról készítettem.
Haazelkészül, kiderül,hogy
valóban elférhettek-e a kin-
csek a fûtésalagútban, és
akkormindentelmesélek,de
csakakkor,haatévéazegé-
szetleadja!
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Lance Armstrong ame-
rikai profi kerékpáros 
megtört: elismerte, hogy 
évekig doppingolt. Szpon-
zorai azután sem léptek 
ki mögüle, hogy mind 
a hét(!) Tour de France 
gyôzelmétôl megfosztot-
ták. A Helyi Téma azt vizs-
gálná, a szponzorok nem 
tudnának-e valamit tenni a 
mesterséges teljesítmény-
fokozás ellen. Például úgy, 
hogy a támogatást „tiszta” 
versenyzéshez kötik.

A korábban rákbeteg-
séggel is küzdô amerikai
kerékpáros mellett kitarta-
nakmultinacionálishirdetôi,
ámabotrányokatámogató
cégekszámára ispresztízs-
veszteséggel járhatnak. Ez,
és talánmaga a doppingo-
lás is megelôzhetô lenne,
haareklámszerzôdésekben
kinyilvánítanák:atámogatás
járulékos célja a tiszta ver-
senybiztosítása.
A Nemzetközi Fair Play

Bizottság magyar elnöke,
dr. Kamuti Jenô nem osztja
ezt a véleményt. – Szerin-
tem ez sem jelentene igazi

visszatartó erôt. Egyébként
erre már láttunk példát,
az amerikai Marion Jones 
atléta esetében. Ôt szin-
tén utólag fosztották meg
eredményeitôl, és vele visz-
sza is fizettették a támoga-
tásokat.Azonbanszerintem
ezamegoldás legalábbkét
ponton kétséges. Nem va-

gyok jogász, nem tudom,
hogyidôbenmeddiglehetne
visszamenni erre hivatkoz-
va. Hiszen még ha írásban
rögzítenék is,ki tudja,hogy
nemolyansokidômúlvade-
rül-e fény a sportszerûtlen
viselkedésre, amikorra az
egészmárelévül?Másrészt,
méghaaszponzorokezeket
szerzôdésbe is foglaltatnák,
bárkihabozásnélkülaláírná.
Ezannyitérnenekik,minta
tájékoztatókésafelhívások,
hogynedoppingolj.Sajnos,
nemjelenteneigazigátat.
Másképp látja mindezt

dr. Berényi András. Lapunk
jogi szakértôje felvetésünk-
re elmondta, hogy a dop-
pingvétségnembüntetôjogi
kategória ugyan, de a
szponzori szerzôdésekben
volna lehetôség arra, hogy

a tiltott teljesítményfokozók
használata ne maradjon
büntetlenül. A kapott támo-
gatás visszafizetése adott
esetben a sportoló szemé-
lyesanyagicsôdjét ismaga
után vonhatja, ez nyilván
kellôvisszatartóerô.Azed-
digi szerzôdésekben fôleg
a támogató megjelenítését,
reklámozását részletezték,
a sportszerûtlen magatar-
tásról nem rendelkeztek.
Ha a nemzetközi sportpoli-
tika kikényszerítené, akkor
a mecénások kénytelenek
lennének a szerzôdéseikbe
etikai passzusokat is beil-
leszteni. Például azt, hogy
a szerzôdés teljesülésének
fontosfeltétele,hogyaspor-
toló tisztán, dopping nélkül
versenyezzen.

reb-ggy

Botrány, hogy Lance Armstrong mellett kitartanak a támogatói!

Ki vet gátat a doppingolásnak?

Hamarosan kiderülhet az igazság a rejtélyes Seuso-kincsekrôl

A nyugdíjas férfi  tudja, ki a gyilkos

Sok fiatal szeretne bele-
kóstolni a külföldi életbe, de 
nem maradnának kint vég-
leg. Nekik kínál lehetôséget 
az Európai Önkéntes Szol-
gálat nevû uniós program, 
amely tavaly több száz 
magyar fiatalnak biztosí-
tott lehetôséget arra, hogy 
különbözô országokban vál-
laljanak önkéntes munkát.

Kéthónapostólazegyéves
idôtartamigszólnakaprojek-
tek. Tavaly a legnépszerûbb
célállomásNémetország volt
– tudtukmegTarján Enikôtôl,
a projektet magyar részrôl
megvalósítóNCSSZI–Mobili-
tásOrszágosIfjúságiIgazga-
tóság kommunikációs mun- 
katársától. Aprogrambabár-
ki jelentkezhet 18 és 30 év
között, ehhez nem kell mást
tennie,mint, hogy pályázik. 
–Ehhezegyküldôintézmény
kell,amelyáltalábanegycivil
szervezet.Rajtukkeresztülle-
hetaztánbenyújtaniapályá-
zatot.Mindenönkéntesmun-
kamásésmás,deazaközös
bennük, hogy a program ki-
fizetiazutazást,aszállást,a
napiháromszoriétkezéstésa
napi50–150eurószsebpénzt
is– tettehozzáTarjánEnikô.

AMobilitáshonlapjánegyéb-
kéntazérdeklôdôktalálhatnak
egylistátarról,hovaésmilyen
munkáravárnakjelentkezôket
akülönbözôországokba.
Az Artemisszió Alapítvány

mártöbbminttízéveküldkifi-
atalokatkülföldreésnemcsak
Európába.Koppány Judit pél-
dául Kolumbia fôvárosában,
Bogotában töltött el fél évet.
– Egy keresztény, szociális
szervezethezmentem,amely
a szegénynegyedben élô fi-
atalokon próbál segíteni. Ott
már 7-8 évesendolgoznak a
gyerekek,egyszeregytízéves
kislány mosolyogva mesélte,
hogymindennapfélötkorkel,
hogyreggelitcsináljonacsa-
ládjának.Haegykisidôtilyen
helyentöltesz,rájössz,milyen
kényelmesisazitteniéleted.

Marton Kata a Kanári-szi-
getekenvolt,aholegycirkusz-
fesztivál szervezésében vett
részt, két hónapon keresz-
tül. – Egyszer egy nyolcvan-
öt éves néninek segítettem
kötéltáncolni. Sok újdonság,
új kultúra,nyelv,barátságés
olyanboldogpillanatok,ame-
lyeket csak akkor szerezhe-
tünkmeg,hakicsitelhagyjuk
akényelmizónánkat.

HunyadiÁron

Németországban 
önkénteskedik a legtöbb fiatal

A Nemzetközi Raul Wal-
lenberg Alapítvány alapítói 
félmillió dollárra növelték a 
jutalmat: arról szeretnének 
megbízható és ellenôrizhetô 
információt kapni, hogy mi 
történt Raul Wallenberggel 
és sofôrjével, Langfelder 
Vilmossal, és hogy merre 
lehetnek a földi maradvá-
nyaik.

Félmillió dollárért keresik 
Wallenberg maradványait

Nem szakítanak Armstronggal
MivelaTourdeFrancegyôztesekjutalmalegalább450

ezer euró, plusz a bónuszok, a hétszeres bajnok Lance
Armstrongnak3-4millióeurós(közelegymilliárdforintos)
veszteségetjelenthet,havisszakellfizetnieazérmekértka-
pottpénzt.AzArmstrongot szponzorálósportszergyártó,
élelmiszergyártóésruházativilágcégekazonbansorrabe-
jelentették:akerékpárosrákellenesalapítványarévénfon-
tosügyettámogatnak,ésnemtervezik,hogymegszakítják
azegyüttmûködéstArmstronggal.
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A Raul Wallenberg 
Alapítvány kitüntette Ban 
Ki-mun ENSZ-fôtitkárt











Megdöbbentô a hasonlóság Lola esküvôi ruhás és 
Audrey Tautou egyik premierjén készült képe között. Lola 
azt mondja, gyakran hallja, hogy hasonlítanak, fôleg, 
mióta levágatta a haját, ami még jobban kihangsúlyozza 
hatalmas szemeit.

– Az elmúlt 40 évben meny-
nyit gondolt Gerald Bostock-
ra? Vagy csak az új album 
megírásakor kezdett el vele 
foglalkozni? 
–Kiadók,rajongókkérlel-

tek, hogy írjammeg a foly-
tatást, ezmostanra sikerült.
Adalbemutatja,miminden
történhetett volna velünk a
gyerekkortól a felnôttségig.
Döntésekethozunk,ésmeg-
próbálunkbeavatkoznia fo-
lyamatokba.Detaláncsaka
sorslökdösminketegyelôre
elhatározott irányba. Nem
tudom az igazságot, de iz-
galmaselképzelni.

– Hogy látja az elmúlt 40 
évet?

– A hajunkat elvesztet-
tük, de több agysejtet nö-
vesztettünk.  Kapzsibbak
lettünk, próbáljuk kikerülni
az adófizetést, és hogy az
asszonyaink túl erôsek le-
gyenek. Ja, és elfelejtünk
elmenni prosztatavizsgálat-
ra. A férfiak furcsa lények,
szerintemegydühösnônek
kellett volna születnem. De
márkésô.

– Mit gondol Magyaror-
szágról?

– 1986-ban jártam ott
elôször. Van egy dalunk,
amelynek Budapest a címe,
ez egy magyar lányról szól.
Ezafiatallányszolgáltfelne-
künk italokatésszendvicse-
ketaszínpadmögötta’86-os
koncerten, és tökéletes teste
volt,mertmelleslegélsporto-
lóvolt,azatlétikaicsapattag-
ja.Túlfiatalvoltahhoz,hogy
bármelyikünkhöz is köze
legyen, de inspirációnak jó
volt.Néhaazegyszerûpilla-
natokalegjobbak.

– Növényeket termeszt, 
macskák, kutyák, lovak, csir-
kék vannak a farmján, de a 
kedvenc állata a vadmacska. 
Miért?
– A macskák szexik,

nôiesek,puha,selymesszôrük
vanéséleskarmuk.Harapnak
éskarmolnak,függetlenekés
nincsannyiraszükségükránk,
mintnekünkôrájuk.Négylábú
nôk,dekomolyan.
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Néha az egyszerû pillanatok a legjobbak

Anderson és a négylábú nôk
– Úgy volt, hogy ôsszel

Thaiföldremegyek,megpró-
bálkozomamodellkedéssel
– mondja a 31 éves
mûsorvezetô.–Vonzakeleti
kultúra,ésbeleszerettemaz
országba anélkül, hogy lát-
tam volna. Modellként len-
nének lehetôségeim,hiszen
európaiként kuriózumnak
számítok. Most úgy néz ki,
athaiföldikalandotelhalasz-
tom,denem teszek le róla.
Manapság több lábon kell
állni,éppenezértmegértem
a fiatalokat, hogy külföldön
is próbálkoznak. Én 19-20
évesenmodellkéntésmixer-
ként éltem Milánóban, Pá-
rizsban, Görögországban,
és egyedül kellett eltarta-
nom magam. Mély víz volt,
viszont rengeteg önbizal-
mat adott. Részben ennek
köszönhetô, hogy itthon el
tudtamhelyezkedniamédi-
ában,mert nagyobb pofám
lett,vagányabblettem.
Amûsorvezetôaztmond-

ja, szereti a munkáját, bár,
ami kívülrôl látszik belôle,
aznemteljesen fediavaló-
ságot.–Kikell,hogyábrán-
dítsamazembereket,ezaz
egészegynagyonszépcu-
kormáz.Amikorbelevágtam,
énistöbbetvártamtôle.Van
egy szint, ameddig a ma-
gam fajta utcáról jött srác
eljuthat,aztánnincstovább.
Nincs bennem keserûség,
nem menekülni akarok, hi-
szen itt van a családom, a
barátaim, alapvetôen jól ér-
zem magam, de óvatosan
nézek a jövôbe, bizakodva,
denemálmodozva.

FeM

Müller Attila thaiföldi 
modellnek készül

Oszter Sándornak 
már az ükapja is va-
dász volt, a színész 
pedig legalább 30 éve 
a családi hagyomány 
folytatója. Diósjenôi 
vadászkastélyát ugyan 
árulja, a benne találha-
tó trófeákat azonban 
semmi pénzért nem 
adná, ugyanis minden 
darabhoz rengeteg él-
ménye fûzôdik.

– Nem mondom,
hogy a kollégákkal
rendszeren jártunk
együttvadászni,hiszen
a színészvilágban ne-
héz közös szabadna-
pokat összehozni, de
olykor-olykorazértösz-
szefutottunk egy közös
vadászatra Koncz Gá-
borral, Stohl Andrással,
sôt annak idején Hofi
Gézával is –mesélte a
színész, akinek hangu-
latos, trófeákkalgazda-

gon díszített és óriási
birtokkal rendelkezô
vadászkastélya van
Diósjenôn, amit több
mint egy éve árul, de
vevôeddignemakadt.
–Hasikerüliseladnia
kastélyt, a trófeáknak
találok majd másik
helyet. Természetes,
hogy nem hagyom
ott ôket, hiszen azok
másnak semmit sem
jelentenek, én viszont
bármelyikre ránézek,
pontosan tudom, hol
jártam, kikkel voltam
és milyen körülmé-
nyekközöttejtettemel
a vadat. Éppen ezért
nincs is kedvenc tró-
feám,mindegyikmás
aszószorosértelmé-
ben. Nincs a világon
kétegyformaagancs,
egyforma trófea,
ahogy nincs két egy-
formaembersem.

FEM

Oszter Sándor különleges 
trófeákra vadászik

Lola Tautou

40 évvel ezelôtt a Jethro 
Tull írt egy albumot egy kép-
zeletbeli kisfiúról, Gerald 
Bostock-ról. A zenekar front-
embere úgy döntött, a gye-
rek felnôtt, és zenében írta 
meg lehetséges sorsát, ame-
lyet budapesti koncertjén is 
megmutatott. Ian Anderson 
mesélt az öregedésrôl, egy 
tökéletes testû magyar lány-
ról és arról, hogy miért sze-
retne dühös nô lenni.

Müller Attila a külföldi munkavállalás felé kacsingat. A 
színész-mûsorvezetô úgy érzi, a médiából már kihozta, 
amit lehetett. Ha adódik munka, azt elvállalja, de a kül-
föld állandó B terv az életében. 

Oszter: Nincs kedvenc trófeám, mindet szeretem

Müller úgy érzi, a médiából már kihozta azt, amit lehetett
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Bár Deryck Whibley-vel 
nemsikerültházassága,Avril 
Lavigne nem habozott igent
mondani a Nickelback front-
emberének lánykérésére.
Chad Kroeger egy14karátos
gyémántgyûrûvel nyoma-
tékosította ajánlatát, amit a

tíz évvel fiatalabb barátnôje
nemishabozottelfogadni.A
hírmindenkitmeglepetésként
ért,hiszenapárosrólaztsem
lehetett tudni, hogy együtt
járnak.Avrilmindösszefélév-
vel ezelôtt ismerkedett meg
Chaddel.

A freegan szó az angol
free, vagyis szabad és a
vegetarian, vagyis vegetá-
riánus szavak egybeolva-
dásából ered. A mozgalom
követôi többnyire értelmisé-
giek,akikafogyasztói társa-
dalomvisszásságaithangsú-
lyozzák.Afreeganekegy-egy
kukakörút után meglepôen
gusztusos vacsorát fôznek,
természetesen csak mások
általkidobottzöldségekbôlés
gyümölcsökbôl. Fresh Andi,
akiazegyikfôzôsmûsorban
márbizonyított,mégnemké-
szítettételtilyenkörülmények

között,azélelmiszer-pazarlás
azonban ôt is régóta foglal-
koztatja, sôt, tesz is ellene.
– A lakóparkban, ahol élek,
megszokottdolog,hogyazo-
kat az élelmiszereket, ame-
lyekmégehetôek,egyzacs-
kóbankiakasztjukakerítésre.
Azerrejárókmártudják,mi-
értvannakkinnakiscsoma-
gokésarászorulókrendsze-
resen el is viszik – mesélte
lapunknakazénekesnô.–A
freegan mozgalomról még
nem hallottam, de egyetér-
tek az alapgondolattal és
mindenhabozásnélkülmeg-
kóstolnámazáltalukkészített
ételt.Márcsakazértis,mert
nemegyszerfordultvelemelô
alegjobbéttermekben,hogy
bogarat,hajszálat,szôrszálat
találtamazételemben.
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A 23 éves Kicsi Chan 
elsô videoklipje már elké-
szült, melyben erôs vietna-
mi akcentussal, magyarul 
rappel az ázsiaiakat érintô, 
hazánkban elterjedt szte-
reotípiákról. Kicsi Chan 
kalandos utat járt be a be-
robbanásáig: szülei válása 
után intézetbe került, ahon-
nan egy vonat illemhelyén 
Amszterdamba szökött.

Lapunk megkereste a 
rappert.Ugyana klip szö- 
vegébôl csak különösen
erôs koncentrálással sikerült
néhányszótmegértenünk,a
valóságbanazelôadó töké-
letesmagyarsággalbeszél.–
Magyarországon születtem.
Apám Vietnamból érkezett
már nagyon régen. Anyám
magyar. Itthon ismerkedtek
meg, és hamar egymásba
isszerettek.Összeházasod-
tak, majd családot alapítot-
tak–mesélteKicsi Chan.–A
szülôk kapcsolatamegrom-
lott,ezértelváltak.Anyámhoz
kerültem, aki hagyta, hogy
ne járjak be az iskolába. A
gyámhatóság ezen kívül

egyéb kifogásolnivalókat is
talált,ezértátvittekazapám-
hoz,deénnemakartamnála
maradni. Így jutottam az
intézetbe, ahonnan viszont
15évesenmegszöktemegy
nálam egy évvel fiatalabb
lánnyal. Felszálltunk egy
vonatra, és az illemhelyen
megbújva, Amszterdamba
mentünk – mesélte kaland-
jaitKicsiChan. Elmondása
szerint mintegy három évet
töltött egy házfoglaló társa-
sággal különbözô épületek-
ben,melyekbenzavartalanul
használtákazáramot,agázt
ésavizet,desohasemmiért
nemfizettek.–Alkalmimun-
kákatvállaltunk,deleggyak-
rabban éttermi színvonalú
ingyenkonyhákon étkeztünk
– árulta el Chan. Az akko-
ri kamaszt hiába kereste a
magyarrendôrség.Mikorle-
nyugodott, hazajött. –Most
albérletben lakom az alko-
tótársammal. Érettségim
nincs,denemisazonmúlik
a jövôm. Manapság nem a
papír, hanem a kreativitás
számít.

KrK

Hollandiába szökött 
a vietnami magyar rapper

Avril meglepetés eljegyzése

Zsíros fogás várja a 
freeganeket, azaz a kukából 
fôzôket az áruházak sze-
méttárolóinál és a piacok 
hulladékgyûjtôinél. 

Kukából fôznek a freeganek

Andi megkóstolná

Egy budapesti, városszéli 
raktárban találtunk rá a ma-
gyar pankrátorokra, akik ép-
pen edzéshez készülôdtek. 
A szedett-vedett helyiség-
ben mindössze egy ring ta-
lálható, elsô ránézésre senki 
sem gondolná, hogy Euró- 
pa harmadik legnagyobb 
pankrátoregyesületével ál-
lunk szemben. 

A fiúk bemutatkoztak, de
igazi nevüket nem árulták
el. Megismerkedtünk Icarus-
szal,Renegade-delésGrizzly 
Davidsonnal, akirôl kiderül,
hogycivilbengyógymasszôr,
majd Wellingtonnal, aki fog-
orvosként keresi a kenyerét.
Aztánbelebújnakakosztüm-
jeikbe,bemennekaringbeés
kezdôdikaharc.–Amibenn
történik,aznagyonisigazi,az
esések,abecsapódásoknem
megjátszottak,teljesenvalódi
afájdalomis.Azmáskérdés,

hogykétemberazértdolgo-
zik együtt, hogyminél látvá-
nyosabb, jobb meccset csi-
náljon.Avégeredménytelôre
eldöntjük–meséliRenegade,

aki pozitív karaktert alakít a
szorítóban, de mindenkinek
létezikegyjólfelépítettaltere-
gójaapankrátorokvilágában.
Azt már Icarus teszi hozzá,

hogy a magyarok vevôk a
pankrációra. – Nagyon fon-
tos,hogymiameccsekenkí-
vülismegtartjukazeljátszott
karaktereinket, a közösségi
oldalakon is ígykommuniká-
lunkegymással.Eztszeretia
közönség, fôleg a gyerekek
– magyarázza. – A szakmai
tudást neves külföldi sporto-
lóktólsajátítottukel,mapedig
márgálákatszervezünk,aho-
vákülföldrôlisjönnekpankrá-
torok–foglaljaösszedióhéj-
ban Renegade az egyesület
történetét. Azt valamennyien
hangsúlyozzák,hogyapank-
ráció nem céltalan erôszak,
hanem komoly sport, amit
a gyerekek és a szülôk is
szeretnek, mert fegyelemre
tanítja mûvelôit. Ész ugyan-
úgykellhozzá,minterô.Azt
azonbanôkiselismerik,hogy
apankrátorokegykicsitmind
ôrültek.

FehérváriMária

A fogorvos néha kiáll a grizzly ellen

Pankrátorok a raktárban

A halak megszabadíthat-
nak a nem kívánt bôrkemé- 
nyedésektôl. Ez a módszer
sokkal kíméletesebb, mint-
haegypedikûrösélespen-
gével próbálná eltávolítani
a megkeményedett szaru-
réteget. – A Távol-Keleten
ôshonos halak kifejezetten
az elhalt hámsejteket eszik
meg,miközbenapedikûrôs
könnyen belevághat az
egészséges bôrbe is –ma-
gyarázta Pintér Zsuzsa, aki

egyhalpedikûrszalontvezet.
Ahalpedikûröshozzáfûzte:a
halak elôször a bajuszukkal
fellazítjákahámsejteket,majd
megeszik,azépbôrt sosem
sértikmeg.–Egyátlagoske-
ményedést félóraalatt lecsi-
pegetnek a halacskák –ma-
gyarázta Pintér Zsuzsa. Egy
nap maximum nyolc vendé-
getképes fogadnia280da-
rabhal,akikmindenvendég
után15percetpihennek.

NagyOrsolya

Halakkal a fiatal bôrért



Haazautónaktisztaésjól
olvasható a rendszáma és a
parkolásidíjatkifizették,akkor
akiléptetôsorompóautomati-
kusanfelnyílik.
Viczián Lászlótól megtud-

tuk,kétfajtahavibérletetlehet
majd váltani. Az egyik folya-
matos, tehát idôkorlátnélküli
parkolásra jogosít fel. Amá-
sikkal,azúgynevezett„éjsza-
kai garázsbérlettel” délután
5 és másnap reggel 8 óra
között, valamint szombat-va-
sárnaplehetmajdkedvezmé-
nyesenparkolni.Abérleteket
a Békéscsaba Vagyonkezelô
Zrt. ügyfélszolgálatánál lehet
megvásárolni. Fontos tudni,
hogyavárosibérletnemlesz

érvényes a parkolóházra, il-
letveaparkolóházibérletsem
jogosítfelutcaiparkolásra.
A kedvezmények köré-

be tartozik, hogy bizonyos
összegû vásárlás felett az
Univerzálban lévô üzletek
jelentôs része és a Százas
ABCvisszatéríti aparkolási
díjegyrészétvagyegészét.A
BelvárosiParkolóház200 fo-
rintosóradíjjalnyit,várhatóan
szeptembervégén.
–Ezt a díjat a jövô évben

sem tervezzük emelni, mivel
szeretnénk komfortosabb és
olcsóbbparkolásilehetôséget
biztosítaniazutcainál.Ötórá-
ra esô parkolási díjmegfize-
tésévelazautósjogotszerez
arra,hogyazautójátaznap24
óráigaparkolóházbanhagyja.

Avásárlásésagyalogosköz-
lekedésmegkönnyítéseérde-
kében a nonstop üzemmód-
ban mûködô parkolóházban
liftisvan,illetveháromhelyen
is összekötöttük a szomszé-
dos Univerzál Áruházzal. A
parkolóházföldszintjérôl–az
UniverzálÁruházonkeresztül
– egy folyosó vezet egészen
az Andrássy útig. Errôl a fo-
lyosóróllehetmajdmegköze-
líteniaföldszintiüzleteknagy
részét. Az áruház emeletein
lévô üzleteket közvetlenül is
megközelíthetjük – tájékoz-
tatott a kft. ügyvezetôje, aki
azt is elmondta, hogy apar-
kolást, a tájékozódást táblák
és a folyamatosan jelen lévô
személyzetissegítimajd.

GajdácsE.

Városunkban járt Csam-
pa Zsolt, a Magyar Vívószö-
vetség nemrégiben meg-
választott elnöke. A sport-
vezetôt Vantara Gyula pol-
gármester fogadta a város-
házán, ahol egyebek mel-
lett arról beszéltek, hogy 
az önkormányzat kiemelt 
feladatnak tartja a sporttá-
mogatást, a költségvetés 
egy-két százalékát fordít-
ják ezekre a feladatokra 
Békéscsabán.

Csampa Zsolt szövetségi
elnök Galli Zsolt, a Békés-
csabai Karácsonyi Lajos Ví-
vó Egyesület vezetôedzôje
és Szigeti Csaba, az ön-
kormányzat sportcsoport-
vezetôje társaságában tár-
gyalt Vantara Gyulával.
A Magyar Vívószövetség

elnökeelöljáróbanelmondta:
célja,hogyvégiglátogassaa
vidékiegyesületeket,asoro-
zatelsôállomásaBékéscsa-
ba,aholköztudottanmagas
színvonalúavívásoktatás.

– Jövôre a Budapesten
megrendezendôvilágbajnok-
ságsokfeladatotad,emellett
nagy hangsúlyt fektetünk az
iskolaivívásoktatás fejleszté-
sére,avidékimûhelyektámo-
gatásárais–soroltaCsampa
Zsolt.
Vantara Gyula hangsú-

lyozta:avároskiemeltenke-
zeliahelyisporttámogatását.
Erre jelenleg a költségvetés
egy-két százalékát fordítják,

aminek a kigazdálkodása
egyrenagyobbterhetjelent,
ezértszámítanánakaszövet-
ségsegítségéreis.
–Ennekegyikmódjalehet-

ne,haavárosbanmeglévô,
korszerûvívócsarnokotthont
adhatnaedzôtáboroknak,kü-
lönbözôversenyeknek.Ígya
figyelem Békéscsabára irá-
nyulna–vetettefelazötletet
SzigetiCsaba.

G.E.

5Csabai Mérleg

Úgyhoztaasors,hogyaz
ideinyáronkülföldieknekvolt
módon bemutatni szûkebb
hazámat, Békéscsabát s a
környéket.Az idegenvezetés
nem csupán egy alkalomra
korlátozódott, többhétenát,
több kirándulást is közösen
tettünk meg, és én egyre
csakámultamésbámultam.
Születésem óta élek itt,

aztsemondhatom,hogyne
lennék nyitott a szépségre,
az érdekes helyszínekre; ha
csak tehettem, megnéztem
minden olyan helyet, ami
valami élményt ígért. Eddig
azthittem,ismeremazottho-
nom,ámmostrákellett jön-
nöm,nemeléggé.
Ahogyan jártukavárost,s

amesszirôl jöttvendégekrá-
csodálkoztak egy-egy szép
épületre,lelkesenbeszéltekaz
augusztus huszadikai progra-
mokról,elámulvacsodáltáka
pósteleki kastélyt, élvezték a
Körösökélôvizét,azonvet-
temészremagam,hogy las-
sanengem is elragadahév.
Mert bizony, vanmiben gyö-
nyörködni, vanmin elámulni,
s nem csupán az esztétikai
élményt nyújtó tájról vagy az
épített környezetrôl beszélek,
bárezekisgyönyörûségesek.
Ópusztaszeren, a Feszty

körkép lenyûgözô jelenetei
elôtt ezeréves történelmünk-

rôl, amagyarságot övezô le-
gendákrólmeséltünkaven-
dégeknek, s egyszer csak
aztvettemészre,hogyazén
hátamon ishideg futkos:van
mire büszkének lenni, van,
amimegpezsdítseavérünket,
ha nemzetünkre, elôdeinkre
gondolunk.
Ezek az élmények arra

döbbentettek rá, hogy meg
kell tanulnunk értékelni azt,
aminkvan.Idôrôlidôreújrafel
kellfedezniközvetlenéskicsit
tágabb környezetünket, idôt
kellszánniarra,hogymegáll-
junk ésmagunkba engedjük
a szépséget, az élménye-
ket.Mert igenis,vanbelôlük
bôvenitt,egészenközelhoz-
zánk.Nemkell repülôreülni,
drágakalandtúrákrabenevez-
ni, ha töltekezni vagy éppen
kikapcsolódni vágyunk.Cso-
dák itt is bôven „teremnek”,
csakészrekellvegyükôket.

GajdácsEmese

Mert csodák itt is „teremnek”

Jegyzet

A vívók elnöke városunkban
Csampa Zsolt: Fejlesztjük a vidéki mûhelyeket

Az iskolai vívásoktatás fejlesztése is cél

Kétnapos 
gázszünet!
AzÉgáz–DégázFöldgáz-

elosztó tájékoztatatása sze-
rint kétnapos gázszünetre
kellszámítaniBékéscsabán.

Szeptember25-én
8óraésszeptember
27-én8óraközött

gázszolgáltatásiszünettel
járókarbantartásimunká-
katvégeznekBékés-
csabaterületén.

Ameghatározott gázszü-
neti idôszakban a gázmérô
elôtti fôcsapot zárva kell
tartani és a gázvételezést
szüneteltetni szükséges. A
szolgáltatóalakosságmeg-
értését ésegyüttmûködését
kéri.
A polgármesteri hivatal

és az intézmények vezetôi,
munkatársai egyeztetése-
ketfolytattakagázszünettel
összefüggô teendôkrôl, az
intézményekben történô el-
látásról.
Gondolkodjon el Ön is

azon,hogyotthonmilyenéte-
lekkelésmilyenvízmelegítési
lehetôséggeltudjaátvészelni
eztakétnapot.
Arészletekért,egyébtud-

nivalókért, kérjük, kövesse
nyomon az aktualitásokat a
www.csabaimerleg.hu és a
www.bekescsaba.hu olda-
lon,illetveahelyimédiában.

Kapunyitás elôtt
a Belvárosi Parkolóház

→ Folytatás az 1. oldalról

A szennyvízberuházás 
legfontosabb eredménye 
lesz, hogy a város csator-
názatlan területein élô, 
több ezer csabai család is 
csatlakozhat a megépült 
korszerû szennyvízhálózat-
hoz. Az elmúlt idôszakban 
már több mint négyezer in-
gatlantulajdonos kapta kéz-
hez a rákötési engedélyt, az 
ôsz folyamán pedig tovább 
folytatódik az értesítések 
kézbesítése. 

A csatornázás kapcsán
sokan érdeklôdnek arról,
hogy mikor lehet rákötni a
már megépült hálózatra.
Ahogy arról már többször
tájékoztattuk olvasóinkat, a
csôvezetékekelkészülteután
nagyobb egységenként, ún.
átemelô körzetenként szi-
gorú minôségellenôrzések
zajlanak annak érdekében,
hogy a szakemberek meg-
bizonyosodjanak a csator-
na minôségérôl, megfelelô
mûködésérôl. Sokan nem
tudják, hogy Békés megyé-
ben egyedülálló módon a
beruházás során nemcsak
a gerincvezetékeket, hanem
aházibekötésekminôségét
is kamerázással vizsgálják.

A szigorú ellenôrzés a ga-
ranciaarra,hogyberuházás
keretében csak megfelelô
minôségû vezetékek épülje-
nek, amelyeket a lakosság
hosszú távon, probléma-
mentesen használhat. Ha a
vizsgálat során bármilyen
eltérésttalálnak,akkorelren-
delikaszükségesjavításokat
ésújrasorkerülaminôségi
ellenôrzésekre.
Egy-egy csatornaszakasz

használatáhozazonbanmég
nemelég,haelkészültaveze-
tékésaminôségiellenôrzés
ismegnyugtatóeredménnyel
zárult. Fontos feltétel, hogy
az adott csatornaszakasz
mûködéséhezszükséges inf-
rastruktúra (pl. szennyvízáte-
melô, nyomóvezeték) is
megfelelôen mûködjön, hi-
szen biztosítani kell, hogy
az új vezetékekbe érkezô
szennyvízisaszennyvíztisztí-
tóteleprejusson.
A projekt résztvevôi min-

dent megtesznek annak ér-
dekében, hogy az elkészült
szakaszokellenôrzéseminél
hamarabb megtörténjen, a
vizsgálatokat követôen sor
kerüljön az átadás-átvételi

eljárásra és a lakossági ér-
tesítésekkiküldésére.Egyes
átemelôkörzetekátadására,
így a rákötési engedélyek
kézbesítésretöbbérintettte-
rületen az ôsz folyamán ke-
rülhetsor,vagyvanjelenleg
is folyamatban. Természete-
sen,atalajterhelésidíjfizeté-
se továbbrasemvonatkozik
azokra, akik számára még
nemnyíltmegalehetôséga
csatlakozásra.
Az önkormányzati pro-

jektiroda rákötési engedé-
lyéhez mellékelt tájékozta-
tókbanminden fontos infor-
máció megtalálható a mû-
szakielôírásoktóla lakossá-
gi hozzájárulással kapcso-
latos tudnivalókig. A csa-
tornahálózat üzemeltetôje,
a Békés Megyei Vízmûvek
Zrt. minden ingatlan eseté-
ben utólag ellenôrzi a már
elkészült rákötéseket,aházi
szennyvízhálózat megfelelô
kiépítését, és sor kerül a
szolgáltatói szerzôdésmeg-
kötésére. A rákötési enge-
dély kézhezvételétôl kezdve
akorszerûéskörnyezetbarát
csatornaazonnalhasználha-
tó.

Több mint 4000 háztartás
már csatlakozhat a korszerû
szennyvízhálózathoz 
Folyamatosan kézbesítik a rákötési engedélyeket

A parkolóház legfelsô szintjérôl jó kilátás nyílik az evangélikus templomokra
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Estilla Kozmetika-Wellness
Arcfi atalítás, zsírbontás, szôrtelenítés –
kezelések a legmodernebb eszközökkel

Boda Estilla 17évekozmeti-
kusvállalkozó,azüzletefalán
látható rengeteg oklevél ta-
núsága szerint folyamatosan
tanfolyamokon, továbbkép-
zéseken gyarapítja tudását.
Vannak, akik a hagyomá-
nyos kezelésekért térnek be
a kozmetikába, vannak, aki-
ket a végleges szôrtelenítés,
bôrregenerálás, arcfiatalítás,
vagy a rosacea, seprûvéna,
esetleg a májfoltok kezelése
érdekel. Vannak akik füllyu-
kasztásért,sminktetoválásért,
jönnek, de már a legmoder-
nebb IPLE-light szôrtelenítô,
a mezoterápiás és zsírbontó
kezeléseiknekishírement.Ez
utóbbiak jótékony hatásairól
BodaEstillaadfelvilágosítást.

– Miért különlegesek az 
arckezeléseik ? 
– Legnépszerûbb tevé-

kenységeink közé tartoznak
azarckezeléseink,melyeket
a  MATIS Oscar-díjas fran-
cia, folyamatosan megújuló
kozmetikumokkal végezzük.
Ezekmagas fokonképesek
kezelni a bôrök különbözô
problémáit és visszaállítani
azokat a megfelelô egyen-
súlyba. A széles kínálatból
eredendôen, szinte minden
életkornál, problémánál és
bôrtípusnál kiváló eredmé-
nyeketérünkel.Ezenkeze-
léseinket tudjuk kombinálni
bármelymásgépiarckezelé-
seinkkelaméghatékonyabb
eredményérdekében!

–  Mire képes a  vadonatúj, 
mikrohullámú mezoterápiás 
eszköz?
– Legmodernebb mezo-

terápiás gépünkkel kezelni
tudjukabôrlegmélyebbréte-
geitis,agéppéldáularcfiata-
lításra,  ráncokcsökkentésé-
re,hegek,terhességi,fogyási
csíkok, striák eltüntetésére,
hidratálásra,sôtzsírbontásra
iskiválóanalkalmas.Mígult-
rahanggalcsakasejtekközti
állománybatudunkhatóanya-
gokatjuttatni,ezzelazeljárás-
salegyenesenasejtekettáp-
láljukmegazegyénreszabott
steril hatóanyagokkal. Ezen
anyagok szervezetünkben is
megtalálhatók, viszont csök-
kenésükkel megkezdôdik az
öregedési folyamat, illetve
egyéb bôrproblémák léphet-
nekfel.Mezoterápiáskezelés-
selviszontlassítható,megál-
líthatóvagyvisszafordíthatóa
folyamat!Ahatóanyagokkét-
ezeróránkeresztülisképesek
kifejteni hatásukat egy-egy
kúraalkalmazásával.

– Hogyan tudnak segíteni 
azoknak a vendégeknek, akik 
makacs zsírpárnáiktól szeret-
nének megszabadulni? 
– Míg mezoterápiás gé-

pünkkel kémiai úton, kavi-
tációs és rádiófrekvenciás
zsírbontássalfizikaiútonérhe-
tünkeleredményeketazalak-
formálás terén. Kezelhetjük
a vendéget csak kavitációs
ultrahanggal, de ezt kombi-

nálhatjuk rádiófrekvenciás
zsírbontással is.Akavitációs
ultrahang hatására légbubo-
rékok keletkeznek a zsírsej-
tek között, ezek nyomására
a zsírsejtek szétrobbannak,
és a nyirokáramon keresztül
kiürülnek. A tripoláris rádió-
frekvenciaolvasztjaazsírsej-
teket, de ezzel amódszerrel
a kollagént is stimulálhatjuk,
fiatalítani tudunk vele, sôt
mellfeszesítés is végezhetô.
Van egy harmadik eljárás
is, a kriolipolízis, amellyel
lefagyasztjuk a zsírsejteket,
ígyazokelhalnak,majdanyi-
rok-ésvérrendszerenkeresz-
tül kiürülnek a szervezetbôl.
Azsírbontókezeléseketlehet
kombinálni hullámmasszázs-
zsal, amely alkalmas mé-
regtelenítésre, zsírbontásra,
átmozgatja a nyirokrendsze-
rünket, felfrissíti oxigénellátá-
sunkat, tehát jóvalüdébbnek
érezzükmagunkatutána.

– Mivel tud többet a leg-
újabb IPL E-light végleges 
szôrtelenítô készülékük, mint 
elôdei? 

– Ez az új készülék még
hatékonyabb szôrtelenítést
tesz lehetôvé, mivel az IPL
fényhatást,amelyeddigcsak
magábanvégezteamunkafá-
zist, ötvözték a rádiófrekven-
ciahatásával,amelyavilágo-
sabbszôrszálakroncsolására
isképes, így jóvalmagasabb
fokon,hosszabbantartóered-
ményeket érhetünk el, nem-
csak a tartós szôrtelenítés,
hanemarosacea,azacne,a
pigmentelváltozásokkezelése
ésabôrfiatalításterületénis.
A kozmetikában a kész-

pénzen kívül bankkártyával
ésSZÉPkártyával(OTP,K&H
ésMKB) is lehet fizetni.Áru-
sítanak szépségutalványt,
így barátnônket, barátunkat,
hozzátartozónkat akár egy
szépségkúrával is meglep-
hetjük! Az Estilla Kozmetika
Békéscsabán, aGyóniGéza
utca 6. szám alatt hétköz-
napokon 10–18 óráig, szom-
baton 7–13 óráig tart nyitva.
Elérhetôségeik:70/516-8388,
www.estillakozmetika.hu,
info@estillakozmetika.hu.
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Békéscsabán, a Gyóni Géza utca 6. szám alatt iga-
zi szépségparadicsomot alakított ki az Estilla Kozmeti-
kában Boda Estilla kozmetikus és férje, Simon István. 
A kozmetika a közelmúltban egy uniós pályázatnak 
(GOP-2.1.1-11/M-2012-1036) köszönhetôen, közel nyolc-
milliós beruházással, negyvenöt százalékos támogatással, 
újabb gépekkel gyarapodott, amelyek segítségével még fi -
atalosabbak, még feszesebbek, még szebbek lehetünk. 

Külföldi cserediákok 
Csabán

A világ különbözô pont-
jain ezekben a napokban
hét család gyakorolgatja
Békéscsaba nevét, hogy az
ismerôsöknek, barátoknak
el tudják mondani, gyerme-
kükholtöltelegyteljestan-
évet. Egy csereprogramnak
köszönhetôen ugyanis két
venezuelai,egy-egythaiföldi,
belga, japán, olasz és török
cserediáktölt ittegyévetta-
nulással,kultúránk,szokása-
ink,életünkmegismerésével.
Az AFS Magyarország

Nemzetközi Csereprogram
Alapítvány szeptember ne-
gyedikén köszöntötte a Bé-
késcsabára érkezett csere-
diákokat a Körösök Völgye

Látogatóközpontban. Mint
azt Baji Nikolett, az AFS
csabai körzetének elnöke
elmondta, augusztus végén
közelszázcserediákérkezett
Magyarországra, a népes
csapatból hatan Békéscsa-
bára jöttek, mivel egyvalaki
már korábban itt volt, most
hét külföldi tanuló élvezi a
csabai befogadó családok
vendégszeretetét.
A diákok az Evangélikus

gimnáziumban, a Közgében
és az Andrássy gimnázium-
bantanulnak.Hogykikôkés
hogyantelnekittmindennap-
jaink,arrólkövetkezôszáma-
inkbanolvashatnak.

M.E.

Heten a világ különbözô pontjairól egy tanévet töltenek itt

Árral Szemben – Munkaerô-piaci 
Válságkezelés a Dél-alföldi régió 

Leghátrányosabb Helyzetû Kistérségeiben 
címû projekt eredményei

ATürr IstvánKépzôésKutató IntézetaTÁMOP1.4.3-
08/1-2F-2010-0009azonosítószámúprojekttel186266751
Ft támogatástnyertaz „Innovatív,kísérleti foglalkoztatási
programok„címûpályázatikiíráson.Aprojekt2régióban
valósulmeg.
A program célja a leghátrányosabb helyzetû kistérsé-

gekbenélô,gyengemunkaerô-piacipozíciókkalbírótartó-
sanmunkanélküli,alacsonyképzettségûemberekszámára
képzéstésfoglalkoztatástkínálókomplexprogramokmeg-
valósítása.MezôkovácsházánésSarkadonezévfebruár-
jábanindultakaképzések:betanítottzöldségtermesztôés
településiszolgáltató(ipari/szociális).Atelepüléseken24-
24fôveszrésztaképzésekben.
Aképzésektartalmábanvannakközöselemek,azírás-

beli, szóbeli és matematikai készségek felelevenítése, a
digitális írástudás, valamint a környezettudatos életmód
alapjainakelsajátítása.
Betanítottzöldségtermesztôképzésiprogramsoránis-

mereteketszerezhettekazalapvetôzöldségnövényekter-
mesztésénektechnológiájáról,ezáltalképesséváltaksza-
badföldiésfóliászöldségtermesztésreönellátásraéspiaci
termelésreegyaránt.Ezaprogramjúlius9-énzárult.
A települési szolgáltató képzés ipari kimenetele feljo-

gosítja a végzetteket különbözô vállalkozások, nonprofit
szervezetek építôipari karbantartói munkaterületén belül
egyszerûbbkivitelezési, javításimunkálatokatellátómun-
kakör betöltésére (építôipari segéd- illetve karbantartási
munkára)szakmaiirányításmellett.Atelepülésiszolgálta-
tóképzésszociáliskimenetelealapvetôápolási,gondozási
ismeretekésgyakorlatitevékenységekelsajátításáraépül,
amelyek segítségével a képzésben részt vevôk képesek
szakember irányítása mellett idôskorúak ellátására vo-
natkozómódszerekalkalmazásáraaszociálisalapellátás
területén. A települési szolgáltató képzések októberben
fejezôdnekbe.
A képzéseketmentorálás kíséri,melynek segítségével

egyénre szabott tanácsadással segítik a résztvevôket a
programbanvalósikeresrészvételre,azegyéniéletútkiala-
kítására,amunkaerôpiacravalósikeresbeilleszkedésre.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

SzociálisAlaptársfinanszírozásávalvalósulmeg.

w w w.csabaimerleg.hu

H I r D E T M é N Y

H I r D E T M é N YH I r D E T M é N Y

BékéscsabaMegyeiJogúVárosÖnkormányzataárveré-
senkívánjaértékesíteniakövetkezôingatlanait:Békéscsa-
bánaSzarvasiútmelletttalálhatóbeépítésreszántépí-
tésiterület1/1-edtulajdonihányadát

Ahasznosításlehetségesmódjaipari,kereskedelmitevé-
kenységavárosrendezésitervénekmegfelelôen.
Helyrajziszámok:6250/1,6250/2,6250/3,6250/4
Területösszesen:3ha2857m2

Kikiáltásiár:Nettó170900000Ft,azaznettószázhetven-
millió-kilencszázezerforint
A hirdetés részletes szövege a www.bekescsaba.hu in-

ternetes oldalon a Városháza/Polgármesteri Hivatal/Felhí-
vások,hirdetmények/egyébhirdetményekelérésiútvonalon
található,valamintBékéscsabaMegyeiJogúVárosPolgár-
mesteriHivatalánakhirdetôtáblájánmegtekinthetô.

BékéscsabaMegyei JogúVárosÖnkormányzatanyilvá-
nos árverésen kívánja értékesíteni a Békéscsaba, Lázár
utca2/1.számalatttalálhatóingatlant.

Helyrajziszám:3764
Terület:1620m2

Kikiáltásiár:23500000Ft+áfa,azazhuszonhárommillió-
ötszázezerforint+áfa.

A hirdetés részletes szövege a www.bekescsaba.hu in-
ternetes oldalon a Városháza/Polgármesteri Hivatal/Felhí-
vások,hirdetmények/egyébhirdetményekelérésiútvonalon
található,valamintazBékéscsabaMegyeiJogúVárosPol-
gármesteriHivatalánakhirdetôtáblájánmegtekinthetô.

BékéscsabaMegyei JogúVárosÖnkormányzatanyilvá-
nosárverésenkívánjaértékesíteniaBékéscsaba,Lepény
Pálutca3.sz.alatt található2.emelet9.belterületi in-
gatlant.

Helyrajziszám:2998/12/A/17
Alapterülete:48m2

Kikiáltásiár:bruttó5350000Ft,azazötmillió-háromszáz-
ötvenezerforint.

A hirdetés részletes szövege a www.bekescsaba.hu in-
ternetes oldalon a Városháza/Polgármesteri Hivatal/Felhí-
vások,hirdetmények/egyébhirdetményekelérésiútvonalon
található,valamintazBékéscsabaMegyeiJogúVárosPol-
gármesteriHivatalánakhirdetôtáblájánmegtekinthetô.
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ABioRitmusFesztiváltelôkészítôönkéntesekszíntvittek
afesztiválbeharangozóba:mindenféleszínesfonalakból
kötögetnikezdtek,aztánsálkölteményekbecsomagolták
aSzéchenyi liget egyikpadját ésmellette a lámpaosz-
lopot.Agerillakötögetésminimozgalommászélesedett,
avároskülönbözôpontjairólérkeztekfonalfelajánlások
a kötögetôknek, és csodák csodájára a „csomagolást”
semvitteelsenki.

www.csabacenter.hu

   2012. szeptember 13–19.
•Akaptár–Megtorlás3D(német–amerikaiakció-horror)
PREMIER3D!
•StepUp4.–Forradalom(amerikaizenésfilm)3D!
•Táncolótalpak2.(ausztrálanimáció)3D!
•ABournehagyaték(amerikaiakcióthriller)
•TheExpendables2–Afeláldozhatók2(szinkr.amerikai
akció)
•Ted(szinkr.amerikaivígjáték)
•Drágabesúgottbarátaim(magyarfilmdráma)ART-kártya!
•Bor,tangó,kapufa(dánvígjáték)ART-kártya!

   2012. szeptember 20–27.
•Akaptár–Megtorlás3D(német–amerikaiakció-horror)3D!
•StepUp4.–Forradalom(amerikaizenésfilm)3D!
•Jégkorszak4(szinkr.amerikaianimáció)3D!
•Üssvagyfuss(amerikaiakció-vígjáték)PREMIER
•Valakimásélete(szinkr.franciaromantikusfilm)
•ABournehagyaték(amerikaiakcióthriller)
•Anôvér(francia–svájcidráma)

 A P R Ó H I R D E T É S
INGATLAN

Bartók Béla út 37. szám
alatt,X.emeleten1,5szobás
lakásáronaluleladó.
Irányár:4,9millióFt.
Tel.:20/410-1410.

Békéscsabán,aMesterut-
cában 820 m2-es belterületi
telek (jelenleg gyümölcsös)
fúrottkúttaleladó.Villany,te-
lefonazutcában.
Tel.:30/574-0913.

Békésen, a Kossuth utcá-
ban földszinti,egyszobásla-
káseladó.Tel.:20/912-3243.

OKTATÁS

Angolnyelv-oktatás, nyelv-
vizsgára felkészítés délelôt-
tönkéntis.Tel.:70/392-0459.

Angol-, németnyelv-oktatás
ovitól felsôfokig,külföldimun-
kavállaláshozis.
Tel.:20/933-6828.

Matematikából korrepetá-
lás:30/997-8887.

Történelembôl korrepetá-
lás,emeltésközépfokúérett-
ségifelkészítés.70/332-9116.

Matematikából korrepetá-
lás általános iskolásoknak,
középiskolásoknak, fôiskolá-
soknak.Tel.:70/392-0459.

SZOLGÁLTATÁS

Redôny-, reluxa-, szalag-
függöny készítése, javítása
részletfizetéssel is. Nyílászá-
rókjavítása.
Tel.:454-171,70/212-6776.

Redôny, zár, szúnyogháló,
napellenzô szerelése. Után-
futó- és csónakkölcsönzés.
Dobos István utca 20. Tel.:
30/233-4550,70/335-7584.

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

Televíziójavítás, Domokos
Tamás.Telefon:20/929-1453.

EGYÉB

Videotonszínestévé, fehér
sarokpolc, nyitható fali für-
dôszobai tükör,2dbkarnis,
1párhálószobai fali lámpa,
tízes vas húsdaráló eladó
Békéscsabán.
Tel.:30/574-0913.

A Szlovák Köztársaság
Fôkonzulátusa a Szlovák
Köztársaság Alkotmányának
ünnepealkalmábólaFiumé-
ben megrendezett hagyo-
mányos fogadásán Štefan 
Daňo,aSzlovákKöztársaság
fôkonzulja mondott ünnepi
beszédet, amelyben méltat-
ta az alapdokumentumot, s
kiemelte, hogy 1992. szep-
tember elseje óta ünnep ez
a nap, Szlovákia alaptörvé-
nye elfogadásának dátuma.
Az ünnepséget megtisztelte
jelenlétével Metod Špaček 
nagykövethelyettes, Vantara 
Gyula polgármester,apártok,
akulturális,acivilésazegyéb
szervezetekképviselôi.
A húsz évvel ezelôtt elfo-

gadottalkotmányhatálybalé-
péseután1993.január1-jén
jöttlétreafüggetlenSzlovák
Köztársaság. Békéscsabán

kettôs ünnep volt ez a szlo-
vákság számára, hiszen ti-
zenegy éve, szeptemberben
nyitottamegkapuitaszlovák
fôkonzulátus: Orbán Viktor 
és az akkori szlovákminisz-
terelnök,Mikuláš Dzurinda 
jelenlétében. Mint emléke-
zetes,akonzulihivatal2001.
szeptember elsején nyitotta
meg kapuit a Derkovits sori
impozáns épületben. A ha-
gyományos fogadás után
koncerttel ajándékozta meg
a komolyzene kedvelôit a
Békéscsabán tevékenykedô
fôkonzul. Az evangélikus
nagytemplomban a neves
Kassai Állami Filharmonikus
Zenekar – Štátna Filharmó-
niaKošicelépettfelStanislav 
Vavřínek karmester veze-
tésével. Az 1968-ban ala-
kult zenekar olyan világhírû
mûvészekkel szerepelt már,

mint Kocsis Zoltán, Luciano 
Pavarotti, Plácido Domingo,
José Carreras. Mintegy
százhatvan CD-t jelentettek
meg, felvételeik kaphatóak
azegészvilágon.Azünnepi
hangversenyen többek kö-
zött Podprocký-, Ditters-
dorf-, Dvořák-mûvek csen-
dültekfel.

VándorAndrea

Na tradičnej recepcii Ge-
nerálneho konzulátu Sloven-
skej republiky v hoteli Fiume 
pri príležitosti Dňa Ústavy 
SR slávnostný prejav mal 
generálny konzul SR Šte-
fan Daňo, ktorý zdôraznil 
význam základného zákona. 
Zároveň vyzdvihol, že tento 
deň je sviatkom od prvého 
septembra 1992, keď bola 

schválená Ústava Sloven-
ska. Oslavy poctil svojou 
prítomnosťou aj zástupca 
veľvyslanca SR v Maďar-
sku Metod Špaček, primátor 
mesta Békešská Čaba Gyula 
Vantara ako aj vedúci pred-
stavitelia politických strán, 
kultúrnych, občianskych  a 
iných združení.

Po nadobudnutí platnos-
ti Ústavy schválenej pred 
dvadsiatimi rokmi 1. januá-
ra 1993 bol vyhlásený vznik 
samostatnej Slovenskej re-
publiky. Pre Slovákov v Bé-
kešskej Čabe je to dvojitým 
sviatkom, veď pred jedenás-
timi rokmi v septembri bol 
zriadený Generálny konzulát 
SR za prítomnosti Viktora Or-
bána a vtedajšieho premiéra 
SR Mikuláša Dzurindu. Ako 
je známe, úrad generálneho 
konzula otvoril svoje brány 

1. septembra 1993 v impo-
zantnej budove na Derkovit-
sovom rade. Vyvrcholením 
osláv po tradičnej recepcii 
tohto roku bolo prekvapenie 
generálneho konzula pre mi-
lovníkov vážnej hudby – vo 
Veľkom evanjelickom chrá-
me vystúpila známa Štátna 
Filharmónia Košice pod ve-
dením dirigenta Stanislava 
Vavřínka. Orchester, ktorý 
bol založený v roku vystú-
pil už s takými svetozná-
mymi umelcami, ako Zoltán 
Kocsis, Luciano Pavarotti, 
Plácido Domingo, José Car-
reras. Filharmónia vydala 
okolo 160 CD nosičov, jej na-
hrávky dostať po celom sve-
te. Na slávnostnom koncerte 
zazneli v jej podaní melódie 
o.i. Podprockého, Dittersdor-
fa a Dvořáka.

AndreaVándorová

A Szlovák Köztársaság ünnepén 
Kassai fi lharmonikusok Csabán

Oslavy štátneho sviatku Sr
Filharmónia z Košíc na Čabe

Öltözködik a liget Tanszercsomag-osztás

Ötvennyolchátrányoséshalmozottanhátrányoshelyzetû
helyicsaládkapottaziskolakezdéshezkapcsolódóantan-
szercsomagokat,amelyeketVantaraGyulapolgármester-
tôlvehettekátakisdiákokazIbsen-udvarban.Atanszerek
melléaszínházvezetôje,FeketePétertovábbiajándékkal
iskedveskedett:akétszemélyreszóló,borítékbanátnyúj-
tott színházimeghívóban felsorolt három elôadás közül
egyetválaszthatnakmajdagyerekek.

Egykülönleges város
– Békéscsaba – rend-
kívüli képességgel bíró
egyéniségét, a „pa-
raszt orvosnak” is ti-
tulált Békészki Mihályt
(1879–1966) mutatja be
e kis kötet. „Békészki
apóvka” – Békészki
bácsi a szegények or-
vosa, a ficamok dokto-
ra, „csodadoktor” volt,
fôként egyszerûcsabai
embereket gyógyított.
Sikeres gyógyításairól –
amelyek között volt pél-
dául Hidegkuti Nándor,
BozsikJózsef,KáldyZol-
tánpüspök,Wenckheim
grófis–,továbbáéletérôl
számos írás, anekdota
maradt fenn, halhatat-
lannátéveôt.

A szegények orvosa
Szeptember28-ánjelenikmegahírescsabaiérvisz-
szarakóról,Békészkibácsirólszólókiadvány.

Kiadja:BékéscsabaMegyeiJogú
VárosSzlovákÖnkormányzata



A kilencvenes évek elején
egyûrtszerettekvolnabetöl-
teniamáralegendáváésha-
gyománnyáváltGarabonciás
napokkal. Korábban voltak
különbözô diákprogramok,
dearendszerváltástkövetôen
ezekmegszûntekéshelyükbe
egy ideignem lépett semmi.
Akkoribanazifiházbandolgo-
zottvagy inkábbéltFodi,aki
gondolt egyet, és lelkes kis
csapatával szervezett egy a
csabai diákságot összefogó
programsorozatot, amelynek
Szente Béla a Garabonciás
napoknevet adta. A rendez-
vény azóta formálódott, gaz-
dagodott, 1999-ben például
Garabon Cityvel, amit azóta
ismindenévbenfelépíteneka
Barossutcában.
Mintaztmegtudtuk,ebben

aformábanésezekenahely-
színekenaszeptember24.és
28. között megrendezendô
programsorozat az utolsó
ilyen jellegû rendezvény, de
semmivész,mertjövôremeg-

újultformábanfolytatódnaka
Garabonciásnapok.
– Néhány változás ebben

azévben is lesz,példáuled-
digháromnaponáttartottaka
különbözôversenyek,ezeket
két napra sûrítjükbe.Hétfôn
a mûvészeti kategóriájú ver-
senyekkel kezdünk, kedden
asportéleszafôszerep,most
azon a napon lesz a koráb-
ban önálló rendezvényként
futottközépiskolaisportpará-
dé.Atöbbitekintetébenidén
a hagyományos elemeket
követjük: fáklyás felvonulás,
közös kampány happening,
koncertek, kampányzáró fel-
vonulásésdiákpolgármester-
választásasportcsarnokban.
Jövô évtôl kezdôdôen azon-
bana rendezvényátformálá-
sáttervezem–mondtaFodor
József.
2013-tól fôként diákmûvé-

szeti-éssportolimpiáváalakul
aGarabonciásnapok,olyanúj
helyszínekkel,mint az Agóra
ésaSzent István tér, teháta

Baross utcai Garabon City
idén épül fel utoljára. Jövôre
a város határain túl nyúlik
majd a rendezvény, amelyre
az ország különbözôpontja-
irólhívjákmegmásközépis-
kolák mûvészeti produkcióit,
színházi elôadásait, kiállítóit.
Adiákpolgármester-választás
kampányánakagerincét isa
mûvészeti, illetve sportolim-
piaadjamajd,ésaválasztás
nem vetélkedôvel zárul,mint
most,hanemszavazással.
Sok egykori és mai diák

ôrzi legkedvesebb emlékei
között a Garabonciás napo-
kat,azelsô résztvevôkközül
talán vannak olyanok, akik-
nekmaagyermekükdrukkol
torkaszakadtából a saját is-
kolájajelöltjének.Alegendás
rendezvény hagyományos
formájában tehát utoljára je-
lentkezik,jövôôsszelazonban
megújulva, új helyszíneken
segítafiataloknakakáréletre
szólóemlékeketszüretelni.

MikóczyErika

– Milyen darabokkal várják 
idén a gyerekeket?
– Négy új darabbal ked-

veskedünk kis nézôinknek.
Igen izgalmasnak ígérkezik
Kormos Istvántól A repülô
kastélyôsbemutatója,amely
a festômûvész, tervezô Se-
bestyén János szemüvegén
keresztülkalauzolmajdmin-
ketasajátosmesebirodalom-
ba.AzÓrajátékPályi János-
sal akára felnôttekszámára
is megszívlelendô lehet, hi-
szenafôhôs,HétpróbásJan-
csimindentmegteszazello-
pott idô visszaszerzésére, s
végül a népmesék hôseihez
hûen igazságot szolgáltat.
AzEgykorszerûboszorkány
hétköznapjai címû elôadás
Kolozsi Angéla rendezésé-
ben megismerteti a nézôt a
számítógépet használó, té-
vét nézô, Varázs-show-ban
fellépômodern boszorkány
hétköznapjaival,ésvégül,de

nemutolsósorbanaCsipke-
rózsaklasszikusavárjamajd
apublikumot.

– Természetesen a régi 
kedvencekkel is találkozhat-
nak a gyerekek.
– A kiskakas gyémánt

félkrajcárjamellett azOrmá-
nyosHüntyüllér,aKityiKotyi
Kityi Koty, a Plüm-Plüm és
Pluf kalandjai, valamint a
Vásárfiakcímûmesedarabok
isrepertoáronmaradnak.So-
kat hívnakminket vidékre, s
mi örömmelmegyünk. Foly-
tatódikMesevilágsorozatunk
is:mindenhónapelsôéshar-
madikszombatján.

– A fiatalok megszólítása, 
visszacsábítása a színházba 
nem kis feladat és nem le-
het elég korán kezdeni… A 
Napsugár is nyit: babáknak is 
lesznek elôdások.

– Merôben új kezdemé-
nyezésünk, kísérletünk a
babaszínház, amely a kecs-
keméti Ciróka Bábszínház
vendégelôadása lesz és
Kiszely Ágnes, igazgató ne-
véhez fûzôdik. Ágnes édes-
apám, Lenkefi Konrád ta-
nítványa, Prágában végzett
rendezôi szakon. A baba-
színházban nem elsôsorban
a mesék szövegén lesz a
hangsúly,hanemalátványon,
aszíneken,amozgáson,saz
otthon is szavalt, közösen
„mormolt”egyszerûbbmon-
dókákon,verseken.Úgygon-
dolom,hogyamûvészeteket,
a színházat is kisgyerekkor-
bankellmegszerettetni,hisz
felnôttkéntamaigyermekek
alkotjákmajdaközönségeta
teátrumokban.

VándorAndrea

Atársulatiülésenrésztvett
Vantara Gyula polgármester
és Kiss Tibor alpolgármes-
ter is, aki a város kulturális
koncepciójáról szólt, és ar-
ról,hogymindehhezhogyan
kapcsolódikaszínházprog-
ramtervezete.
Az évadnyitó ülést meg-

tisztelte jelenlétével Eperjes 
Károly színmûvész is, aki
érdeklôdésünkre elmond-
ta, hogy nem elôször jár
ugyan Békéscsabán, ám
rendezôkéntigen.Meghatot-
ta az a kedves és szívélyes
fogadtatás,amelybenrésze-
sült.–Aszínházmegszépült,
különleges új dolgokkal is
találkoztam – mondta az
évadnyitó darab rendezôje,
ugyanis Kiss Jenô ésRevicz-
ky Gábor fôszereplésével,
EperjesKároly rendezésében
mutatja be a Békéscsabai
Jókai Színház az idei évad
elsôdarabját,ZágonIstván–
Nóti Károly–Eisemann Mi-

hály Hippolyt, a lakáj címû
klasszikusát.
Idénaszínháznagyhang-

súlyt fektet a gyermekek, a
fiatalok színházba csábí-
tására, és a pedagógusok
kérésérerövidebb,ötvenper-
ceselôadásokat iskínálnak.
VisszatéraJókaiszínpadára
Szente Béla ésGulyás Leven-
te zenés mesejátéka, A ko-
lozsvári bíró, emellett a Kis-
kakas gyémánt félkrajcárját
és ifjúsági színdarabként
MikszáthKálmánSzentPéter
esernyôje címû regényének
színpadi változatát is bemu-
tatják.AJókaiMórAkôszívû
ember fiai címû regényébôl
készült színpadi adaptációt
pedig Seregi Zoltán rende-
zésében láthatja a közön-

ség ôsszel, tavasszal pedig
Shakespeare Lear király
címû drámáját mutatják be
Kovács Frigyes, a szabadkai
színház társulata tagjának
fôszereplésével.Zalán Tibor –
Huzella Péter Hetvenhétcímû
zenés játékát Jordán Tamás 
vezetésével állítja színpadra
atársulat.
A stúdiószínházi bemu-

tatók szintén számos érde-
kességetígérnek,ÁrniIbsen
Mennyországcímûskizofrén
vígjátékát különleges szín-
paditérbehelyeziTege Antal 
rendezô.Aszínházdrámaíró-
pályázatánaknyertesszínda-
rabját is megismerheti majd
anagyérdemûazIbsenStú-
diószínházszínpadán.

V.A.

DöményVince1897-ben
született Komáromban. Az
állomás melletti nagy pék-
ségbentanultakiapékszak-
mát.Segédkénttöbbhelyen,
köztük neves pozsonyi és
bécsi pékségekben dolgo-
zott.Komárombavisszatérve
atizennyolcsegéddeldolgo-
zópékségelsôsegédjelett.
1948-ban, áttelepítettként,
családjávalkerültBékéscsa-
bára, a Szlovákiába települt
Mazán György volt Munkás
utcaipékségétésházátkap-
tákmeg.Döménypékmester,
VinczeésDezsôfiaival,mint
péksegédekkel,megbecsült
szakmai hírnevet vívott ki a
szakmában. Sütôipari ter-
mékeiknépszerûekvoltaka
vevôkkörében.Azállamosí-
tásutánvégetértaDömény
pékségmunkálkodása.Szak-
maitudásukatazállamicsa-
bai Sütôipari Vállalat javára
kamatoztattáktovább.

Pékségekahúszas
évektôl

A húszas évekbôl a
következô kenyérsütödékrôl
maradtakfeljegyzések:Ben-
jámin Dávid (Luther u. 16.),
Boldis Pál (Egressy u. 31.),
Kôvári Ödön (Zöldfa u. 1.),
LovászAntal (Sztrakau.1.),

ifj.MészárosGyörgy(Rózsa
u. 26.), Oláh István és Tár-
sa (Andrássy út 77.), Pláger
Mórné (Szabadság tér 28.),
PollákMór(Andrássyút21.),
SzentesiLászló(Bajzau.2),
Szkrenkányi Pál (Rózsa u.
24.),VámosImre(Thessedik
S. u. 20.), Szilágyi Sándor
(Sztrakau.1.).

Azállamosításigmûködô
magánpékségek

Az államosításig a kö-
vetkezôpékségekmûködtek
Békéscsabán:BagyinkaDá-
niel(Zöldfau.27/B),Csukás
István, Dubravcsik Károly
(Berényiút43.),ErdôsImre,

Fekete István (Just Gy. u.),
GajdácsMihály(Aranyu.27.),
Herold Sándor, ifj. Hugyecz
Pál(Orosháziút51.),Hôgye
István, Jankovics József,
KohlKálmán (Zsírosu. 21.),
PresingerKároly(Lenkeyu.),
Marton Dezsô (Orosházi út
51.), Szalai Jenô (Szarvasi
út1.),SzaszákAndrás (Haj-
nal u. 14.), Szombati Imre,
Szaszák Mária és Társa
(Telep u. 31.), Szudár Lajos
(Csiki u.), Tímár Pál (Bá-
nát u. 20.), Várhelyi Mihály,
Végh Endre (Andrássy út
20.),ZaharieGyörgy(Hajnal
u. 15.), Zahorán Andrásné,
ZelényiGyörgy.

GécsBéla
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Társulati ülés a Vigadóban
Hippolyt, a lakáj nyitja az évadot

Békéscsaba anno
Dömény pékség – Munkás utca 4.

Rubold Ödön és Eperjes Károly az évadnyitón

Kinyílott a „mesetár”
A Napsugár Bábszínház babaszínházzal

is kedveskedik
Gôzerôvel készül a Nap-

sugár Bábszínház az idei 
évadra. Az Ibsen házban 
nagy sürgés-forgás köze-
pette születnek az új bá-
bok, díszletek, s már az 
évad mûsorterve is össze-
állt. Lenkefi  Zoltánnal, a 
bábszínház vezetôjével az 
idei tervekrôl, a társulat új 
kezdeményezéseirôl, s ar-
ról beszélgettünk, hogy mi 
mindent láthatnak a gyere-
kek a Napsugár Bábszín-
házban.

Tavaly tartották a husza-
dikat, most pedig húszéves 
a Garabonciás napok; egy 
kis matek: 1992-ben volt az 
elsô, így idén már huszon-
egyedszer szervezi meg a 
csabai diákság legnagyobb 
rendezvényét csapatával 
Fodor József (Fodi), aki 
munkája elismeréseként 
korábban megkapta a Bé-
késcsaba Ifjúságáért kitün-
tetést is.

A Békéscsabai Jókai 
Színház évadnyitó társulati 
ülésének a teátrum Vigadó 
terme adott otthont nem-
régiben, ahol Fekete Pé-
ter direktor az elmúlt évek 
sikereirôl, a következô 
évad célkitûzéseirôl szá-
molt be.

Hugyecz György a kenyérkeverô gép mellett a Styop és 
Hugyecz pékségbôl

Lenkefi  Zoltán: Négy új darabbal jelentkezünk

A fáklyás felvonulás idén sem marad el

Legenda és hagyomány
Garabonciás napok – ebben

a formában utoljára


