
XXIII. évfolyam, 15. szám
2013. augusztus 29.

Útfejlesztések Békéscsabán
2. oldal

Pályázható lakások
6. oldal

Adománybolt nyílik
5. oldal

Több békéscsabai iskolá-
ba már augusztus közepén 
megérkeztek a tankönyvek. 
Az általános iskolák elsô 
osztályosai ettôl a tanévtôl 
ingyen tankönyvet kapnak, 
a rászorulók szintén térítés-
mentesen vehetik kézhez  a 
szükséges könyveket.

– Tanévkezdésig min-
den iskolába meg kell hogy 
érkezzenek a tankönyvek, 
erre kiemelt figyelmet for-
dítunk. Az iskolák jelzik fe-
lénk, ha valamibôl hiány 
van, mi továbbítjuk a kérést 
a Klebelsberg központjába, 
ahol azonnal intézkednek – 

mondta Czégény Gyula, aki 
arra is felhívta a figyelmet, 
hogy elkészült a szakiskolák 
közismereti tankönyve, ame-
lyet a kilencedik évfolyamos 
diákok szintén térítésmente-
sen kapnak meg. 

– Újdonság ettôl a tanévtôl 
– folytatta a csabai tankerület 
vezetôje – az általános isko-
lák elsô és ötödik osztályá-
ban bevezetendô hit- vagy 
erkölcstanoktatás, az egész 
napos iskola, de ide sorol-
ható még a tavaly bevezetett  
mindennapos testnevelés is. 

Az elôadás próbái már he-
tekkel a bemutató elôtt meg-
kezdôdtek, s a Szent István 
téren felállított, jókora szín-
padon, a sejtelmes díszletek 
között, az ünnep elôestéjén 
már a jelmezes fôpróbát is 
nagyon sok érdeklôdô kísér-
te végig.

Vantara Gyula polgármes-
ter augusztus 20-ai beszédét 
így zárta: A mai nap csúcs-
pontja az István, a király ha-
gyományokat tisztelô, hagyo-
mányokat követô elôadása. 
Köszönöm, és gratulálok 
mindazoknak, akik munká-

ja lehetôvé tette ezt az elô-
adást. Köszönöm Fekete Péter 
igazgató úrnak és köszönöm 
Zsuráfszki Zoltánnak, az elô-
adás rendezôjének a rengeteg 
munkát – hallhattuk a polgár-
mestertôl a város polgárai-
nak ajándékba adott, ingye-
nes elôadást megelôzôen.   

Mint azt Zsuráfszky Zoltán, 
a Honvéd Együttes mûvészeti 
vezetôje, a darab rendezôje 
hangsúlyozta: nem tért el az 
eredeti dramaturgiától. 

– Motívumokkal, figurák-
kal teli darabot álmodtam 
színpadra, nagy térbeli zenei 

lüktetésekkel. A darabot min-
denki érteni fogja, ahogy har-
minc évvel ezelôtt is értette – 
fogalmazott a rendezô.

A Békéscsabai Jókai Szín-
ház színmûvészei közül Ist-
ván szerepében Presits Ta-
mást láthattuk, Koppányt Szo-
mor György játszotta, Asztrik 
szerepében Katkó Ferenc, Tor-
dáéban Gerner Csaba, Ve-
celinében pedig Gulyás Atti-
la lépett színre.

Lapzártánk után, augusz-
tus 25-én ez az elôadás Ko-
lozsvárra érkezett, ahol a 
magyar napok kiemelkedô 
eseménye volt. A továbbiak-
ban más, határon túli hely-
színre is szeretnék elvinni a 
Békéscsabán is óriási sikert 
aratott nemzeti rockoperát. 

Gajdács Emese

Szent istván megelevenedett a fôtéren
Hangos sikert aratott a nemzeti rockopera

– A szülôknek pluszköltsége-
ket jelent a szünidô hasznos 
eltöltése és az iskolakezdés. 
Az önkormányzat igyekszik 
valamennyit átvállalni ezekbôl 
a terhekbôl. A nyár folyamán, 
45 munkanapon keresztül, 
229 rászoruló gyermek ré-
szesült szociális étkeztetés-
ben. A Lencsési iskolában és 
az erzsébethelyi iskolában 
mûködô nyári napközis tá-
borok – ahol a térítési díjnál 
az iskolai kedvezményeket 
figyelembe vették – nagyon 
népszerûek voltak, naponta 
mintegy 200 gyerek fordult 
meg itt – mondta Vantara 
Gyula. A polgármester hoz-
zátette, hogy az iskolakezdés 
anyagilag nagyon megterheli 
a gyermekes szülôket, Bé-
késcsaba önkormányzata 
ezért többféle támogatással 
igyekszik enyhíteni a terhei-
ket. 

Tanévkezdési támogatás

Az iskolakezdés költsége-
ihez tanévkezdési támo-
gatást nyújt a város, erre 
összesen ötmillió forintot 
különítettek el. Ezt a támo-
gatást az alap- és középfokú 
intézményekbe járó gyere-
kek, illetve a felsôoktatási 
tanulmányaikat most kezdô 
elsôévesek vehetik igény-
be. A támogatás feltétele a 
békéscsabai lakóhely. Mint 
minden szociális támoga-
tásnál, itt is kizáró ok, ha va-
laki vagyonnal rendelkezik. 
Ez a gyakorlatban azt jelenti, 
hogy ha a családnak saját 
ingatlanán kívül egy másik 

ingatlanja vagy nagy értékû 
gépjármûve van, nem kap-
hat támogatást. A tanévkez-
dési támogatáshoz a kérel-
meket szeptember 30-áig 
lehet benyújtani a Szabad-
ság tér 11–17. szám alatti iro-
daházban. Ehhez nyomtat-
vány a 10-es számú irodában 
igényelhetô vagy letölthetô 
a város honlapjáról. Csalá-
dok esetében 28 500 forint, 
gyermekét egyedül nevelô 
szülô esetében 34 200 fo-
rint az egy fôre jutó jövedelem 
a határ. Tartósan beteg, fo-
gyatékos gyermek esetében 
családban élôknél 34 200, 
egyszülôs családban 38 745 
forint a jövedelemhatár. 

Felsôoktatásban tanulók 
szociális ösztöndíja

A felsôoktatási intézmények-
ben tanulók támogatására 
szolgál a szociális ösztöndíj, 
amelynek rendszerét a Bursa 
Hungarica helyett a nagycsa-
ládosok javaslatait figyelem-
be véve dolgozták ki. A támo-
gatást azok a csabai fiatalok 
igényelhetik, akik a képzésre 
vonatkozó keretidôn belül 
vannak, nappali tagozatosok 
és szociálisan rászorultak. 
Évente két alkalommal ítélik 
oda a felsôoktatás rendszeré-
hez igazodva.

Békéscsaba segíti az iskolakezdést
Támogatásokkal könnyít a város a szülôk terhein

A nyár folyamán napközis 
táborokkal és a rászoruló 
gyermekek ingyenes étkez-
tetésével igyekezett köny-
nyíteni a gyermekes szü-
lôk terhein Békéscsaba ön-
kormányzata. A város az is-
kolakezdéskor sem hagyja 
magukra a családokat, kü-
lönbözô támogatásokkal 
segíti a tanévkezdést. Hogy 
ki és milyen támogatást igé-
nyelhet, arról Vantara Gyula 
polgármester és Tôgye Ildi-
kó, a hivatal szociálpolitikai 
osztályának vezetôje szá-
molt be a városházán. 

Harminc évvel az ôsbemutató után Békéscsabán láthattuk az István, a királyt

A családok az elmúlt hetekben a papírboltokat járták

Hatalmas tömeg várta augusztus huszadikán este nem-
zeti rockoperánk békéscsabai bemutatóját. Az István, a 
királyt Békéscsabán a Jókai színház és a Zikkurat Színpa-
di Ügynökség koprodukciójában, a Honvéd Táncszínház 
mûvészeinek közremûködésével láthatta a közönség.

Folytatás az 3. oldalon →

Folytatás az 3. oldalon →

Szeptember másodikán Békéscsaba iskoláiban is becsengetnek

Kezdôdik a tanév
Újdonságokra is számíthatunk

A szülôk túl vannak az év eleji nagy tanszervásárláson, 
a pedagógusok új elképzelésekkel és eszközökkel vár-
ják a tanévkezdést, és a diákok is készülnek, hogy szep-
tember másodikán átlépjék iskolájuk küszöbét. Mint azt 
Czégény Gyulától, a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ csabai tankerületének vezetôjétôl megtudtuk, 
Békéscsabán intézményi szinten is lassan minden ké-
szen áll az új tanév elindításához.



Az ország minden részébôl 
érkeztek pedagógusok arra 
az országos sport szakmai 
konferenciára, amelyet au-
gusztus 23–24-én rendeztek 
a Csabagyöngyében. A Bé-
kés Megyei Testnevelô Ta-
nárok Egyesülete és a Békés 
Megyei Diáksport Tanács ál-
tal szervezett összejövetel fô 
témája a mindennapos test-
nevelés bevezetésével kap-
csolatos eddigi tapasztalatok 
kiértékelése volt.

Mint azt Laduver Ferenctôl, 
a Békés Megyei Testnevelô 
Tanárok Egyesülete elnökétôl 
megtudtuk, a találkozó vé-
gén állásfoglalást fogalmaz-

tak meg, melyet eljuttatnak a 
szaktárcához.

Köszöntôjében Vantara 
Gyula polgármester azt hang-
súlyozta, hogy közös felelôs-
ségünk az ifjú generációt a 
virtuális létbôl visszavezetni 
a való világba. Ennek jó esz-
köze a sport, mely megtanít 
csapatban játszani, s helyre 
tenni az ember egóját. A vá-
rosvezetô azt is elmondta a 
konferencia résztvevôinek, 
hogy Békéscsabán az éves 
költségvetés két százalékát, 
300-400 millió forintot költe-
nek évrôl évre sportra, sport-
létesítményekre.

Gajdács Emese

A 281 404 731 forint összkölt-
ségû projekt keretében meg-
újult az Árpád sor és a Der-
kovits sor egy-egy szakasza, 
a József Attila utca, valamint 
a Luther utca jelentôs része. 
A munka tavaly augusztus 
elején kezdôdött, és a kö-
zelmúltban fejezôdött be. A 
fejlesztés során megerôsí-
tették az Árpád sor Gyulai 
út és Bajza utca közötti sza-
kaszának burkolatát, az út új 
aszfaltréteget kapott. A par-
kolósávban buszmegállókat 
is kialakítottak. Ugyancsak 
megerôsítették a Derkovits 
sor Bánszki utca és Széche-
nyi utca közötti szakaszának 
útburkolatát, ezen az utca-
hosszon is a parkolósávban 
létesült két buszmegálló.

A József Attila utcát teljes 
szélességében átépítették, a 
kormányhivatal felôli oldalon 
3,5 méter széles, a zeneis-
kola felôli oldalon pedig 1,2–
1,55 méter széles térkövezett 

járdát alakítottak ki. A járdák 
közötti úttesten egy várako-
zó (parkoló) és egy forgalmi 
sávot építettek ki. A projekt 
másik részét képezô, Luther 
utcai felújításra idén nyáron 
került sor, a munkálatok au-
gusztus közepén fejezôdtek 
be. A város szabályozási ter-
vében a Luther utca évek óta 
gyûjtôútként szerepel. Átala-
kításánál kiemelt szempont 
volt a terület megnövekedett 
forgalmának gyorsabb leve-
zetése, a környezeti ártalmak 
csökkentése. 

A forgalmi rend oly módon 
változott meg, hogy a folya-
matos haladás biztosított le-
gyen. Ennek érdekében, ahol 
lehetett, külön forgalmi sávo-
kat alakítottak ki a csatlakozó 
utcákba befordulni szándé-
kozóknak, de néhány kanya-
rodási lehetôség megszûnik. 
A Gyóni Géza utca a Luther 
utca felôl a Csaba Centerhez 
vezetô útig egyirányú lett. 

A kerékpárosok viszont ezt 
az utcaszakaszt is használ-
hatják mindkét irányban a 
KRESZ szabályait betartva. 

A felújítás során, az egyik 
oldalon, a meglévô útszegély-
lyel azonos helyre épült új út-
szegély, a másik oldalon pedig 
átlagosan 2,6 m-rel szélesebb 
lett az útburkolat. Új aszfaltbur-
kolatot is kapott az út. Emellett 
autóbuszmegálló-párt alakítot-
tak ki közvetlenül a Kazinczy 
Ferenc Általános Iskola torna-
termének bejáratával szem-
ben. A bútorbolt elôttit meg-
szüntették, hasonlóképpen a 
kétoldali egyirányú kerékpár-
utat is. A Luther utcában nincs 
tiltva a kerékpáros-forgalom, 

de a jelentôs gépjármû forga-
lom miatt a Csaba utca–Justh 
Gyula utcai, korábban kiépített 
gyalog- és kerékpárút haszná-
lata javasolt. 

Kicserélték az utca bal 
oldalán húzódó ivóvíz-ge-
rincvezetéket, a mûanyagból 
készült ellátó és a bekötô-
vezetékeket. Átépítették a 
Luther utca–Kinizsi utca ke-
resztezôdésében található 
jelzôlámpás csomópontot is.

Az önkormányzat és a kivi-
telezôk köszönik a lakosság 
türelmét, amelyet az átépítés 
idején tanúsítottak; továbbá 
a közlekedôk figyelmessé-
gét, amellyel elkerülhették a 
komolyabb baleseteket.

2 Csabai Mérleg

 Csa bai Mér leg – in gye nes vá ro si lap, Bé kés csa ba. Megbízott fe le-
lôs szer kesz tõ: Mikóczy Erika. Fotó: Ujházi György. Nyom dai elõ-
ké szí tés: A-TEAM Reklámügynökség Kft. Fe le lõs ki adó: Bé kés csa ba 
Va gyon ke ze lõ Zrt., Koz ma Já nos cég ve ze tõ. Szerkesz tõ ség: 5600 
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István, telefon: 70/317-8206. E-mail: csabai.merleg@bekescsaba.hu
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A Luther utcán is látványos a változás

„Ép testben ép lélek”

PAPÍR – ÍRÓSZER!
Békéscsaba, Kinizsi u. 12.

(APEH utcája)
Tel.: 20/9793-193

Nyitva: hétfôtôl péntekig 
8.00–12.00 és 13.00–17.00

Közületek részére nyomtatvá-
nyok, tanszerek kedvezô áron, 
10 százalék kedvezménnyel.

Beiskolázási utalványt 
elfogadunk.

az Árpád sor, Derkovits sor, a József 
attila utca és Luther utca fejlesztése

Befejezôdtek a belváros közlekedési helyzetének javítása 
érdekében végzett burkolatszélesítési és -megerôsítési 
munkák, szegélykôcserék, illetve az új buszmegállók kiala-
kítása. A feladatok elvégzéséhez a DAOP „Önkormányzati 
tulajdonú belterületi utak fejlesztése” tárgyú felhívásra be-
nyújtott, Árpád sor, Derkovits sor, József Attila utca, Luther 
utca belterületi önkormányzati utak fejlesztése címû pályá-
zatával 253 264 258 forint támogatást nyert a város.

Elkezdődött Békéscsabán az új 
háromcsillagos hotel kivitelezése
A Tappe Szállítási és Feldolgozó Kft. 269 millió Ft támo-
gatást nyert „Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése” címû 
pályázati kiíráson az Új Széchenyi terv keretében. A pro-
jekt összköltsége 479 millió Ft, amelybôl egy háromcsil-
lagos hotelt építenek, a megvalósítást követôen több új 
munkahely jön létre Békéscsabán. 

A mezôberényi telephelyû 
Tappe Szállítási és Feldolgo-
zó Kft. békéscsabai központi 
irodáját, amely egy laktanya-
komplexum, alakítja át három-
csillagos kereskedelmi szállás-
hellyé a projekt keretén belül.

A projekt célja Békéscsaba 
szálláshelykínálatának bôví-
tése egy háromcsillagos szál-
loda létrehozásával. Az épület-
együttes 22 lakóegységgel, 
összesen 26 szobával fog 
mûködni és így egyidejûleg 
46 fô részére tud szálláslehe-
tôséget biztosítani. A szálloda 
wellness funkciókkal, étterem-
mel kiegészítve és minôségi 
szolgáltatásokat (kerékpár, 
ingyenes wifi, értékmegôrzés, 
honlapon keresztüli foglalás) 
nyújtva várja majd leendô 
vendégeit.

A hotel lehetôséget bizto-
sít különbözô rendezvények 
lebonyolítására, illetve nagy 
hangsúlyt fektetnek olyan 
programok szervezésére, 
amelyek az aktív turisták szá-

mára nyújtanak kikapcsoló-
dási lehetôséget.

A hotel létrehozásával a 
munkalehetôségek is bôvülni 
fognak, a megtartott munka-
helyek száma 20 fô, és még 
9 fônek teremt új munkalehe-
tôséget, nem beszélve arról, 
hogy jelentôsen hozzájárul a 
helyi beszállítók gazdasági 
fejlôdéséhez.

A tervezett kapacitás ki-
használása az elsô évben 
48 százalék, a másodikban 
már 50 százalék, majd a har-
madik mûködési évben a ter-
vek szerint az 55 százalékot is 
eléri majd. A szálláshelyen el-
töltött vendégéjszakák száma 
is arányosan nôni fog, az elsô 
évben 3854, a második évben 
4015 és a harmadikban ez a 
szám már 4417 éjszaka lesz a 
becslések szerint.

A hotelrôl és a fejleszté-
sekrôl bôvebb információt a 
www.arcanumhotel.hu olda-
lon olvashatnak.

Tappe Szállítási és Feldolgozó Kft. | Cím: 5650 Mezôberény, Békési út 0307/2.
Kapcsolattartó: Barta Ádám | Telefon: +36 30 405 5019
E-mail: info@intezmeny.hu | Honlap: www.intezmeny.hu

Vállaljuk terménydarálók,
szivattyúk javítását,

villanymotorok tekercselését, 
sürgôs esetben
48 órán belül. 

Villanymotorokat veszek
állapottól függetlenül

140 Ft/kg-os áron. 

Sztator Bt. • Békéscsaba, Pulszky u. 24.
Telefon: 66/446-353 és 70/ 223-5474

Pénzügyi kérdéseivel, panaszával forduljon bizalommal a Pénz-
ügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) által létrehozott, 11 
megyeszékhelyen mûködô Pénzügyi Tanácsadó Irodahálózat-
hoz, ahol független szakértôk nyújtanak ingyenes segítséget

Békéscsabai Tanácsadó Iroda
5600 Békéscsaba, József Attila u. 2–4.

Tel.: 30/714-4800, 66/622-041
E-mail: bekescsaba@penzugyifogyaszto.hu 
Nyitva tartás: Hétfô, Szerda, Péntek: 9–13h

Kedd, Csütörtök: 13–17h

Pénzügyi fogyasztóvédelmi tanácsadás

i n g y e n e s e n  •  p á r t a t l a n u l  •  s z a k s z e r û e n

Köszönet a járdáért
Bodor Sándor, kedves ol-
vasónk azért kereste fel 
szerkesztôségünket, hogy 
lakótársai nevében az új-
ságon keresztül mondjon 
köszönetet a Derkovits sori 
járdáért. 

Elmondta, korábban több-
ször is kérték az önkormány-
zatot, hogy a gyalogosok 
számára készüljön átjáró a 

Szabadság tér irányába, s az 
idén nyáron elkészülhetett a 
járda, amelyen több mint szá-
zan közlekednek naponta. A 
Penza-lakótelepen élôk és a 
Bánszki utcaiak is ezt hasz-
nálják. Bodor Sándor ezúton 
kíván köszönetet mondani 
lakótársai nevében az önkor-
mányzatnak a mintegy 50-60 
méteres járdaszakaszért.

V. A.

Konferenciát tartottak
testnevelô tanároknak



Mint ismeretes, Békéscsaba 
önkormányzata 2012 végén 
elkészíttette a Csabai kol-
bász marketingkoncepcióját. 
A marketingkoncepció célja, 
hogy segítse a helyi kisterme-
lôk piacra jutását, a Csabai 
kolbász hírnevének építését, 
ezzel békéscsabai családok 
sokaságának nyújtson tisz-
tes megélhetést és kiegészí-
tô jövedelmet, hozzájárulva 
a helyi gazdaság megerôsö-
déséhez.

Ennek egyik fontos eleme 
a helyi kistermelôk piacra ju-

tásának támogatása, ugyan-
is a jelenlegi körülmények 
között a családi manufaktúra 
jelleg miatt nem mindenkinek 
kifizetôdô önálló, komplex 
marketingeszköztárat fenn-
tartani. A kistermelôk, csalá-
di vállalkozások eszköztámo-
gatásának egyik jó példája a 
most elkészült kolbászkata-
lógus, melyet a közelmúltban 
mutattak be a szakmai érdek-
lôdôknek Békéscsabán. Az 
eseményen részt vett dr. Kiss 
Gyula aljegyzô, Baran Ádám, 
a Körösök Völgye Natúrpark 

Egyesület munkaszervezet-
vezetôje, aki ezúttal a kiadót, 
a  Körösök Natúrpark Non-
profit Kft.-t képviselte és Fü-
löp Zoltán, a katalógus terve-
zôje és kivitelezôje. 

Mint azt az elôadóktól 
megtudtuk, a „Csabai kol-
bászkatalógus 2013” egy 
olyan hiánypótló kiadvány 
lesz, amelyik bemutatja az 
engedéllyel rendelkezô, s 
a nyilvánosság ezen for-
máját vállaló, Békéscsabán 
mûködô kistermelôket, ter-
mékeiket, szolgáltatásaikat 
és elérhetôségeiket. A város 
ezzel a kiadvánnyal is sze-
retné közvetlenül támogat-
ni a kolbászkészítôket. Az 
igényes kivitelû füzetben a 
termelôk maguk vallanak te-
vékenységükrôl, személyes 
hangvételû interjúkban, fo-
tókkal gazdagon illusztrálva. 

A Csabai kolbász mar-
ketingje koncepció és így a 
katalógus készítését is szé-
les körû, helyi és országos 
primer kutatás elôzte meg, 
melynek során feltérképezték 
a kolbászkészítés helyzetét, 
országos, szakmai és helyi 
megítélését és lehetôségeit. 
A vizsgálatok során nemcsak 
anonim kutatások, hanem 
személyes mélyinterjúk ké-
szültek kolbászkészítôkkel, 
a kolbászfesztivál és a kol-

bászklub vezetôivel, valamint 
a helyi közélet szereplôivel. 
Kivétel nélkül minden helyi, 
közéleti szereplô egyetértett 
azzal, hogy támogatni kell 
a kistermelés megerôsödé-
sét. Példa nélküli a közösség 
egyetértése, összefogása 
ebben a kérdésben. A cél az, 
hogy a generációkról generá-
ciókra szálló hagyományokat 
megôrizzük, a minôségi kol-
bászkészítést népszerûsítsük, 
s a városunk hírnevét erôsítô, 

minôségi hústerméket minél 
több emberrel megismertes-
sük, megszerettessük.

Mint megtudtuk, az Ag-
rármarketing Centrum támo-
gatásával elkészült Csabai 
kolbászkatalógust szeptem-

berben Budapesten is bemu-
tatják a nagyközönség szá-
mára.

A kiadványt az 
Agrármarketing Centrum 

támogatta

A szociális ösztöndíjat az álla-
milag finanszírozott és tandíjas 
képzésben részt vevôk is igé-
nyelhetik. Az ösztöndíj összege 
átlagosan havi 11 400 forint. A 
kérelmeket a tanévkezdéskor, 
a Szabadság tér 11–17. szám 
alatt lehet benyújtani, nyom-
tatvány a 10. számú irodában 
igényelhetô, illetve letölthetô 
a város honlapjáról. A jövede-
lemhatár teljes család esetén 
39 900 forint, egyedülálló szü-
lô esetén 48 450 forint. Kitétel, 
hogy az intézménytôl ne ré-
szesüljön tanulmányi ösztön-
díjban a fiatal, illetve, ha csak 
kis összegben részesül, az 
11 400 forintra kiegészíthetô. 
A rászoruló elsôévesek ezen-
kívül igényelhetnek tanévkez-
dési támogatást is.

Egyszeri támogatás

Az iskolakezdéskor a rend-
szeres gyermekvédelmi ked-

vezményben részesülô 2200 
békéscsabai gyermek egy-
szeri, 5800 forintos támoga-
tást kap Erzsébet utalvány for-
májában, amit ruhára, cipôre, 
tanszerekre használhatnak fel 
az érintettek. Míg az elôzô két 
támogatást igényelni kell, ez 
a gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülôknek jár.

Tanszerekkel segítettek 
a roma gyerekeknek

Mint azt Vantara Gyulától 
megtudtuk, a nemzetiségi 
önkormányzattal és a járás 
romaügyi referensével egyez-
tetés folyt a roma gyerekek 
– tavalyihoz hasonló – isko-
lakezdési támogatásáról. En-
nek köszönhetôen százhúsz 
roma gyermek kaphatott tan-
szereket, fejenként ötezer fo-
rint értékben. A csomagokat 
az Ibsen ház udvarán vehet-
ték át az érintettek, egy héttel 
a tanévkezdés elôtt. 

Mikóczy Erika

Vantara Gyula polgármester 
a közelmúltban látogatott el 
a burkolatkövek újrahaszno-
sításával megszépült hely-
színekre. Megjegyezte, hogy 
a Szent István téri bontott 
anyagok felhasználására a 
legjobb megoldás született: 
a városban 23 helyszínen rak-
ják le a bontott, de még kivá-
ló minôségû burkolóanyago-
kat. Ôsztôl  több iskolában 
megújult udvar várja a diá-
kokat. A Lencsési iskolában 
a belsô udvart és a fôbejárat 
elôtti pihenôt építették ki ösz-
szesen 500 négyzetméteren, 
mintegy 5 millió forint érték-
ben. A Jankay iskola elôtt a 
parkolót és a járdát burkolják 

újra 250 négyzetméteren, 
2,8 millió forint értékben. Az 
erzsébethelyi iskolában 450 
négyzetméteren a belsô ud-
var szépült meg, megközelí-
tôleg 4,5 millió forintért. 

A Justh Gyula utca bur-
kolatát is az újrahasznosított 
kövekbôl újították fel, itt ke-
rékpárút, közlekedôsáv, járda 
és kerékpártároló készült el 
1000 négyzetméteren. Mezô- 
megyeren a sportpálya öltözô-
jéhez tartozó járdát is a Szent 
István téren elbontott díszkô 
felhasználásával alakították 
ki 8 millió forint értékben. Az 
összes felhasznált, újrahasz-
nosított kôanyag értéke meg-
közelíti a 20 millió forintot.

Szeptemberben az általá-
nos iskola elsô és ötödik 
osztályában, felmenô rend-
szerben vezetik be a hit- és 
erkölcstant, amelyek közül a 
szülô választhat. A hittan ok-
tatását az egyházak szerve-
zik, az erkölcstant a pedagó-
gusok tanítják – tudtuk meg. 

Az egész napos iskolával 
kapcsolatban Czégény Gyula 
megjegyezte, hogy míg a szü-
lôk dolgoznak, az általános 
iskolába járó gyerekeknek az 
intézmény hasznos, tartalmas 
elfoglaltságot, felügyeletet, 
biztonságot, közösségi életet 
nyújthat ebben a formában, 
egészen délután négy óráig. 
Kiemelte: a jogszabály lehe-
tôvé teszi, hogy a szülô külön 
kérésére, megfelelô indoklás 
mellett, délután négy óránál 
korábban is elmehessen a 
gyermek az iskolából.

A tankerület vezetôje arról 
is beszélt, hogy érdemes a 
szakképzésben körülnézniük 
azoknak a fiataloknak, akiket 
a középiskolai tanulmányaik 
befejezése után nem vettek 
fel a felsôoktatásba. Czégény 
Gyula szerint, alapos tájé-
kozódás után érdemes egy 
olyan szakmát választaniuk, 
amely a személyiségüknek 
megfelel, és amellyel a késôb-
biekben megtalálhatják a szá-
mításukat. Arra biztatja a még 
bizonytalan fiatalokat, hogy 
vágjanak bele egy szakmai 
képzésbe, mert az ott meg-
szerzett ismereteket késôbb 
a felsôoktatásban és jövôbeni 
pályájukon is kamatoztatni  
tudják. – A jelentkezésre még 
szeptember elején is van le-
hetôség, az intézmények se-
gítséget nyújtanak a jó válasz-
táshoz – tette hozzá Czégény 
Gyula. 

M. Erika
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Fülöp Zoltán, dr. Kiss Gyula és Baran Ádám a szakmai bemutatón

A csabaiak asztaláról nem hiányozhat a kolbász

Vantara Gyula: A város könnyít a szülôk terhein
A Justh Gyula utca burkolatát is ebbôl újították fel

Czégény Gyula: Lassan minden kész a tanévkezdéshez

Újrahasznosítják 
a felszedett utcaköveket

Kezdôdik a tanév
Újdonságokra is számíthatunk

Békéscsaba segíti 
az iskolakezdést

Elkészült a „Csabai kolbászkatalógus 2013”
Igényes kiadványban mutatják be a kistermelôket

→ Folytatás az 1. oldalról

→ Folytatás az 1. oldalról
A Szent István téren és az Andrássy úton, a belváros fel-
újítása miatt felszedett burkolóköveket  újrahasznosítja a 
város. A közel 8200 négyzetméternyi anyagot közterüle-
tek újraburkolásához, iskolák, óvodák és más városi in-
tézmények járdáinak, udvarainak szépítéséhez ajánlotta 
fel a város vezetése, az önkormányzati képviselôk javas-
latait figyelembe véve.

A „Csabai kolbász marketingje” címû koncepció részeként 
elkészült a városunkban tevékenykedô, engedéllyel ren-
delkezô, s a nyilvánosságot vállaló kistermelôket bemuta-
tó katalógus. Az Agrármarketing Centrum támogatásával 
létrejött kiadványt a közelmúltban mutatták be a városve-
zetôknek és a szakmai érdeklôdôknek Békéscsabán.



A Békéscsabai Irodalmi Estek augusztusban is kiköltö-
zött a Csabagyöngye stégszínpadára, ahol Frankó Atti-
la versét, Márai Sándor és Wass Albert mûveit, valamint 
Huszár Endre Adoma a grillezésrôl címû novelláját hall-
hatták az érdeklôdôk

Negyedszer rendezték meg 
Békéscsabán a felcsíki nép- 
tánctábort a Meseházi Ala-
pítvány jóvoltából. Felcsík a 
belvárosban is házhoz jött: az 
Andrássy úti borozó elôtt mu-
zsikáltak a zenészek. Ízelítôt 
kaphattunk a táborban el-
sajátított táncokból is Csibi 
Szabolcs, Kelemen István és 
Román Hunor népzenészek 
közremûködésével. A bát-
rabb táncos kedvûek Sándor 
Csabától és Albert Kingától 
leshették el a lépéseket.

A TeÁtrium az egyik augusz-
tusi családi napon Mátyás 
király udvarává változott. A 
szüelikkel érkezô gyerekek 
a Jászai-díjas Kara Tünde 
és Czitor Attila elôadásában 
mesét hallgathattak Mátyás 
királyról, korhû jelmezeket, 
különbözô szerepeket ölthet-
tek magukra. A kicsik táncol-
hattak,  játszhattak, elvegyül-
hettek a királyi udvarban, de 
ezenkívül ajándék és „lako-
ma” (citromos limonádé és 
keksz) is várta ôket. 

A TeÁtrium verses estjén a  
Kossuth-díjas pásztorköltô, 
Sinka István emlékének adóz-
tak a közelmúltban. Az est há-
zigazdája Frankó Attila és fe-
lesége, dr. Berkes Erika volt. 
A színpadon Horányi László, 
Nagy Szabolcs, Szirtes Edina 
„Mókus”, Pengô Csaba és 
Molnár Dániel idézte meg 
Sinka szellemét a Pusztaszó 
zenekarral, amely 2009-ben 
rögzítette Sinka István meg-
zenésített verseit is tartalma-
zó, elsô CD-jét. 
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Augusztus 31-én 19 órától 
Varga Ádám és Kölcsey Sza-
bolcs koncertje a fôtéren
Augusztus 31-éig látogatható 
a Jankay Gyûjtemény és Kor-
társ Galériában a XXIII. Csuta 
Nemzetközi Mûvésztelep zá- 
rókiállítása
Szeptember 1-jén 19 órá-
tól Vasárnapi Iskolakerülô az 
Antovszki Banddel a Szent 
István téren. 
Szeptember 2-án 19 órától 
Elszállt a nyár… – a Csabai 
Színistúdió koncertje a Szent 
István téren
Szeptember 6-án Operett 
Gála a Békés Megyei Szimfo-
nikus Zenekarral a Szent Ist-
ván téren
Szeptember 7-én, szomba- 
ton VI. Csabai Blueskert Fesz-
tivál a Szent István téren
Szeptember 8-án, vasárnap 
Magyar Dal Fôvárosa 2013 – 
Békéscsaba a Szent István 
téren és az Andrássy úton
Szeptember 14-én 9 órától 
VI. Békés–Csaba–Gyula In-
dián kenu túlélô verseny az 
Élôvíz-csatornán
Szeptember 14-én 14 órától 
17 óráig Családi játszóház 
– Ôszi sárkányépítés a Mun-
kácsy Mihály Múzeumban

Programajánló

Öt tipp 
öt pizzáért

A SPEED BURGER ÉS PIZ- 
ZÉRIA és a Csabai Mérleg 
közös játékán hetente egy ol-
vasónk egy egész hétre szó-
ló ebédmeghívást nyerhet 
tôlünk. Keresse „Hol készült 
a kép?” játékunkat a www.
csabaimerleg.hu oldalon! 
Hétfônként sorsolunk, eddig 
minden nyertesünk elégedett 
volt a nyereménnyel. Játsszon 
velünk Ön is, hogy nyerjen!

Csabai Nyár – mindenes(e)tre 

Ingyenes programok a felújított Szent 
István téren minden este héttôl, kiülôs 
koncertek a Csabagyöngye teraszán 
péntekenként este fél kilenctôl és 
vasárnapi fagyizó a városháza elôtt 
vasárnap délutánonként. 

Augusztus 29., csütörtök 
19.00 Dél-alföldi Harmonikabarátok 
Klubja
Augusztus 30., péntek
20.30 Orszlán kiülôs koncert a Csa-
bagyöngye teraszán
Augusztus 31., szombat
19.00 Varga Ádám és Kölcsey Sza-
bolcs koncertje
Szeptember 1., vasárnap
19.00 Vasárnapi Iskolakerülô az 
Antovszki Banddel
Szeptember 2., hétfô
19.00 Elszállt a nyár… – a Csabai 
Színistúdió koncertje

Kiállítások a MAGYAR 
FOTOGRÁFIA NAPJA alkalmából: 

Augusztus 29-én, csütörtökön 11 
órakor a Munkácsy Emlékházban 
„Négy évszak a Körösön” címmel 
nyílik fotókiállítás (október 15-éig)
Augusztus 29-én, csütörtökön
17 órakor a Csabagyöngye Kulturális 
Központ Panoráma termében Marosi 
Viktor Macropolis címû tárlata nyílik 
(látogatható szeptember 18-áig). A 
békéscsabai születésû fiatalember 
2008 és 2012 között Los Angelesben, 

New Yorkban, Párizsban és Budapes-
ten készült portréival mesél. Képei 
szereplôi nemcsak földrajzilag van-
nak távol egymástól; máshol tartanak 
életükben, különbözô módon látják a 
világot. Egyvalami, az alkotni akarás 
és tehetségük felfedezésének vá-
gya mégis összeköti ôket. Az analóg 
technikával készült fotókat a tárlaton 
néhány sor is kiegészíti a fénykép 
modelljérôl. 

Szeptemberi elôzetes

Szeptember 6., péntek 20.00 
Random Trip
Szeptember 7., szombat 22.00 
Synthetic Casino
Szeptember 20. Ír stepshow
Szeptember 24. Nagytemplom, 
Koncz Zsuzsa-koncert

A Csabagyöngye földszinti Hungari-
kum Klubjában csütörtökönként 9–13 
óra között az Országos Fogyasztóvé-
delmi Egyesület Békés Megyei Szer-
vezetének szakemberei várják azokat, 
akik úgy érzik, megkárosították ôket. 

A Csabagyöngye Puebla kultúrautal-
vány és OTP SZÉP kártya elfogadó 
hely. Lehetôség van bankkártyás fi-
zetésre. A Csabagyöngye Kulturális 
Központ Tourinform irodájában az 
országos jegyértékesítô rendszerbôl 
lehívott bérletek és jegyek vásárlása 
esetén nem tudjuk elfogadni a Szé-
chenyi Pihenôkártyát.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

Kiállítás 

Szeptember 6., péntek 17 óra – Az Aradi Fotóklub kiállításának megnyitója 
a közösségi ház nagytermében. A megjelenteket köszönti Takács Péter, a kö-
zösségi ház vezetôje. Megnyitja dr. Ferenczi Attila tanácsnok. A tárlat megte-
kinthetô szeptember 20-áig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig. 

Ismeretterjesztô elôadás

Szeptember 9., hétfô 18 óra. „Az infrafotózás láthatatlan világa” címmel dr. 
Datki Zsolt szegedi fotográfus vetítéssel egybekötött elôadása a Márvány 
Fotómûhely foglalkozásán.

Induló tanfolyamok

Angol középfokú nyelvvizsgára felkészítô tanfolyam • indul szeptember 
19-én 18 órai kezdettel. A képzésre haladó, illetve középhaladó felnôtt 
hallgatók jelentkezését várjuk. A tanfolyam 60 órás (60x45 perc) és 20 
foglalkozásból áll, melyekre csütörtöki napokon kerül sor 18-tól 20 órá-
ig a közösségi ház tanácskozótermében. Vezeti: Baráthné Kutasi Györgyi 
nyelvtanár. Részvételi díj: 30 000 Ft. Jelentkezni személyesen a hely-
színen lehet az elsô alakuló megbeszélés alkalmával, 20 000 Ft elôleg 
befizetésével
Jóga kezdô tanfolyam • indul szeptember 23-án, 18 órakor. A képzés 24 
órás és 12 foglalkozásból áll, melyekre hétfôi napokon kerül sor 18-tól 20 
óráig. A részvételi díj 8000 Ft/fô. Vezetôje: Juhász Gabriella. Jelentkezni 
szeptember 20-áig lehet a részvételi díj befizetésével a közösségi ház-
ban. 
Fotósuli • indul diákoknak és felnôtteknek szeptember 25-én 17 órakor. A 
képzés 20 órás és 10 foglalkozásból áll, melyekre szerdai napokon 17-tôl 
19 óráig kerül sor. Célja a digitális fotózás technikájának az elsajátítása. 
A részvételi díj 8000 Ft/fô. A tanfolyamot a Márvány Fotómûhely tagjai 
vezetik. Jelentkezni szeptember 23-áig lehet a részvételi díj befizetésével 
a közösségi házban.
Intimtorna-tanfolyam • indul szeptember 25-én 18 órakor. A képzés 10 
órás, a foglalkozások szerdai napokon 18-tól 19 óráig tartanak. Vezeti: dr. 
Vitaszek Lászlóné gyógytornász. Részvételi díj: 8000 Ft/fô. Jelentkezni 
személyesen a helyszínen lehet az elsô alakuló megbeszélés alkalmával, 
a részvételi díj befizetésével.

Alakformáló torna

Minden héten, kedden és csütörtökön 18.30-tól 19.30 óráig. Vezeti: Kvasz 
Edit aerobic-oktató.

MESEHÁZ
5600 Békéscsaba, Békési út 15–17. • Tel.: 66/326-370, 

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT
5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4. • Tel.: 66/449-222 

info@csabagyongye.com • www.csabagyongye.com

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

Meseházi kézmuv̋es-ajánló
2013. ôsz

Kedves Pedagógus kollégák!

A csodás napfényes ôszi délelôttökön, délutánokon is szeretettel várunk 
minden érdeklôdô óvodás-, iskoláscsoportot a Meseházba. Békéscsabán, 
a Békési út 17. szám alatt található mûemlék épületegyüttes zárt udvarával, 
foglalkoztatótermével, mûhelyeivel ideális helyszín csoportok fogadására. A 
látogatás alkalmával megtekinthetôk kiállításaink is.

Schéner Mihály gyûjteményes kiállítása, amely színes fafaragványaival, figu-• 
ráival sajátos, népi ihletésû mesevilágba invitálja a látogatót. A Meseszobában 
Mesetrón és Mesekeltetô asztal mesehallgatásra, mesemondásra csábít, ké-
nyelmet biztosít a Gyalogcsillag lóca és a falról Viráglányok kacagnak ránk. 
A Lenkefi Konrád bábjaiból válogatott kiállítás megújulva, teljes pompájá-• 
ban tündökölve várja a látogatókat. A bábokat Lenkefi Konrád tervezte és 
kivitelezte, és a Napsugár Bábegyüttes keltette életre fél évszázadon át. 
Ványai János hajdani csabai fazekasmester mûhelyében, a régi csabai fa-• 
zekasság szerszámain kívül, megtekinthetô a mester régi cégtáblája, fény-
képei, mesterlevele és késztermékek sokasága. Fazekasmûhelyünkben 
autentikus környezetben ma is mûködik fazekas szakkör gyermekek és 
felnôttek részvételével. 

Foglalkoztatótermünkben népi kézmûves játszóházak megvalósítására van le-
hetôség. A népi, hagyományôrzô kézmûvesség, a természetes anyagok hasz-
nálata adja a foglalkozások különlegességét. 

Ôszi ajánlatunk a következô:
Csuhévirágok készítése• 
Szitakötô készítése ágakból, • 
termésekbôl
Nemezelés• 

Dióhéjbölcsô, babakocsi • 
készítése
Gomba, süni textilbôl, filcbôl• 
Virág készítése, festése tobozból• 

Csoportok számára elôzetes bejelentkezés szükséges a 66/326-370-es tele-
fonszámon, illetve a mesehaz@mesehaz.hu e-mail címen. Igény szerint kihe-
lyezett foglalkozást is megvalósítunk, max. 30 fôig.

Kiállításaink megtekintésének díja: diákoknak 100 Ft, pedagógus kísérôknek 
ingyenes. A kézmûves-foglalkozások díja: 200 Ft/fô, pedagógus kísérôknek 
ingyenes. Címünk: MESEHÁZ  Békéscsaba, Békési út 15–17.

Mindenkit szeretettel várunk!

LENCSéSI KÖZÖSSéGI HÁZ
5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. • Tel./fax: 66/456-177

E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com

Felcsík házhoz jött

Királyi udvar a TeÁtriumban

Sinka emlékét idézték fel

LaKoSSÁgi Fórum 

irodalom a stégszínpadon

Chopin kórus

A 2014–2020-as idôszakban 
Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros ismét jelentôs forrásokhoz 
juthat fejlesztések megvalósí-
tása érdekében. 

A források felhasználását 
tervezni kell. A 2014–2020. évi 
programozási idôszakban a 
megyei jogú városok tervezé-
sének és forrásfelhasználásá-
nak irányadó dokumentuma 
az Integrált Településfejlesz-
tési Stratégia (ITS) lesz. Az ITS 
egy olyan alapdokumentum, 
amely azt szolgálja, hogy a 
benne foglalt tevékenységek, 
projektek megvalósuljanak 
a 2014. évet követô idôszak-
ban és a város optimálisan 

kihasználja az EU 2014–2020 
közötti idôszakának fejleszté-
si lehetôségeit. 

A fejlesztési stratégia, kon-
cepció kidolgozása során a 
város komoly hangsúlyt fektet 
az érdemi együttmûködésre a 
lakossággal. A fenti témában 
Békéscsaba önkormányza-
ta fórumot tart szeptember 
3-án 16.00 órakor a Csaba-
gyöngye 1. emeleti Panorá-
ma termében.

Kérjük, jöjjenek el, és 
mondják el elképzeléseiket, 
javaslataikat a város vezeté-
sének, hogy Önökkel együtt 
határozhassák meg városunk 
jövôbeni fejlesztéseit!

Leszkó Malgorzata és Rázga 
Ágnes ezúton is értesíti a 
Chopin kórus tagjait és az ér-
deklôdôket, hogy a nyári szü-
net után elindultak a próbák 
a Csabagyöngye Kulturális 
Központban, hétfôn és csütör-

tökön 18.45-tôl 20.15 óráig.  A 
kórus a nyári szünet után elô-
ször szeptemberben 8-án, a 
magyar dal napja rendezvény 
keretében lép fel. Várják az 
érdeklôdô, énekelni szeretô 
új tagokat is próbáikra.



A programok sora térzenével 
indult, majd katonai tisztelet-
adás mellett ünnepélyesen 
felvonták a nemzeti lobogót. 
Ezt követôen határon túli hon-
fitársaink tettek állampolgársá-
gi esküt, és vehették át Vantara 
Gyula polgármestertôl az ezt 
igazoló dokumentumokat. A 
kenyérszentelés után, a város 
és a Lipóti Pékség jóvoltából, 
a jelenlevôk egy-egy kis cipót 
is hazavihettek. A belvárosi 
római katolikus templomban 
ünnepi szentmisét tartottak.

A családok a fôtéri színpad-
nál a Napsugár Bábszínház 
közremûködésével gyermek-

programon vehettek részt. 
Délután egyebek mellett Szi-
netár Dóra mûsorát, néptán-
cosok fellépését láthatta a 
közönség, este Péterfy Bori & 
Love Band lépett színre.

Vantara Gyula polgármes-
ter beszédében elmondta: 
„Elsô királyunk országgá épí-
tette az akkori magyarságot 
és az akkori nagyhatalmak 
közé integrálta a Magyar ki-
rályságot. De ennél is fonto-
sabb, hogy megfogalmazta 
azokat a morális, erkölcsi és 
közösségi értékeket, ame-
lyekre lehet, érdemes és kell 
építeni minden közösséget.” 

– Szent István hagyatéka 
a miénk, békéscsabaiaké is. 
Emlékezzünk arra a kilenc 
Árpád-kori falura, amelyek-
nek területén a mai Békés-

csaba virágzik! Bizonyára 
ismerôsen fog hangzani 
Önöknek: Csaba, Megyer, 
Gerla, Vesze, Gerendás, Két- 
sopron, Ölyved, Szent Mik-
lós, Kerek. Mind a kilenc fa-
lunak saját temploma volt és 
szorgos adófizetô emberek 
lakták. A csabai vár, vagy 
ahogy a helyiek hívták, kas-
tély, a Dózsa György út ele-
jén állt. Az 1700-as években 
betelepülô ôseink még látták 
a megmaradt falakat. Legyünk 
büszkék saját ezeréves tör-
ténelmünkre – fogalmazott a 
polgármester. 

Az ünnepi gondolatokat 
követôen megkezdôdött nem-
zeti rockoperánk, az István, a 
király bemutatója, végül a ha-
gyományokhoz hûen tûzijáték 
zárta a napot.

Gajdács Emese

A több mint húszéves múltra 
visszatekintô Zenitre eddig 
több mint húsz országból 
érkeztek zenekarok Békés-
csabára. 

Az idei találkozó nem a 
verseny irányába mozdult 
el, bár a produkciókat ér-
tékelte a Neumayer Károly 
és Dubrovay László alkotta 
neves szakmai zsûri. Utóbbi 
az esemény értékelésekor a 
zene hatalmáról szólt. Mint 
mondta, a zene képes arra, 
hogy sok embert fogjon egy 
gondolat köré. Dubrovay 
László utalt arra is, hogy a 
csabai fúvószenészek ma-
gas színvonalú játéka egyre 
jobb teljesítményre sarkallja 
a többi együttest is.

Szente Béla, a Csabagyön-
gye igazgatója a Korzó téri 
zárókoncerten elmondta, úgy 

tervezik, hogy jövôre néhány 
produkciónak a kulturális 
központ hangverseny-terme 
adna otthont, de a progra-
mok döntô részét továbbra 
is szabad téren rendezik 
majd meg.

Az idei Zeniten a felnôtt 
zenekari nívódíjat a békés-
csabai Körös-parti Vasutas 
Koncert Fúvószenekar nyerte 
el, s ôk kapták meg a kiemel-
kedô tehetséggondozásért 
járó díjat is. A helyi zenekar 
oboistája, Váróczy Krisztina 
a Kiváló Szólista Díjat vehette 
át. Az esemény megnyitóján 
és a zárókoncerten is meg-
emlékeztek a szervezôk a 
nemrégiben elhunyt Köles 
Istvánról, aki éveken át aktív 
résztvevôje, zsûritagja volt a 
zenei ifjúsági találkozónak.

Gajdács E.

Az adománybolt lényege, 
hogy a lakosság a felesle-
gessé vált értékeit (mûszaki 
cikkek, bútorok, egyebek) 
felajánlhatja a boltnak, eze-
ket a bolt minimális áron 
adja tovább az oda betérôk-
nek, az így keletkezô bevételt 
pedig az egyesület szociális 
célokra fordítja. 

– Az Egyensúly AE Egye-
sület hamarosan megnyitja 
adományboltját. Leendô bol- 
tunkba megkezdjük a hasz-
nált ruhák, dísztárgyak, bú-
torok, mûszaki cikkek, egye-
bek gyûjtését. Ha Önnek is 
van felesleges, de használ-
ható holmija, kérjük, ne dob-

ja ki, adományozza boltunk-
nak! – szól az Egyensúly AE 
Egyesület kérése.

Az adománybolt címe: Bé-
késcsaba Kétegyházi út, In-
kubátorház, vállalkozói udvar. 
Ha Önök kisebb tárgyakat, 
ruhanemûket szeretnének fel-
ajánlani, azokat bevihetik az 
egyesülethez, Békéscsabán, 
a Kolozsvári u. 62. szám alá. 
Bútor és mûszaki cikkek fel-
ajánlása esetén szíveskedje-
nek felhívni a 06-20/565-9096 
telefonszámot. Az egyesü-
let köszöni a felajánlásokat, 
amelyekkel minden egyes 
adakozó segíthet másokon!

M. E.

Csikósok bevonulásával és 
lovashintó-felvezetéssel kez-
dôdött a 21. Szent István-
napi elôzetes a Lencsési 
Közösségi Háznál: a menet 
Csorvás Város Fúvósze-
nekarával és mazsorett- 
csoportjával egészült ki. A 
színpadon szórakoztató pro-
dukciók, míg a közösségi 
ház körül különbözô kísérô 
programok várták a vendé-
geket: egészségpont vér-
nyomás-, vércukor- és test-
zsírszint-méréssel, lehetett 
lovagolni és íjazni. A gye-
rekeket légvár és ugrálóvár 
szórakoztatta. Többek kö-
zött itt volt a huszonöt éves 
Téglás Zenekar és a Csaba 
Néptáncegyüttes, az LTSE 
Modern és Sporttánc Szak-
osztálya, valamint a Márvány 
Fotómûhely, amelynek tagjai 
szabadtéri kiállításon mutat-
ták be alkotásaikat. A sztár-
vendég a vajdasági Antal 

Tímea volt, és rekeszizmokat 
megmozgató humoreszke-
ket hallhattunk Ihos József 
humoristától. Dr. Ferenczi At-
tila beszéde és a tûzijáték 
után a békéscsabai Life of 
Rock együttes szórakoztatta 
az ünneplôket.

A „Lencsési a mi ottho-
nunk!” pályázat díjait is az 
ünnepség keretében osztot-
ták ki. Virágos balkon és ab-
lak kategóriájában elsô lett 
Bartók Zoltán Béla (Pásztor 
u. 150. 2/9.), különdíjas: Ma-
rik Gabriella (Lencsési út 35–
37. 7/42.). A virágos elôkert, 
ház elôtti virágos közterület 
kategóriában megosztott 
elsô helyezés született: Or-
vos Mihály (Szabó Pál tér 1.) 
és Pipis Lászlóné (Pásztor u. 
9.) között, a harmadik Drimba 
Péterné (Csenkesz u. 1.), a 
különdíjas Veres Gáborné 
(Lencsési út 16.) lett.

Vándor Andrea A Körös-parti Vasutas Koncert Fúvószenekar a kabalával

Az Inkubátorház vállalkozói udvarában lesz a boltMazsorettek látványos felvonulása a Lencsésin

A dal, a zene óriási kincs! 
Segít emlékezni, megváltoz-
tatja a kedvünket, hozzáál-
lásunkat, megváltoztatja az 
egész életünket. Szerencsés 
ember az, akit gyermekként 
dallal ringatott álomba az 
édesanyja, és akinek a dal, 
a zene élete szinte minden 
pillanatában jelen van. Mert 
a lélek mélyére kúszó dalla-
moktól még intenzívebb az 
átélt öröm, felemelôbb az 
ünnep, könnyebb a munka, 
és elviselhetôbb a fájdalom.

Már pocaklakóként halljuk 
a körülöttünk szóló dallamo-
kat, énekelünk a gyermekjá-
tékokban, zenére tomboljuk 
ki magunkat fiatalon, van 
dalunk a szerelmünkkel, 
vannak túlélô dalaink meg-
próbáltatásainknál. Vannak 
dalok, amelyeket, ha meghal-
lunk, megmagyarázhatatlan 
öröm járja át minden apró-
pici kis sejtünket, dallal ün-
nepelünk, és ha örökre bú-
csúzni kell, dallal köszönünk 
el… 

„Mondd meg nekem, mit 
dalolsz, megmondom, ki vagy. 
A bennünk továbbrezgô dal-
lamok és foszlányaik olyat 
vallanak felôlünk, amit sem-
mi lélekelemzés nem hoz fel-
színre. Bevilágítanak a lélek 
rejtett zugaiba, ahova más-
képp nem férkôzhetünk” – 
mondta Kodály Zoltán, aki 
szerint a dal túlmutat az em-

beri megismerés határain, egy 
olyan világba, melyet csak 
sejteni lehet.

Presser Gábor a magyar 
dalnak harcolt ki több figyel-
met, amikor pár éve, a Szi-
get Fesztiválon elindította a 
Magyar Dal Napja mozgal-
mat. Idén Békéscsaba lett a 
Magyar Dal Fôvárosa, szep-
temberben, három napon át 
mi adhatunk és kaphatunk 
ízelítôt a gazdag magyar ze-
nei kincsbôl. Szeptember 
nyolcadikán Békéscsaba az 
országos program kiemelt 
helyszíne lesz, és Presser 
Gábor vezényletével innen 
énekelhet együtt az ország.

Sok-sok dal csendül majd 
fel, hogy együtt örüljünk, 
együtt énekeljünk, és együtt 
ápoljuk azt a kincset, amit – 
történjék bármi is – mindig 
magunkénak tudhatunk: a 
magyar dalt.

Mikóczy Erika
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A dal közös kincsünk!

Jegyzet

az idei Zenitre is sokan 
voltak kíváncsiak

adománybolt nyílik, 
várják a felajánlásokat

Szent istván-ünnep 
a Lencsésin

Több helyszínen zajlott augusztus 17. és 19. között az 
idei, XXVII. Békéscsabai Zenei Ifjúsági Találkozó.  

Az Egyensúly AE Egyesület tagjai a nyáron gôzerôvel 
dolgoztak azon, hogy mielôbb adományboltot nyithas-
sanak a Kétegyházi úti Inkubátorház területén. Mint azt 
Herczegné Számel Annamáriától, az egyesület vezetôjé-
tôl megtudtuk, a munka jelenleg is folyik. Hogy a nyitás-
kor megfelelô árukészlettel álljanak a vásárlók rendelke-
zésére, a lakossághoz fordulnak segítségért.

„Szent istván hagyatéka a csabaiaké is”
Kenyérszentelés és állampolgársági eskü az ünnepen

Az önkormányzat, a Jókai színház és a Csabagyöngye Kul-
turális Központ szervezésében változatos programok vár-
ták az érdeklôdôket városunkban augusztus huszadikán. 

Délután a Péterfy Bori & Love Band koncert is nagy sikert aratott

A papírokat a polgármester adta át az esküt tevôknek
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Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában lévô
Békéscsaba, Dózsa György út 7. fszt. 1. és I. em. 8. szám alatti Ifjúsági Garzon

lakóegységeiben történô elhelyezésre

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévô
Békéscsaba, Erzsébet Lakópark 5., 8., 20., 31., és 53. szám alatti

költségelvû lakóházakban történô elhelyezésre

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában álló
 bérlakásban történô elhelyezésre

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a békéscsabai lakóhellyel, illetve 
tartózkodási hellyel rendelkezôk részére lakáscélú kamatmentes kölcsön támogatást 

nyújt elsô lakástulajdonuk megszerzéséhez (vásárláshoz, építkezéshez).

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában álló
bérlakásban történô elhelyezésre

A Dózsa György úti ifjúsá-
gi garzonház kétszintes, a 
pályázható garzonlakások 
alapterülete 30 m2, összkom-
fortos, amelyek a következô 
helyiségekbôl állnak: egy 
szoba, konyha, fürdôszoba 
(vécével).

A lakóegységek bérbe-
adása nem szociális rászo-
rultság alapján történik. A pá-
lyázat elbírálásánál elônyben 
részesülnek azok a párok, 
akik:

legalább 5 éve békéscsa-• 
bai lakóhellyel rendelkez-

nek és ténylegesen a beje-
lentett lakásban laknak,
felsôfokú (egyetemi vagy • 
fôiskolai) végzettségûek, 
készpénzzel, lakás-elôta-• 
karékossággal vagy építé-
si telekkel rendelkeznek.

A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2013. szeptember 8., 
12 óra. (A határidôn túl benyúj-
tott pályázat érvénytelen.)

A pályázat benyújtásának 
helye: a polgármesteri hiva-
tal szociálpolitikai osztálya, 

Békéscsaba, Szabadság tér 
11–17. II. em., 26-os irodában.

A pályázat benyújtásához 
szükséges formanyomtat-
vány a polgármesteri hiva-
tal szociálpolitikai osztályán 
igényelhetô és letölthetô a 
www.bekescsaba.hu hon-
lapjáról.

Bôvebb felvilágosítás a pol-
gármesteri hivatal szociál-
politikai osztályán kérhetô. 
Telefonszám: 452-252/4002-
es mellék.

A lakóházak 60 m2 alapterü-
letû, összkomfortos, egyedi 
fogyasztásmérôkkel felsze-
relt lakóegységek, amelyek 
a következô helyiségekbôl 
állnak: kettô szoba, elôszo-
ba, nappali étkezôvel, kony-
ha, kamra, fürdôszoba, WC, 
valamint fedett tornác. A la-
kóházat – kerítéssel határolt 
– kert övezi.

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2013. szeptem-
ber 6. 12 óra. A határidôn túl 

benyújtott pályázat érvény-
telen.

A pályázat benyújtásának 
helye: a polgármesteri hiva-
tal szociálpolitikai osztálya, 
Békéscsaba, Szabadság tér 
11–17. II. em., 26-os iroda.

A pályázat benyújtásához 
szükséges formanyomtatvány 
a szociálpolitikai osztályon 
igényelhetô és letölthetô a 
www.bekescsaba.hu hon-
lapjáról.

A pályázat elbírálásának vár-
ható idôpontja: a bizottság 
2013. szeptember havi ülé-
se.

A pályázókat az elbírálás 
eredményérôl írásban érte-
sítjük.

Bôvebb felvilágosítás a pol-
gármesteri hivatal szociál-
politikai osztályán kérhetô. 
Telefonszám: 452-252/4002-
es mellék.

Pályázható költségelvû 
bérlakás:

Békéscsaba, Illésházi u. 4. IV. 
em. 10. (háromszobás + ga-
léria, összkomfortos, 65 m2 
alapterületû, a bérleti díj ösz-
szege: bruttó 30 355 Ft/hó)

A pályázat részletes felté-
telei a www.bekescsaba.hu 
internetes oldalon tekinthe-
tôk meg.

A pályázattal kapcsolatos 
információk, valamint a pá-
lyázati nyomtatvány igénylé-
sének és leadásának helye: a 
polgármesteri hivatal szociál-
politikai osztálya, Békéscsa-
ba, Szabadság tér 11–17. II. 
em., 26-os iroda. Telefonszám: 
452-252/4002-es mellék.

A formanyomtatvány a 
www.bekescsaba.hu/pályáza-
tok menüpontról is letölthetô.

A pályázat benyújtásának 
határideje:

2013. szeptember 6., 12 óra

A pályázatok elbírálásának 
várható idôpontja:

az egészségügyi, szociális 
és lakásügyi bizottság 2013. 
szeptember hónapjában tar-
tandó soros ülése

A lakáscélú kamatmentes-
kölcsön-támogatás iránti ké-
relmek benyújtására 2013. 
szeptember 1. és 30. napja 
között van lehetôség.

A lakáscélú kamatmentes-
kölcsön-támogatás részletes 
feltételei a www.bekescsaba.

hu internetes honlapon te-
kinthetôk meg.

További információ és a ké-
relemnyomtatvány igénylé-
sének, leadásának helye: 
polgármesteri hivatal, szociál-
politikai osztály, Békéscsaba, 

Szabadság tér 11–17. II. em., 
26-os iroda. Telefonszám: 
523-838/4019-es mellék.

A kérelmek elbírálásának 
idôpontja: Az egészségügyi, 
szociális és lakásügyi bizott-
ság 2013. októberi ülése.

Pályázható szociális
bérlakások:

Békéscsaba, Kazinczy-ltp. 
27. B fszt. 2. (egyszobás, 
komfortos, 32 m2 alapterületû, 
a bérleti díj összege: bruttó 
9824 Ft/hó)

Békéscsaba, Andrássy út 
22. II. em. 3. (kétszobás, kom-
fortos, 56 m2 alapterületû, a 
bérleti díj összege: 27 440 
Ft/hó)

A pályázat részletes felté-
telei a www.bekescsaba.hu 
internetes oldalon tekinthetôk 
meg.

A pályázattal kapcsolatos 
információk, valamint pályá-
zati nyomtatvány igénylé-
sének és leadásának helye: 
polgármesteri hivatal, szociál-
politikai osztály, Békéscsaba, 
Szabadság tér 11–17. II. em., 
26-os iroda. Telefonszám: 
452-252/4019-es mellék.

A formanyomtatvány a www.
bekescsaba.hu/pályázatok 
menüpontról is letölthetô.

A pályázat benyújtásá-
nak határideje: 2013. szep-
tember 6., 12.00 óra

A pályázatok elbírálá-
sának várható idôpontja: 
egészségügyi, szociális és 
lakásügyi bizottság 2013. 
szeptember hónapjában tar-
tandó soros ülése.

Kedves Leendô Hallgatóm!
Ugye Te is kíváncsi vagy Önma-
gadra, munkádra, elômeneteledre 
és társas kapcsolataidra? Akkor 
szeretettel várlak Asztrológia
iskolámba Békéscsabán, a Fegy-
veres Erôk Klubjába.

Kezdés:
2013. szeptember 8-án 11 órakor. 

Bôvebb információ a helyszínen, illet-
ve: devaihoroszkop@gmail.com. Te-
lefon: 06-20/252-6941. Dévai Elemér 
Attila, Magyar Asztrológus Szövetség 
tanácsadója, okl. asztrológus tanár

szeptember 13–14.

7.

Szeptember 13–14-én a
Homo Faber Alapítvány 
szervezésében kerül meg-
rendezésre a város egyik 
legszínesebb és talán leg-
rendhagyóbb rendezvénye, 
mely immár hetedik éve várja 
mindazokat, akiket érdekel 
az egészséges, természet-
közeli életmód, szeretnének 
kikapcsolódni, feltöltôdni, 
együtt ünnepelni. 

13-án délelôtt a környe-
zettudatosság jegyében a 
Körösök Völgye Natúrpark 
Egyesület programjai várják 
az iskolai csoportokat, és 
szakmai fórumra kerül sor a 
helyi termékekrôl.

A péntek délután szokás 
szerint az összehangoló-
dásról szól. Lehetôséget 
nyújt, hogy a mesék, a közös 
ének, a tánc segítségével a 
mindennapi terheket lerak-
juk, és egyszerûen csak 
jelen legyünk. Többek közt 
érdemes lesz azért is, mert 
koncertet ad és tanítani fog 
Jeszenszky István, aki ha-
zánkon kívül olyan helyeken 
lépett fel, mint India, Mexikó, 
Indonézia, Berlin, Szingapúr 
vagy Irán.

Szombaton szokás sze-
rint itt lesznek a helyi terme-
lôk, kézmûvesek, természet-

gyógyászok és számtalan 
gasztronómiai különleges-
ség. A gyerek ruhája min-
den bizonnyal idén is tele 
lesz azonnal szalmával. A 
Rózsakert Szabadegyetem 
sátorban beszélgethetünk 
olyanokkal, akik otthagyták 
a nagyvárost és természet-
közeli, önellátó életet élnek. 
Megismerhetjük a megye 
elsô alternatív iskoláját, 
módszereit és tanítóit, és 
körüljárhatjuk a népmesék 
világát, hogy hogyan tanít-
hatnak, segíthetnek, gyó-
gyíthatnak a mesék minden-
napi életünk során. Az este 
pedig ismét világzenei kü-
lönlegesség, a Kobza Vajk 
Group és Thomas Gunder-
mann koncertje, majd közös 
zenélés és táncház zárja a 
napot.

Az idei rendezvény egyik 
legfontosabb célkitûzése, 
hogy ne csak évente egy-

szer, hanem év közben is 
rendszeresen tartsák a kap-
csolatot azok az emberek, 
akik fontosnak tartják, hogy 
a természet rendje szerint 
alakítsák életüket és a kör-
nyezetüket. 

Már a fesztivál elôtti hé-
ten, szeptember 7-étôl lesz 
lehetôség megismerni eze-
ket a kezdeményezéseket a 
Rózsakert Piac és Kultúrtér 
épületében felállított BioRit-
mus standon, ahol a Magyar 
Népmesék rajzfilmsorozat 
grafikáiból álló kiállítással, 
vetítésekkel is várjuk min-
dennap iskoláscsoportok 
és minden érdeklôdô láto-
gatását, jelentkezését a 
fesztiválra.

Találkozzunk szeptember 
13–14-én a BioRitmus 

Fesztiválon!

www.bioritmusfesztival.hu

TELEPÜLÉSi ÉrTÉKTÁr

Esélyegyenlôségi programok

A helyben fellelhetô értékek 
széles körû összegyûjtésének 
érdekében Békéscsabai Tele-
pülési Értéktár készül, a lakos-
ság, az intézmények és a civil 
szervezetek bevonásával.  Az 
önkormányzat a lakosság se-
gítségét kéri; ha Békéscsaba 

bármely polgára úgy véli, hogy 
a környezetében van olyan 
épület, terület, termék, fa vagy 
bármi más, ami különleges 
helyi értéket képvisel, kérjük, 
jelezze azt a települési érték-
tár bizottságnak az ertektar@
bekescsaba.hu címen.

Lezárult a Türr István Képzô 
és Kutató Intézet Békéscsa-
bai Igazgatósága által a köz-
alkalmazottak és köztisztvise-
lôk számára szervezett, helyi 
esélyegyenlôségi programok 
elkészítésére irányuló kép-
zés. 2013. július 1-jét követô-
en az önkormányzatok csak 

akkor részesülhetnek hazai, 
európai uniós vagy egyéb, 
pályázat útján elnyerhetô 
forrásokból, ha rendelkez-
nek Helyi Esélyegyenlôségi 
Programmal (HEP). A Türr Ist-
ván Képzô és Kutató Intézet 
munkatársai az ÁROP 1.1.16 
kiemelt projekt keretében 

képzéssel és mentorálással 
segítették az önkormányzatok 
munkatársait az esélyegyen-
lôségi tervek elkészítésében. 
A tanúsítványokat és a HEP 
elkészítésének segédletét ün-
nepélyes keretek között ve-
hették át Békéscsabán, a Két-
egyházi úti intézményben.



Kántor Zoltán, a Nemzetpoli-
tikai Kutatóintézet szocioló-
gusa szerint nem tudni, hogy 
a határon túli magyarok haj-
landók-e vállalni a választási 
regisztrációval kapcsolatos 
ügyintézést, megbíznak-e az 

országuk postai szolgáltatá-
sában és hajlandóak levél-
ben voksolni, és vállalják-e 
a sok esetben több száz 
kilométeres utat a konzulá-
tusokig, nagykövetségekig, 
esetleg Magyarországra.

– Egyes vélekedések sze-
rint akár a 400 ezret is elér-
heti a voksolók száma.

– Ez egyszerûen kizárt, 
fôleg, ha csak szigorúan a 
Kárpát-medencében gon-
dolkodunk. Én azt hiszem, 
hogy 100–150 ezer körüli 
lesz a határon túlról érkezô 
voksok száma.

– Milyen pártpreferenciákkal 
rendelkeznek a határon túliak?

– Kevés felmérés született 
errôl. 2011 végén a Political 

Capital közremûködésével 
a kolozsvári Kvantum Re- 
search készített közvéle-
mény-kutatást. Ennek ered-
ményei szerint a Fidesz 
többsége elsöprô a romániai 
magyar választók körében. 
A vezetô kormánypártot a 
válaszadók 55,5 százaléka 
támogatná. Magas a „nem 
tudom” választ adók ará-
nya: 35 százalék. Az MSZP 
4,1, a Jobbik 2,9 százalé-
kot kapott volna. Több mint 
40 százalék kíván élni vá-
lasztójogával, de az ehhez 
szükséges papírjai még hi-
ányoznak Azóta a helyzet 
változhatott. A vajdasági és 
részben a felvidéki felméré-
sek is hasonló tendenciákat 
mutatnak.

– Mekkora lehet a határon 
túli szavazatok aránya az ösz-
szes szavazásra jogosulthoz 
képest?

– Amennyiben valameny-
nyien szavaznának, akkor is 
mindössze az összes vokso-
ló 8-10 százalékát tennék ki. 
Azonban egyéni jelöltekre 
nem szavazhatnak, csak a 
93 listás mandátum sor-
sát befolyásolhatják. Abban 
az esetben, ha valamennyi 
kedvezményesen honosított 
szavazna és egyetlen pártra 
voksolna, az legfeljebb 1-2 
mandátum sorsát befolyá-
solná.

Patay

Reggel 7 óra, még csak pár 
kassza üzemel a bevásárló-
központban. Az egyiknél kis 
tábla: „Kedves vásárlóink! 
Felhívjuk szíves figyelmü-
ket, hogy ebben a kasszá-

ban hallássérült kollégánk 
dolgozik. Megértésüket és 
türelmüket köszönjük.” A 
pénztárgép mögött mosoly-
gós lány ül, táblát felmutatva 
kérdezi, hogy az áruház kár-

tyájával akarok-e fizetni. Más 
különbség nincs, ügyesen 
dolgozik, pedig még csak 
most tanul be. 

– Ez az elsô munkahe-
lyem. Elôször izgultam és fél-
tem – meséli a 22 éves Guba 
Brigitta. – A vevôk kedvesek, 
ha rájuk mosolygok, ôk visz-
szanevetnek. Nem fáradok 
el, olyan ez, mint egy játék. 
Ha a vásárlók erôsen arti-

kulálnak, mindent le tudok 
olvasni a szájukról – magya-
rázza a lány, megértésében 
Szücs Ágnes, egy hallássé-
rültekkel foglalkozó alapít-
vány munkatársa segít. – A 
lányok nem használják mun-
ka közben a jelelést, tudniuk 
kell alkalmazkodni minden 
helyzethez: szájról olvasni, 
jelezni a vásárlónak, hogy 
beszéljen lassabban. 

Közben egy férfi fizet Brigit-
ta kasszájánál. Csodálkozva 
néz rám, mikor megkérdezem, 
látta-e a kiírást, hogy itt hallás-
sérült dolgozik. – Nem vettem 
észre, de mindegy is. Nem 
volt semmi probléma – reagál. 
A következô fiatalember már a 
szalagra pakol, mikor észreve-
szi, hogy a pénztáros másként 
kommunikál. – Nem megy 
lassabban, mint máskor, és 
ráadásul csodálatosan moso-
lyog a hölgy – mondja.

Szücs Ágnes a háttérben 
áll, ha kell, segít. – Ez nagyon jó 
terep arra, hogy az emberek a 
hétköznapokon találkozzanak 
olyanokkal, akik „máshogy 
mûködnek”. Ez jó hatással van 
a társadalmi szemlélet változá-
sára – fejti ki, majd átsétál egy 
másik kasszához, hiszen még 
két hallássérült gyakorol itt.

i Bulvár / Közélet

– Az elmúlt évi statisztika azt 
mutatja, csökkent a halálos 
autóbalesetek száma, az 
alkoholfogyasztással össze-
függésbe hozhatóké viszont 
nôtt. Ugyanakkor nyilván a 
számok mögött megbújnak 
azok az esetek, amikor valaki 
nem okoz balesetet, és nem 
is akad fenn az ellenôrzésen, 
mégis fogyasztott szeszes 
italt – mondta el lapunknak 
Komáromi Endre, hozzáté-
ve, az elôírásokat nem le-
het nemzetközi szinten ösz-
szehasonlítani. – Az északi 
országokban sokkal szigo-
rúbb a szabályozás, mint az 
elnézônek mondható déli 
államokban, ahol egy ebéd 
mellé elfogyasztott pohár 
sör, bor belefér. Magyaror-
szág közelebb áll a skandi-
návokhoz, teljes szesztilalom 
van életben, mint tudjuk. Ezt 
el kell fogadni, és el kell dön-
teni, hogy meg tudom-e állni 
az italozást egy adott szitu-
ációban. Ha nem, akkor ott 
van a tömegközlekedés, a 
taxik, nagyobb városokban 
pedig a sofôrszolgálatok is 
elterjedtek.

A jövôre vonatkozóan a 
szakember elképzelhetônek 
tartja az enyhítést. – El 
kell érni egy olyan baleseti 
adatszintet, amibôl látszik, 
hogy a vezetôk beálltak egy 
adott normára. Amikor pe-
dig kimutathatóan bizonyos 
mértékig csökkent az ittas 
állapotból adódó balesetek 
száma, akkor kell tovább-
lépni. A déli norma felé, azaz 
az egy pohár sör vagy bor 
elfogyasztása felé kellene 
elmozdulni, azt meg lehetne 
majd engedni. Hangsúlyo-
zom, idôvel.

MA

Internetes hirdetés útján 
bukkant jelenlegi mûkö- 
désképtelen autójára egy 
házaspár. A kívülrôl kifo-
gástalan állapotúnak tûnô 
gépkocsiért 800 ezer forin-
tot fizettek. A nepper nem 
engedte, hogy az autót 
próbakörre vigyék, és azt 
sem, hogy szakemberrel 
átnézessék, mielôtt kifizetik. 
Már bánják naivságukat. Mi-
után beültek új tulajdonukba, 
egy kilométernyi utazás után 
a gépjármû egyszerûen fel-
mondta a szolgálatot. A kocsit 
eljuttatták egy szerelôhöz, aki 
megállapította: a motorban 
rögökben áll az olaj, ráadásul 
az alvázat is legalább egy-
szer hegesztették. Az a tény 
ezek után már nem is tûnt 
meglepônek, hogy a kilomé-
terórát is visszapörgették. A 
javítási költség minimum 400 
ezer forintra tehetô. 

– Azonnal a nepperhez 
siettem reklamálni, aki fel-
ajánlotta, hogy 600 ezerért 
visszavásárolja a néhány 
órával korábban 200 ezerrel 
drágábban eladott autót. 

A kereskedô a szerzôdésre 
hivatkozott, amelyben való-
ban rögzítette, hogy ôt nem 
terheli felelôsség az autó ál-
lapota miatt.

Berényi András, lapunk 
jogi szakértôje elmondta: 
a felelôsség megállapítása 
gyakran nem egyszerû fel-
adat. – A kereskedésekben 
álló autóknak gyakran nincs 
érvényes kötelezô biztosí-
tásuk, ezért jogilag érthetô, 
hogy nem szívesen engedik 
próbakörre vinni a kocsikat. 
Azt a lehetôséget viszont 
mindenképpen biztosítani 
kell, hogy a vásárló a saját 
költségére szakembert vi-
gyen a szalonba, és mielôtt a 
vételrôl határozna, tüzetesen 
átvizsgáltassa a jármûvet.

Enyhülhet a zéró 
tolerancia?

Könnyen bepalizzák 
a vevôt a nepperek

Vállalják-e az ügyintézést 
a határon túlon?

Komáromi Endre nyugalmazott rendôrezredes szerint, 
ha kevesebb lesz a szeszesital-fogyasztás által okozott 
balesetek száma, akkor idôvel beleférhet az ebéd mellé 
egy pohár sör vagy bor.

Résen kell lenni, ha használt kocsit vásárolunk, különösen, 
ha ezt neppernél tesszük. Ha nem kellô körültekintéssel 
választjuk ki az autót, könnyen lehet, hogy pénzünkért egy 
használhatatlan roncsot kapunk. Így járt az a középkorú 
asszony is, aki egy újszerû állapotúnak tûnô gépkocsit vett 
egy kereskedôtôl, ám az már az elsô úton feladta a szolgá-
latot. Mint kiderült, az olaj rögökben állt a motorban.

Hallássérült pénztárosok 
a bevásárlóközpontban

Hallássérült pénztáros fogadja a vásárlókat az egyik be-
vásárlóközpontban. A Kézen Fogva Alapítvány segíti a 
fogyatékos emberek munkába állását a munkaerôpiacon. 
Jelenleg a soroksári Auchan áruházban gyakorol három 
hallássérült, akik hamarosan pénztárosok lesznek.

A kormányzat várakozásai szerint az év végére eléri az 
500 ezret az állampolgársági esküt tett határon túli ma-
gyarok száma, akik választójogot kapnak a 2014-es par-
lamenti választásokon. A Helyi Témának nyilatkozó szak-
ember szerint a honosított szavazók nem befolyásolják 
érdemben a hazai választásokat.

Petriné Zsuzsi pénztárhosztesz oktatja a lányokat

A tusványosi szabadegyetemen is téma volt a határon túliak választójoga 
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Pákh Imre szerint Munkácsy 
Mihály festményei a magyar 
népet illetik. Hogy jelenleg a 
mûvész jó néhány alkotása 
az ô tulajdonát képezi, csu-

pán egy állapot. Ugyan a 
képek egy részét New York-i 
otthonában ôrzi, de tervei 
szerint egy éven belül azo-
kat is Magyarországra szál-

lítja egy kiállításra. 2014-ben 
ünnepeljük Munkácsi Mihály 
születésének 170. évforduló-
ját, ezért az üzletember sze-
retné, ha a kormány az évet 
Munkácsy-emlékévvé nyilvá-
nítaná.

Az Amerikában élô mil-
liárdos az akkor a Szovjet-
unióhoz tartozó Munkácson 
töltötte gyermekkorát. Lenin-
grádban arab szakon szer-
zett diplomát. Az egyetemen 
megismerkedett amerikai 
származású feleségével. Bu-
dapesten keresztül neki is 
Amerikába vezetett az útja. 
Az üzletember szerint a nem-
zeti identitás a világ bármely 
táján ôrizhetô. Gyermekeit is 
erre tanítja. – Ahhoz, hogy egy 
Amerikában született gye-
rek jól beszéljen magyarul, 
mind a két szülônek magyar 
ajkúnak kell lennie. A felesé-
gem nem magyar, úgyhogy 
magyar házvezetônôvel és 
magyar bébiszitterrel oldot-

tam meg a problémát, akik 
magyaros konyhát vezetnek. 
Amerikában néhány üzletben 
lehet kapni pirospaprikát, de 
az eredeti, jó minôségût in-
nen szoktam hazavinni. Saj-
nos a magyaros vendéglôk 
rég bezártak New Yorkban.

Pákh Imre tagja a Szent Ist-
ván Lovagrendnek és a Hor-
thy Miklós által alapított Vitézi 
Rendnek. – A Vitézi Rendben 
úgy gondoljuk, hogy a kor-
mányzó megérdemel egy 
lovas szobrot Budapesten. 
Pákh korábban a Független 
Kisgazdapárttal szimpatizált. 
Torgyán Józseffel, a párt egy-
kori elnökével ma is szoros 
barátságot ápol. – Jóska ki-
váló sakkozó, néha a fiammal 
lejátszik néhány partit. Ha az 
egész család itt van, mindig 
összejövünk egy ebédre 
vagy vacsorára. Nemcsak a 
humora nagyszerû, hanem a 
lexikális tudása is nagy. 
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– Hogy került Csernobil-
ba?

– A katasztrófa után 30 
kilométeres körzetben ki kel-
lett telepíteni a lakosságot. 
Ukrajna minden megyéjé-
nek meghagyták, hogy épít-
senek lakóházakat a szeny-
nyezett zónából érkezôk 
befogadására. Ehhez óriási 
mérnöki és szakember-ap-
parátusra volt szükség, és a 
lakosság gondozását is meg 
kellett oldani. Én akkor már 
12 éve dolgoztam fôorvos-
ként, behívatott a fônököm, 
és közölte, hogy rám gon-
doltak. Kaptam egy felcsert 
és egy másik kollégát, aki 
a mentôautót vezette, ve-
lük vonultunk fel rendôrök, 

megyei vezetôk, mérnökök, 
egy tégla teherautó és eme-
lôdaru kíséretében. Mi jó 
félautónyi vörösbort vittünk 
magunkkal, mert az elimi-
nálja a radioaktív anyagokat. 
Ezenkívül rengeteg vizet és 
konzervet.

– Mi fogadta önöket a hely-
színen?

– Középkori állapotokat 
találtunk. Az üres házakban 
az asztalon félig megevett 
leves, a mélyszegénység 
nyomai kívül-belül. Ragyogó 
napsütés, elhagyatott földek, 
síri csend mindenütt. Mikor 
megkérdeztem egy ottani 
orosz katonatiszttôl, hogy 
vajon milyen anyagok rep-
kednek körülöttünk ebben a 

gyönyörû idôben, azt felelte: 
emlékszik a Mengyelejev-féle 
táblázatra? Hát itt van min-
den, ami abban szerepel.

– Hogyan dolgozott?
– A helyi iskola tornaöltözô-

jében és a WC-ben alakítot-
tam ki a rendelômet. Emlék-
szem, egyszer egy asszony 
hozott egy kosár ajándékot. 
Libatojás nagyságú eper 
és esernyô méretû gom-
ba volt benne. Életemben 
nem láttam még ilyet. Mikor 
megkérdeztem tôle, hogy itt 

mindig ilyen terem-e, azt vá-
laszolta, képzeljem el, idén 
elôször lett ilyen gyönyörû a 
termés. Természetesen nem 
ettem meg, és felhívtam az ô 
figyelmüket is, hogy sem a 
vizet ne igyák, sem a halakat 
ne egyék, de azok között az 
állapotok között nem nagyon 
tudtak törôdni ilyesmivel. 
Pedig 180 tonna radioaktív 
fûtôanyag dolgozik most 
is a romok alatt. Tizenhét-
szeresére nôtt a daganatos 
betegségek száma, a 40–50 
évesek között 70 százalékkal 
nôtt a halandóság aránya. 
Különösen a pajzsmirigyrák 
szaporodott el. 

– Ez a radioaktív anyag va-
jon ma is dolgozik?

– A sugárzás nagy részét 
okozó céziumizotóp felezési 
ideje 30 év, de a plutóniumé 
például 24 ezer. A radioaktív 
felhô számára nem létezik or-
szághatár. Azt csak az atom-
robbanás 20. évfordulóján 
tudtuk meg Gorbacsovtól, 
hogy sokkal nagyobb ka-
tasztrófa is történhetett vol-
na. A hatóságok hozzá nem 
értése, a szándékos elhall-
gatás, titkolózás ellenére a 
Jóisten megmentett minket 
attól, hogy a rosszul elvég-
zett tûzoltás következtében 
egy még nagyobb robbanás 
legyen, amelytôl megsem-
misült volna egész Ukrajna, 
Fehér-Oroszország, a szom-
szédos csatlós országok, 
150 millió ember vesztette 
volna el az életét, és vissza-
fordíthatatlan idôjárás-válto-
zás kezdôdjött volna. 

– Nem félt odamenni?
– Orvos vagyok, ez a dol-

gom. Nem gondolkodtam. 
A Jóisten úgy akarta, hogy 
megmaradjak hírvivônek. 

Fodor Erika
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Dr. Szôllôsy Tibor ideg- és elmegyógyász 1986 májusá-
ban, egy hónappal a csernobili atomkatasztrófa után, 
46 esztendôsen lett a helyszínre küldött kárpátaljai 
orvoscsapat vezetôje. Mára ô az egyetlen ott járt magyar 
túlélô, aki naplót vezetett, majd könyvet írt megrázó él-
ményeirôl, és erkölcsi kötelességének tartja, hogy sze-
mélyes tapasztalatait megossza az utókorral.

Pákh Imre Amerikában élô mûkincsgyûjtô szeretné el-
érni, hogy 2014-et a festô születésének 170. évforduló-
ja alkalmából Munkácsy-emlékévvé nyilvánítsák. Pákh 
tagja a Vitézi Rendnek és a Szent István Lovagrendnek 
és meggyôzôdése, hogy Horthy Miklósnak lovas szobrot 
kell állítani Budapesten.

Szôllôsy Tibor: 
megmaradtam hírvivônek

Pákh szobrot állíttatna Horthynak

– Egy jó kereskedô isme-
ri saját árukészletét – vallja 
a sörszaküzlet tulajdonosa. 
– Sör és sör között legalább 
annyi lehet a különbség, mint 
két palack bor között. Két 
legalapvetôbb kategória az 
alsó és felsô erjesztésû sörök 
csoportja, de mindkettônek 
vannak különbözô változatai 
is. Nyáron az alacsonyabb 
alkoholtartalmú söröket fo-
gyasztják szívesebben, de 
ilyenkor is találni a polcon 12 
százalékos különlegességet 
is. Ez a 40 fokos kánikulában 
bárkit hamar fejbe csap – mo-
solygott a szakember. – A ma-
gyar sörök közül a gyáriakat 
nem forgalmazom, de a 
legnépszerûbb kézmûves sö-
rök sosem hiányozhatnak a kí-
nálatomból – mesélte Zoltán.

– A sör ízét alapvetôen a 
gabona, a komló és a maláta 
minôsége határozza meg. Az 
amerikai komló jellemzôen 
lágyabb, gyümölcsösebb 
ízt eredményez. A cseh sö-
rök keserûbbek. A magyar 
sörök érdekessége, hogy ál-
talában importkomlóval ké-
szülnek, mert azt a keveset, 
ami hazánkban megterem, 
felvásárolják a németek.

Zoltán egyébként min-
denkit a magyar sörök 
megkóstolására biztat, hi-
szen ezek semmivel sem 
rosszabbak, mint a belga 
vagy cseh készítmények. 
A magyar kínálat is igen 
szerteágazó, a legkeserûbb 
ízárnyalat ugyanúgy megta-
lálható a készletben, mint a 
lágyabb.

Hajdók Zoltán a sörök nagy ismerôje. Kis üzletében közel 
130–140-féle sör megtalálható, hogy mindenki a saját ízlé-
sének leginkább megfelelôt választhassa. A szakértô meg-
gyôzôdése, hogy a folyékony kenyér igenis minôségi ital, 
mi több, sajátos kultúrával bír.

mitôl jó a sör?

– Hogy lesz valaki aura-
látó?

– Gyerekkora óta min-
denkiben benne van a 
képesség, de az idô múlá-
sával egyre kevésbé érzé-
keljük ezt, annak köszön-
hetôen, hogy besétálunk 
a társadalomba. Elfojtjuk 
az érzékelésünknek ezt a 
dimenzióját. Nekem mind-
ez megmaradt, ránézek 
valakire, és látom az ôt 
körülvevô színeket. Ezért 
kezdtem mélyrehatóbban 
foglalkozni az aurával.

– A saját auráját látja?
– Nem. Még pontosan 

nem jöttem rá, miért. De 
ez kicsit olyan, mintha se-
bészek lennénk, belenézünk 
a másik testébe, de a sajá-
tunkhoz nem nyúlunk. Van 
olyan páciensem, akinek a 
tüdômûködése annyira le-
romlott, hogy már majdnem 
palackról kellett oxigént kap-
nia. Ezt a harmincöt százalé-
kos tüdôkapacitást feltornáz-
tuk nyolcvanötre. Akadt olyan 
is, hogy felfedeztem egy kez-
dôdô daganatot a májban. 

– Folyamatos tanulási fo-
lyamatot igényel ez a mûfaj?

– Természetesen, és feltöl-
tôdést. Egyiptomban jártam 
turistaként, és éreztem, mi-
lyen hatalmas energiák van-
nak az ország északi részén. 
Fel lehet tölteni az auránkat, 
és nem az afrikai ország az 
egyetlen hely. Franciaország-
ba és Boszniába is tervezek 
utakat.
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Budapesten, egy külvárosi kertes házban, behúzott függö-
nyök mögött találkoztunk Tamással, az auralátóval. A kun-
csaftokat tíz perc alatt vizsgálja meg, a jellemzése hibátlan. 
Mindenki állapotát fel tudja mérni, csak a sajátját nem.

Boszniában is feltölthetjük 
az auránkat



A sztárok körében is egyre 
nagyobb népszerûségnek 
örvend az internetes napló, 
azaz a blogírás. Szakmai té-
máktól kezdve a legintimebb 
érzésekig sok mindent meg-
osztanak rajongóikkal ezen 
a fórumon. Tóth Verát példá-
ul egy kedves barátja halála 
sarkallta arra, hogy rend-
szeresen elgondolkodjon az 
élet nagy kérdéseirôl, és ezt 
meg is ossza másokkal. 

A legtöbb ember fiókjában 
lapul valahol egy poros em-
lékkönyv, egy régi szerelem 
vagy esetleg egy rosszabb 
idôszak bánatos gondolata. 
Manapság a papírt felváltotta 
a számítógép, azon belül is a 
blogolás. Az új trend a sztá-
rok életét is meghódította, 
legutóbb Tóth Veráét, akit egy 
sajnálatos haláleset inspirált a 
blogírásra.

– Pár hónappal ezelôtt tra-
gikusan fiatalon elhunyt egy 
nagyon kedves barátom. Az 
egyik legnagyobb közösségi 
oldalon osztottam meg a gon-
dolataimat errôl a sajnálatos 
és tragikus eseményrôl, majd 
néhányan megjegyezték az 
ismerôseim közül, hogy na-
gyon tetszett nekik, amit írtam, 
és mi lenne, ha rendszeresíte-

ném az írást – mesélte Vera.
Tóth Vera heti rendszeres-
séggel blogol, és rendszerint 
közel 20 ezren nézik meg az 
új bejegyzéseit. Mint mesélte, 
legsikeresebb témája a moz-
gással kapcsolatos bejegyzé-
se volt, amely után rengeteg 
hozzászólás és kérdés érke-
zett. – Vannak olyan dolgok, 
amelyekrôl nem igazán szok-
tak személyes tapasztalato-
kat megosztani, pedig az em-
bereket egyre jobban érdeklik 
ezek – magyarázta Vera.

Ladinek Judit, a Madách 
Színház színésznôje már 
több mint két éve indította el 
saját blogját, eleinte csak a 
Dívák nevû énekestriója rek-
lámozása miatt.  – Egy neves 
on-line szakember javasolta, 
hogy készítsük el az oldalt a 
formáció népszerûsítésére. 
Miután megcsináltam, azon 
kaptam magam, hogy egyre 
több személyes gondolatot 
osztok meg a felületen, ami 
nagyon népszerû volt a Dívák 
rajongói körében – mesélte 
a színésznô, aki a mai napig 
noteszt is vezet, melyben 
nemcsak a programjait jegyzi 
fel, de az életének fontosabb 
eseményeirôl is készít apróbb 
jegyzeteket.

Kovács Sz.

– Egyszerre ad interjút és 
készít turmixot a gyerekei-
nek. Háromgyermekes apa-
ként mikor jön el az a pont, 
amikor kimerül az eleme?

– Érdekes, hogy a csalá-
dos embereknél egyszerre 
töltôdik és merül le az a bi-
zonyos elem. Most jöttünk 
vissza a Balatonról, ahol 
persze pihenni voltunk, de a 
gyerekekkel is kellett foglal-
kozni, ami jó értelemben le-
húz egy kicsit, de fel is tölt.

– Ha megkérdeznénk, 
hogy melyik mûsorában lát-
hatjuk az „igazi” Tillát, akkor 
mit válaszolna?

– Persze, hogy a Propa-
gandában sokkal inkább 
benne vagyok, de a nagy, 
milliós nézettségû show-
mûsorokba is próbálom 
minél jobban beletenni ma-
gam, persze a mûsor kere-
tein belül. 

– Sokan alulértékelik a 
show-mûsort mint mûfajt. 
Annyit látnak ebben, hogy 
bemegy az ember, konferál 

és bohóckodik egy kicsit, 
majd vége a mûsornak. 

– Igen, ez a gondolatme-
net leginkább az értelmisé-

giekre igaz. Valahol meg-
értem ezt az álláspontot is, 
de hozzáfûzném, hogy egy 
többórás élô mûsor leveze-
tése sokszor nehezebb, mint 
egy elôre elkészítetté. Nagy-
fokú pontosságot igényel, 
folyamatosan ott kell lenni 
fejben. Ha jobban megnéz-
zük a mai mûsorvezetôket, 
nagyon kevesen alkalmasak 
arra, hogy ekkora mûsorokat 
vigyenek el a hátukon, hiszen 
ezek a szituációk könnyen 
összeroppanthatnak egy ke-
vésbé hozzáértô tévést. 

– Mi a helyzet a filmkészí-
téssel? Munka vagy önmeg-
valósítás?

– Leginkább szenvedély. 
Egész életemben vonzott a 
mûvészi pálya. Kezdetben 
festészetet tanultam, de gyor-
san bebizonyosodott, hogy a 
filmezés az én világom. Még 
6-7 forgatókönyvem lapul a 
fiók mélyén, amik vagy meg-
valósulnak, vagy nem. Egy 
filmesnek fontos odafigyelnie 
arra, hogy ne legyen olyan, 
mint egy hangszer, vagyis 
egyhangú. 

– Mindezek alapján nevez-
hetjük önt modern polihisz-
tornak? 

– Ez egy olyan nagy szó, 
igazából nem tudok vele hirte-
len mit kezdeni. A hétköznapi 
emberek is szoktak egyszer-
re két, akár különbözô mun-
kát végezni, úgyhogy ilyen 
alapon ôk is azok.

Kovács Szilárd

iii Bulvár / Érdekesség

Istenes Bence önmagát kí-
vánja adni az X-Faktor leendô 
mûsorvezetôjeként, éppen 
ezért eszébe sem jutott a 
tehetségkutató elôzô éva-
dait azért visszanézni, hogy 
elôdeit másolja. Ördög Nórát 
és Sebestyén Balázst is kiváló 
szakembernek tartja, de nem 
érezné szerencsésnek, ha 
ôket utánozná.

– Mûsorvezetô társammal, 
Liluval hamar megtaláltuk a 
közös hangot, ezért okkal bí-
zom abban, hogy jó páros le-
szünk. Értjük egymás vicceit, 
szívesen ugratjuk a másikat, 
ezt majd a nézôk is megta-
pasztalhatják – mondta Ben-
ce, aki alig várja az élô adá-
sokat. Még akkor is, ha éles 

helyzetben könnyebb hibázni. 
–  A helyzetbôl adódó stressz 
növeli az adrenalinszintet 
és ez hihetetlenül doppin-
gol. Ezért is várom annyira 
az élô adást – mosolygott a 
mûsorvezetô, aki természe-
tesen a sok munka mellett 
sem hanyagolja el barátnôjét, 
az X-Faktor elôzô évadjából 
megismert Csobot Adélt. 
Bence szerint egyébként min-
den idôk egyik legerôsebb 
mezônye áll össze az X-Faktor 
idei döntôjére. – Azon gondol-
kodtam egy-egy kiugró tehet-
ség láttán, hogy hol voltak 
ezek az emberek eddig? Ez 
egy pici ország, ezért nem is 
értem, hogy tudtak elbújni.

Kóré Károly

Práger Kitty a Szombat Esti 
Lázban Gyôrfi Pálnak, az 
Országos Mentôszolgálat 
szóvivôjének a partnere volt. 

A versenytáncos a mûsor 
után többször is találkozott 
partnerével, igaz, azóta már 
mindenki visszacsöppent sa-
ját életébe.

– Szép emlékeim vannak 
Paliról. Családi összejövetele-
ket is szerveztünk, ahova ô a 
gyermekeit, én pedig a kisku-
tyámat vittem el. Jól éreztük 
magunkat együtt – mesélte 
Kitty, aki a táncot félig hob-
bijának, félig a hivatásának 
érzi. Mostanában nem terve-
zi, hogy komolyabban foglal-
kozzon a tanítással, hiszen az 
egyetem mellett jól mûködô 
ruhavarrodájában is helyt kell 
állnia. Építésznek tanul, de 
tervezôi képességeit nem-
csak a téglákon, hanem a 
szöveteken is kamatoztatja.

– Fôleg nagyobb esemé-
nyekre szoktam saját ma-
gamnak estélyit készíteni. A 
tervezésre és a megvarrásra 
fazontól függôen elegendô 
lehet akár egy nap is, de a bo-
nyolultabb költemények akár 
heteket is igénybe vehetnek. A 
visszajelzések alapján megéri 
idôt áldoznom elképzeléseim-
re – mondta a táncmûvész.

Kóré K.

Élô adásra készül 
istenes Bence

Kitty magának tervez 
ruhát

Sztárok virtuális élete

Istenes Bence a válogatáson megjelent énekesek telje-
sítményét látva lapunknak kijelentette: az ôsszel talán 
minden idôk legerôsebb mezônyével indul az X-Faktor. 
A legújabb széria mûsorvezetôje már javában készül a 
nagy feladatra, amibe reményei szerint nem törik bele a 
bicskája. Kedvese, Csobot Adél is inspirálja, hogy kihoz-
za magából a maximumot.

Práger Kitty szeptember-
ben kezdi utolsó évét a 
Mûszaki Egyetemen. Ha-
marosan elkezd dolgozni 
a diplomamunkáján is, de 
az addigi néhány hétben 
igyekszik a pihenésre is 
idôt szakítani.

Tilla: Egyszerre töltôdik 
és merül az elem

A TV2 népszerû mûsor- 
vezetôjének állandóan pö-
rög az agya valamin. Ha ép-
pen nem milliós nézettségû 
show-mûsort vezet, akkor 
személyes szívügyét, a Pro-
paganda címû mûsort készí-
ti. Ha nem a televízióban dol-
gozik, akkor vagy legújabb 
filmtervét fejleszti, vagy a 
reggelit készíti a gyermekei 
számára. Sokszor csak az 
alkotót látjuk benne, és ke-
vésbé vesszük észre, hogy 
valójában kit is tisztelhetünk 
a munkái mögött.



Tudás – Érték – Könyvtár – andrássy
Uniós forrásból támogatott program a gimnáziumban

A 2012. október 1. és  2014. 
február 28. között zajló prog-
ramot 31 906 790 forinttal tá-
mogatja az unió. A 2012 ôszi 
indulástól kezdôdôen már 
számos program megvaló-
sult a tervezettek közül.

Ilyen volt a projektnyitó 
rendezvény 2012. november 
9-én, melyen Komáromi Ist-
ván iskolaigazgató köszön-
tôje után dr. Kovács János 
projektmenedzser elôadása 

következett, prezentációjá-
val bemutatta a projektet. 
Ezt követôen Danczik Edit 
szakmai vezetô ismertette 
meg az iskolai könyvtárat 
a jelenlévôkkel, s beszélt a 
projekt részletes szakmai 
tartalmáról is. Végezetül a 
meghívottakat állófogadás-
ra invitálták. A nyitórendez-
vényt megtisztelték jelenlé-
tükkel a partnerintézmények 
vezetôi és a projekt kedvez-

ményezettjeinek egy kis cso-
portja. Külön értékelendô, 
hogy a fogyatékkal élô fi-
atalok is megismerkedtek 
a könyvtárral és a leendô 
szakmai környezettel. 

2012. november 12-én 
rendhagyó irodalomórát 
rendeztek a gimnáziumban 
ugyancsak a projekt ré-
szeként, november végén 
blogíró pályázatot hirdettek 
kötelezô és ajánlott olvas-
mányokról. Az említett idô-
szakban kezdôdött és 2013 
áprilisában fejezôdött be 
az „Olvasókör és könyvtár-
használati foglalkozások 
fogyatékkal élô fiatalok szá-
mára” címû foglalkozássoro-
zat, melyen nyolc fogyatékkal 
élô fiatal vett részt rendsze-
resen. A programok mellett 
zajlik a könyvtári állomány 
feldolgozása. Év végére a 
terveknek megfelelôen a 
vállalt 25 ezer rekordból ará-
nyosan 4 ezer 166 rekord 
került fel az országos lelô-
hely-nyilvántartás elveinek 
megfelelô Szirén adatbázis-
ba.  Decemberben elkészült 
az interaktív könyvtári portál 
részeként a Szirén Integ-
rált Könyvtári Rendszerhez 
illeszkedô on-line kölcsönzô 
modul, amely segítségével 
a könyvtár használói on-line 
módon hosszabbíthatják 

meg kölcsönzéseiket, illetve 
elôjegyzésbe is vehetnek je-
lenleg kölcsönzés alatt álló 
dokumentumokat.  Április 
végére az interaktív könyv-
tári portál többi része is elké-
szült. A blogíró pályázatban 
részt vevôk munkáikat már 
erre a portálra töltötték fel.

Decemberben maradék-
talanul elkészültek a könyv-
tári bútorok: olvasóasztalok, 
számítógépasztalok, kétol-
dalas polcos könyvszekré-
nyek, válogatóládák, könyv-
szállító kocsik, székek, 
fogasok. További eszközbe-
szerzésként 166 könyvet vá-
sároltak a könyvtár számára, 
amelyek mindegyike 5 éven 
belüli kiadású. Fôként szép-
irodalmi mûveket szereztek 
be a blogíró pályázathoz, il-
letve az olvasóköri foglalko-
zásokhoz kapcsolódóan. 

Idén középiskolások szá-
mára is indult olvasókör, 
megrendezték a könyvtár-
használati versenyt három, 
on-line fordulóval, végezetül 
helyszíni döntôvel. A 2013-
as év eseményei között 
szerepel a „Digitális Erôd” – 
csapatverseny, az „Egy éj-
szaka a könyvtárban” (este 
6-tól hajnali 2-ig a könyvtár 
nyitva tartott, könyvtárbe-
mutatókkal, könyvtárhasz-
nálati totóval várták az ér-

deklôdôket), a „Nyílt fórum 
a Lifelong Learning jegyé-
ben”, melyen dr. Farkas 
Éva, a Szegedi Tudomány-
egyetem docense tartott 
elôadást az élethosszig 
tartó tanulásról. A „Mese-
délutánon” általános isko-
lások számára adták elô a 
drámakörösök A só címû 
zenés mesedarabot, majd 
különbözô foglalkoztatókat, 
köztük mese-totót tölthettek 
ki a kicsik.

A Könyvtár a családban 
címû rendezvényt augusz-
tus 21-én tartották meg, 
ezen Salamon László bûvész 
és Tücsök Peti is fellépett. 
Volt játékos kincskeresés a 
megyei könyvtár közremû-
ködésével és játszóház is. A 
tervek között szerepel még 
idén rendhagyó irodalom-
órák, író-olvasó találkozók, 
információkeresô verseny, 
szegedi könyvtárlátogatás 
szervezése is.
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Körösök Völgye Natúrpark Egyesület
Körösök Völgye Látogatóközpont
Békéscsaba, Széchenyi liget 66/445-885
www.korosoknaturpark.hu facebook.com/korosokvolgye

ZÖLDköznapi MESÉK
és JÁTÉKOK

Látogatóközpont épülete, udvara
2013. szeptember 13.
9.00–13.00 óráig

A VII. Bioritmus Fesztivál (www.
bioritmusfesztival.hu) elsô napján 
bemutatók, kóstolók, játékok és me-
sék várják az iskolás-, óvodáscso-
portokat és idôsek klubjait.

Zöld konyha• 
Házi lekvár és házitészta• 
Sajtosok, pékek, méhészek • 
Zöld mesék és játékok• 
Nulla hulladék sátor• 
Mesekönyv-cserebere• 
Gyógynövény-kavalkád• 
Kék Bolygó játék…• 

Elôzetes bejelentkezés szükséges! 
Tel.: 66/445-885

Közép-békési Helyi Termék Fórum 
termelôknek

Látogatóközpont nagyterme
2013. szeptember 13.
10.00–14.00 óráig

A Közép-békési Területfejlesztési 
Önkormányzati Társulás egyik cél-
ja, hogy a térségben mûködô ter-
melôk nagyobb arányban, helyben 
értékesítsék az itt megtermelt alap-
anyagokat és termékeket, hiszen így 
jelentôsen csökkenthetôk a szállítási 
költségek, és jobb minôségû termé-
kekhez juthatnak a fogyasztók. En-
nek elôsegítése érdekében szervezi 
meg a Társulás a Közép-békési Helyi 
Termelôk Fórumát. A rendezvényen 
elôadások hangzanak el a helyi ter-
mékek jelentôségérôl, a biotermelés 
gyakorlatáról, a Mintamenza prog-
ramról és aktuális pályázati lehetôsé-
gekrôl. A programhoz helyitermék-
bemutató és -vásár is kapcsolódik.

A részvétel ingyenes, de elôzetes re-
gisztrációhoz kötött. 
Regisztráció: info@kozepbekes.hu 

Nulla Hulladék Turné
„a hulladékról a boltban kell elgondolkodni”

A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület nulla hulladék sátorral 
járja a fesztiválokat. Útnak indultak a Nulla Hulladék Hálózat 
tagjai, mert nyár elején országos kampány indult a hulladék 
megelôzése és csökkentése jegyében. Kiállítás, HaCuKa Varroda,  ReSet aktivity 
játék, kézmûves programok, ökotudatos ajándékok várják az érdeklôdôket. 

– Gyermekek, anyukák, apukák és nagyapák jöjjenek, hogy „zöldüljön” a 
család! – Beszélgetés, jókedv, játék, zöld gondolatok, és környezettudatosan 
újulnak meg az otthonok.

Új turnéhelyszínek:
Békés, XV. Madzagfalvi Napok 2013. szeptember 7–8.• 
Békéscsaba, VII. Bioritmus Fesztivál 2013. szeptember 13–14.• 

A TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0017 számú, Tudás – ér-
ték – Könyvtár – Andrássy: A könyvtári hálózat nem 
formális és  informális képzési szerepének erôsítése 
az élethosszig tartó tanulás érdekében a békéscsabai 
Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégiumban címet 
viselô projekt keretében Könyvtár a családban címmel 
tartottak érdekes rendezvényt a közelmúltban az intéz-
ményben.

Salamon László bûvész a rendezvényen

Vetélkedôn bizonyították tudásukat a diákok

Bûnmegelôzés
az iskolákban

A 2013–2014-es tanévben országszerte 100 bûnmeg-
elôzési tanácsadó kezdi meg munkáját a 14 év feletti di-
ákokat tanító oktatási intézményekben. Augusztusban 
ennek a 100 rendôrtisztnek a képzése kezdôdött meg 
Csopakon – tudtuk meg a megyei fôkapitányságon.

A leendô bûnmegelôzési ta-
nácsadók egy speciális kivá-
lasztási folyamat után vesz-
nek részt a 60 órás elmé-
leti és gyakorlati képzésen, 
amely felkészíti ôket az isko-
lai feladataik ellátására.

A rendôrség bûnmegelô-
zési tanácsadói szeptember-
tôl munkájukat az iskolák-
ban személyesen látják el, 
Békés megyében is.  A prog-
ram célja, hogy a gyerekek 
ne váljanak áldozattá és 
bûncselekmény elkövetésé-
tôl is tartózkodjanak. A szak-
ember a napi jelenlétével 
igyekszik olyan kapcsolatot 
kialakítani, hogy a gyerme-
kek, pedagógusok és szü-
lôk partnernek tekintsék ôt, 
valamint a gyermekek védel-
mét és felkészítését erôsítse, 
kiemelt figyelmet fordítva a 

kábítószerrel kapcsolatos 
bûncselekményekre.

Ennek érdekében szolgá-
lati ideje túlnyomó részét az 
iskolában kell töltenie. Folya-
matos, élô kapcsolatot kell 
létrehoznia az iskola minden 
szereplôjével. Eredményes 
együttmûködést kell kialakíta-
nia a rendôrkapitányság ille-
tékességi területén tevékeny-
kedô, az ifjúságvédelemben 
szerepet játszó állami, önkor-
mányzati, társadalmi és civil 
szervezetekkel. Mindent el kell 
követnie annak érdekében, 
hogy a gyermekekhez, peda-
gógusokhoz és a szülôkhöz a 
lehetô legtöbb bûnmegelôzési 
információ eljusson. Egy ta-
nácsadóhoz, a diákok létszá-
mától függôen, legfeljebb há-
rom iskola tartozik majd. 

Gajdács Emese

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

HirDESSEN ÖN iS a CSaBai mÉrLEgBEN!
Magánszemélyeknek, társaságoknak, vállalkozásoknak kivé-
telesen elônyös lehetôségeket kínálunk hirdetéseik nyomtatott 
és on-line megjelenítésére. Arculati elemekkel, fotókkal nyilvá-
nosságot biztosítunk az uniós és egyéb támogatásból meg-
valósuló projektek bemutatására. A Csabai Mérleg a város 
legnagyobb példányszámú, helyi értékeket hordozó közéleti 

lapja, amelyben az Ön hirdetése kéthetente 28 000 példány-
ban jut el Békéscsaba lakóihoz. 

Hívjon bennünket az 527-490-es vagy a 20/226-2920-as te-
lefonszámon, írjon nekünk a csabai.merleg@bekescsaba.hu 
e-mail címen vagy keresse személyesen szerkesztôségünket 
Békéscsabán, a Szabadság tér 1–3. szám alatt. 



Fáradt voltam, egész nap 
utaztam, egy levéltári kuta-
tás ebben a melegben Bu-
dapestre szólított. Mert tör-
ténész vagyok, nem zenész. 
Csak nagyon ismerem, és 
nagyon szeretem ôket. A ze-
nészeket és a mágiát, mely-
ben élnek, a ZENÉT. 

Fáradt voltam, és semmi 
kedvem nem volt emberek 
közé menni, de Tóth Péter 
játszott aznap este a Bartók 
Kamarateremben. A zeneisko-
lásunkból világhírû zenésszé 
vált zongorista rég nem azért 
érdekes nekem, mert tôlünk in-
dult (vajon eléggé értékeljük-e 
a lehetôséget, hogy idôrôl 
idôre visszatér hozzánk?), ha-
nem mert minden varázslatot 
érvényesített már rajtam, ami-
vel muzsikus felemelni, össze-

törni és örömmel eltölteni tud 
nyitott szívû embert.

És elmentem, s ô játszott. 
Komolyan, pontosan, alázat-
tal, pazarul. Már nem voltam 
fáradt, s nagyon szerettem 
az embereket, akikkel meg-
oszthattam ezt az estét, s 
láttam, hogy ôk is így érez-
nek. Újabb varázslat történt.

Csajányi Melinda
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– Az idei mûvésztelepen 
a szertelen fiatalság, a sza-
badság jellemezte az alkotói 
légkört – tudtuk meg Tuza Bé-
lától, aki azt is elárulta, hogy a 
mûvésztelep témája a hal volt. 
Igen érdekes megközelítésû 
munkák születtek Békésen, 
amelyekbôl egy szép csokor-
ra valót láthattunk Békéscsa-
bán. A Jankay galériában nem 
kisebb televíziós személyiség, 
mint Kepes András író, újság-

író nyitotta meg a tárlatot, aki 
arról is beszélt, hogy családi 
szálak fûzik Békéscsabához: 
dédnagyapja, Braun Hermann 
volt a tulajdonosa a Berényi 
úton mûködô gôzmalomnak. 
A neves médiaszemélyiségtôl 
természetesen a mûvészetek 
sem idegenek, hiszen Kepes 
György (1905–2001) ameri-
kai professzor, festô, fotog-
ráfus, médiamûvész a nagy-
bátyja, és nagynénje, Kepes 

Éva neve is közismert a mû-
vészeti életben. A megnyi-
tón Klenyán Csaba Liszt-dí-

jas klarinétmûvész mûködött 
közre.

Vándor A.

Kepes András nyitotta meg a tárlatot

 A P R Ó H I R D E T é S

Ancsin Pálné nem ismeret-
len a csabaiak elôtt, a 80 
esztendôs, örök fiatal, kiváló 
szervezôkészségérôl neveze-
tes Erzsike néni több évtizede 
fáradozik a szlovák hagyo-
mányok ápolásán, a nyelvi és 
a tárgyi kultúra megôrzésén, 
továbbörökítésén. 

Erzsike néni 1933. július 
3-án született tôsgyökeres 
csabai famíliában. A Palyik 
család Jaminában élt, a 
Mátyás király utcában. Az 
elemit a gerendási tanyai 
iskolában végezte, ahol 
szlovákot is tanítottak, de 
ô az anyanyelvet már ott-
honról hozta. A Deák utcai 
Lorántffy Zsuzsanna Leány-
gimnáziumban érettségi-
zett 1949-ben (ma Vízmû), 
a szarvasi tanítóképzôben 
szerzett diplomát 1958-ban. 

Elsô munkahelye a szabad-
kígyósi általános iskolában 
volt, majd a békéscsabai 
városi tanácshoz ment 
népmûvelônek. Innen 1960-
ban az 5–6-os számú iskolá-
ba került tanítónak, 1972-ben 
igazgatóhelyettes volt, majd 
igazgató, egészen 1989-es 
nyugállományba vonulásá-
ig. Mindig kivette a részét a 
közéletbôl, a szlovák kultu-
rális életbôl: ott volt a Szlo-
vák Klub (1972), a Pávakör 
(1973), a Csabai Szlovákok 
Szervezetének (1989) alapí-
tásánál, és több évtizeden 
át a szervezet ügyvezetôje 
is volt. Nevéhez fûzôdik a 
Čabianska Ružička énekkar 
(1995) és a Boleráz citeraze-
nekar (1997), a Háziasszony 
és Kertbarát Kör (1998), az 
Orgován népdalkör (1998) 

megalakítása. Az ízig-vérig 
pedagógus Erzsike néni 
nyugállományba vonulása 
után sem pihen: a mai napig 
aktívan koordinálja a csabai 
szlovákok kulturális életét. 

Vándor Andrea

Alžbeta Ančinová je známa v 
kruhu Čabänov, snáď ani ne-
treba predstaviť večne mladú, 
80 ročnú tetu Eržiku, ktorá sa 
vyznačuje hlavne so svojou 
organizačnou schopnosťou. 
Viac desaťročia neúnavne 

pracuje na poli pestovania 
slovenských tradícií, zacho-
vania, odovzdávania jazyko-
vého a hmotného dedičstva.

Teta Eržika sa narodila 3. 
júla roku 1933 v starodávnej 
čabianskej rodine, Palyikovci 
žili vo Viniciach, na ulici krá-
ľa Mateja. Chodila do geren-
dášskej sálašskej školy, kde 
vyučovali aj slovenčinu, síce 
ona si osvojila materinský ja-
zyk už v rodine. Maturovala 
v roku 1949 v dievčenskom 
Gymnáziu Zs. Lorántffyovej, 
diplom si získala v sarvaš-
skom učiteľskom ústave v 
roku 1958. Prvým jej pra-
coviskom bola škola v Sza-
badkígyósí, potom pracovala 
ako osvetárka na Mestkom 
úrade v Békešskej Čabe. V 
roku 1960 začala pôsobiť vo 
Všeobecnej škole č. 5-6., v 

roku 1972 bola zástupkyňou 
riaditeľa, následne bola riadi-
teľkou inštitúcie až do odcho-
du do dôchodku v roku 1989. 
Vždy bola aktívna na poli 
verejného a slovenského kul-
túrneho života: angažovala 
sa pri založení Slovenského 
klubu (1972), pávieho krúžku 
(1973) a Čabianskej organi-
zácie Slovákov (1989), dlhé 
roky bola úradujúcou pred-
sedníčkou tejto občianskej 
organizácie. K jej menu sa 
viaže založenie Spevácke-
ho zboru Čabianska ružička 
(1995), Citarovej kapely Bole-
ráz (1997), Kruhu gazdiniek a 
záhradkárov (1998). Rodená 
pedagogička ani v súčasnosti 
neoddychuje: dodnes aktívne 
koordinuje kultúrne aktivity 
čabianskych Slovákov. 

Andrea Vándorová 

Csabai arcképcsarnok: 
ancsin Pálné

Čabianske portréty: 
alžbeta ančinová

INGATLAN

Szántó utcában építési telek eladó.
Tel.: 30/366-7616.

Békéscsabán, városközponthoz közeli 
csendes utcában kertes családi ház azon-
nal beköltözhetôen, tehermentesen eladó.
Irányár: 9,8 M Ft. Tel.: 30/325-7751.

Békéscsaba külterületén tanya eladó. 
Tel.: 20/980-6008.

Békéscsabán, Jaminában 125 m2-es, 2 
fürdôszobás, 2 garázsos, parkosított, 1987-
ben épült családi ház eladó vagy értékbe-
számítással lakásra cserélhetô.
Irányár: 13,9 M Ft. Tel.: 30/342-7226.

SZOLGÁLTATÁS

Szobafestést, mázolást, tapétázást válla-
lok. Lestyán Pál.
Tel.: 30/481-8071, 66/436-226.

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

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

Gépi rakodást, szállítást, földmunkákat 
vállalok. Megbízható, pontos munkavég-
zés. Tel.: 20/929-1791.

Klímák telepítése, forgalmazása, hûtôk 
javítása, villanyszerelés garanciával.
Tel.: 70/316-8540. 

Cserépkályhák, téglakályhák építését, ja-
vítását vállalom. Tel.: 30/340-9815.

Redôny, reluxa, szalagfüggöny készítése, 
javítása részletfizetéssel is. Nyílászárók ja-
vítása. Tel.: 66/454-171, 70/212-6776.

On-line pénztárgépek értékesítéséhez 
számlaképes üzletkötôket keresünk!
Érd.: onlinecassakft@gmail.com

Zár, redôny, szúnyogháló, napellenzô 
szerelése, javítása, utánfutó-kölcsönzés! 
Békéscsaba, Dobos István u. 20.
Tel.: 30/233-4550, 66/636-135.

OKTATÁS

A matek megtanulható, ha kell, segítek. 
Korrepetálás általános iskolásoknak, kö-
zépiskolásoknak, felsôoktatásban tanulók-
nak. Tel.: 70/392-0459.

Korrepetálás matematikából általános 
iskolásoknak. Tel.: 20/238-1620.

Angolnyelv-oktatás. Teljesen kezdôtôl fel-
sôfokig. Tel.: 30/345-9237.

Angolnyelv-vizsgákra felkészítés. Nyári 
intenzív is. Tel.: 30/527-7078.

Angolnyelv-oktatás, nyelvvizsgára felké-
szítés. Tel.: 70/392-0459.

Angoltanítás. Tel.: 70/450-3228.

Angol-, német-, olasznyelv-oktatás ovitól 
felsôfokig szakmai nyelvvizsgához, külföldi 
munkavállaláshoz. Tel.: 20/933-6828. 

Fedezd fel magadban az atlétát! Játékos 
foglalkozások 6–12 éveseknek a Buda-
Cash Békéscsabai Atlétikai Club pályáján.
Érdeklôdni: 20/238-1620.

EGYÉB

Kitûnô mûszaki állapotban lévô 10 éves 
Suzuki Swift 1,3-as GLX-C gépkocsi 2015-
ig érvényes mûszaki vizsgával eladó.
Tel.: 30/983-2336.

Eladó egy vadonatúj állapotban levô 
Hungaropán ajtó, hozzá tartozó kirakati ab-
lakkal, redônyök ajándékba elvihetôk, két 
nagyméretû gyapjú- és egy kézi szövésû 
szônyeg, egy tárolóállvány és egy Salgó 
polcrendszer.  Érd: 20/556-5299.

www.csabacenter.hu

   2013. augusztus 29. – szeptember 4.
Repcsik (szinkr. amerikai animáció) 3D!• 
Percy Jackson: Szörnyek tengere (szinkr. amerikai fantasy) • 
3D!
A végzet ereklyéi – Csontváros (amerikai–német kaland) • 
PREMIER!
Az elnök végveszélyben (szinkr. amerikai akció) PREMIER!• 
Családi üzelmek (szinkr. amerikai vígjáték)• 
Elysium – zárt világ (szinkr. amerikai sci-fi) • 
Egy hölgy Párizsban (francia–belga–észt dráma) ART!• 

   2013. szeptember 5–11.
One Direction: This Is Us (amerikai dokumentum) PREMIER!• 
Riddick (szinkr. amerikai sci-fi akció) PREMIER!• 
Halbalhé (szinkr. maláj–kínai animációs vígjáték) PREMIER!• 
A végzet ereklyéi – Csontváros (amerikai–német kaland) • 
Az elnök végveszélyben (szinkr. amerikai akció) • 
Családi üzelmek (szinkr. amerikai vígjáték)• 
Repcsik (szinkr. amerikai animáció) • 
Blue Jasmine (amerikai dráma)• 
The Master (amerikai dráma) ART!• 

Képzômûvészeti „halpiac”
Hallatlanul sok hal, humor a záró kiállításon

A Jankay galéria adott otthont a XXIII. Csuta Nemzetkö-
zi Mûvésztelep zárókiállításának. A békési mûvésztelep 
fôvédnöke több mint két évtizede Tuza Béla, aki érdek-
lôdésünkre elmondta, hogy barátjával, Csuta Györggyel 
huszonkét éve, Svájcban határozták el, hogy Békésre 
évente meghívják a mûvészeket. 

Varázslat Békéscsabán



A Békéscsabai Jókai Színház-
ban még tart a bérletezés. Új 
bérleteseink ráadásként in-
gyenesen belekóstolhatnak 
az elôzô évad kínálatába is. 

Budapesten, a Thália Szín-
házban szeptember 7-e és 
14-e között 11 színház siker-
darabjainak részvételével ren-
dezik meg a Vidéki Színházak 
Fesztiválját. Színházunk szep-
tember 10-én 19 órakor szere-
pel a Tháliában a Lear király 
címû elôadással. Elôtte, szep-
tember 5-én itthon, a Jókai 
színházban újra megnézhetik 
Shakespeare remekmûvét 
Chris Rolls rendezésében.

Jegyek még válthatók, de új 
bérleteseinket belépôdíj nélkül 
hívjuk meg erre az estére!

Váltson
Díszbemutató-bérletet!

Legyen a bemutató társasá-
gi esemény!

A Békéscsabai Jókai Szín-
ház mindig is olyan találko-
zási pont volt (emlékezzünk 
csak az úgynevezett páholy-
partikra), ahol városunk, me-
gyénk, a közélet, a gazdasági 
és a színházi élet kiemelkedô 
személyei egy felemelô vagy 
éppen tartalmasan szóra-
koztató színházi élmény után 

összetalálkozhatnak, megis-
merkedhetnek, gondolatokat 
cserélhetnek egymással.

Azt szeretnénk, ha a jö-
vôben is mindenki ott lenne, 
akinek számít a mûvészetünk 
és akinek számít a társasá-

gi élet! Megtisztelô lenne, 
ha Ön és családja, barátai, 
munkatársai csatlakoznának 
ehhez a körhöz, s színházunk 
díszbemutatóját megelôzôen 
részt vennének velünk egy 
kiállítás-megnyitón, majd az 
elôadást követôen egy fo-
gadáson, amely teret nyújt a 
találkozáshoz egymással, a 
szakma nagyjaival, valamint a 
színház mûvészeivel.

Díszbemutató-bérletek kor-
látozott számban még váltha-
tók. További információkért 
forduljon jegyirodánkhoz!

BÉRLETEK VÁLTHATÓK: 
a színház jegyirodájában 
hétfôtôl péntekig 8.30 és 
16.30 között. Telefon: 66/519-
550; e-mail: szervezoiroda@
jokaiszinhaz.hu, további infor-
máció: www.jokaiszinhaz.hu

Az aranyéremrôl a Munkácsy 
múzeumban beszélt a közel-
múltban Vantara Gyula, Bé-
késcsaba polgármestere, dr. 
Dancsó József, Orosháza pol-
gármestere, Medgyesi Pál, a 
múzeum megbízott igazgató-
helyettese és Kocsor János 
történész muzeológus.

– Az érem múzeumhoz ke-
rülése az összefogás, közös 
erôfeszítés eredménye. Az 
érem a hajdani Békés megyei 
iparosmester munkájának el-
ismerése, egyben bizonyíték 
arra, hogy érdemes itt élni és 
dolgozni, ez a föld is terem 
elismert, tehetséges embe-
reket – fogalmazott Vantara 
Gyula polgármester. 

Dr. Dancsó József elmond-
ta, hogy Orosháza büszke 
egykori szülöttére, akinek 

1888-ban elért sikere a mai 
kor iparosainak is inspiráló 
lehet arra nézve, hogy érde-
mes kinek-kinek a saját szak-
májában jeleskednie.  

Kocsor Jánostól megtud-
tuk, hogy egy gyûjtô múlt 
évben ajánlotta megvételre 
az érmet. Megvásárlásához 
700 000 forintot a Nemzeti 
Kulturális Alap pályázatán 
nyert a múzeum, a maradék 
300 000 forintot Orosháza 
önkormányzata biztosította, 
hogy ezzel is emlékeztes-
senek az egykori elismert 
iparosra, Thék Endrére, aki 
nemcsak itthon, de a királyi 
palota Szent István termének 
kialakításáért még a párizsi 
világkiállításon is elismerést 
kapott.

Mikóczy Erika

– A kiadó javaslatára jelen-
tettük meg a felnôttekhez szó-
ló, új kötetet. „Lélekzeteimbôl”, 
ahogyan én nevezem felnôt-
tekhez íródott soraimat, ezút-
tal Balázs F. Attila válogatott, s 
a könyv címét is neki köszön-
hetem – hallhattuk Péter Eri-
kától, aki arról is mesélt, hogy 
számára önterápia az írás: 
ha kiadja magából a benne 
feszülô gondolatokat, meg-
könnyebbül; örömmel osztja 
meg érzéseit másokkal. 

– A Másodvirágzásban 
összegyûjtött versekben is 
ott a fájdalom, a szenvedés, 
a gyász, de mindenhol meg-
bújik a remény, a bizakodás, 
az élni akarás is. Egyre több 
visszajelzést kapok arról, 
hogy olvasóim is erôt me-
rítenek ezekbôl a sorokból, 
hiszen mindannyian átéltünk 
már kisebb-nagyobb tragé-
diákat, melyek után nehéz 
a talpra állás. Boldogsággal 

tölt el, ha néhány embernek 
segítenek a verseim.

Péter Erika Másodvirgázás 
címû kötetét Kelebi Kiss Ist-
ván illusztrálta, az utószót 
Zalán Tibor írta, aki így fogal-
maz: „Érzékeny, sok pontján 
vérzékeny asszony-költésze-
tet mûvel e kötet szerzôje, 
melyben vallat és vall, szem-
besül sok mindennel és sok 
kimondásra késztetôt sze-
mérmesen elhallgat.”

A békéscsabai költônô  
elmondta, továbbra is arra 
törekszik, hogy mûvei minél 
több emberhez eljussanak, 
ezért szívesen vesz részt író-
olvasó találkozókon, s tart 
zenés-verses elôadásokat 
gyermekeknek. Végezetül 
megtudtuk, hogy karácsony-
ra „gyerekzetek” válogatá-
sával készül, az ifjabb ge-
neráció számára szeretne 
megjelentetni egy új kötetet.

Gajdács Emese

12 Csabai Mérleg

Az összefogás eredményeként került a múzeumba az érem

A csabai költônô szívesen találkozik az olvasókkal

Az összefogásnak, egy pályázatnak és Orosháza tá-
mogatásának köszönhetôen egy egymillió forint értékû 
éremmel gazdagodott a Munkácsy Mihály Múzeum. Thék 
Endre orosházi származású, egykori bútorgyárosnak az 
Országos Ipartestületi Kiállításon 1888-ban nyert 55 mil-
liméter átmérôjû, 988 ezrelékes aranytartalmú, 72 gramm 
súlyú aranyérme szeptember végéig a csabai, utána az 
orosházi múzeumban látható. 

A Kortárs Költôk sorozat részeként jelent meg nemrégiben 
Péter Erika Másodvirágzás címû verseskötete. A szarvasi
születésû, Békéscsabán élô alkotó a könyvhéten kapta 
meg a Körösök Gyöngye Díjat. 

Az Alföldvíz Zrt. a szennyvízberuházás kapcsán nyere-
ményjátékot hirdetett azok között, akik a rákötési értesítô 
kézhezvételét követô egy hónapon belül csatlakoztak 
a csatornahálózatra. Képünkön Tóth Ilona és Völgyesi 
László vesz át egy-egy mosógépet Kis Albert Zoltán-
tól, az Alföldvíz területi mérnökségének vezetôjétôl. A 
fônyeremény egy mosogatógép volt, amelynek boldog 
tulajdonosa Varga Pálné lett

az alföldvíz nyertesei aranyérem a múzeumban
Thék Endre iparos emlékezete

Péter Erika másodvirágzása
„Lélekzetgyûjtés” egy új kötetbe

most váltson színházbérletet!
Meghívjuk a Lear királyra!

Látványos, a múltat szá-
munkra is megörökítô, so-
katmondó pillanatkép tárul 
elénk az 1925-ben feladott, 
valószínûleg reklámcélt szol-
gáló képes levelezôlapról. 

A lapon a Ferencz József 
(ma Szabadság) téri Pakarcai 

Mihály dohány-, szivar-, hír-
lapárudája látható. A felvétel 
helyszíne abban az idôben 
bizony a városban élô mun-
kanélküliek egyik kedvelt 
gyülekezôhelye volt. A kép 
szociális témájú, a szociofo-
tó ismérveinek is megfelel. 

A közvetlenül a trafik elôtt 
állóktól a távolabb várakozó-
kig, a talicskás köszörûs és 
a fuvarra váró lovas fogat el-
kapott pillanata, képben ma-
radása a fotográfus eredeti 
szándékára is utalhat.

Gécs Béla

Békéscsaba anno
Múltbéli beszédes pillanatkép

Az egykori trafi k elôtt talicskás köszörûs, fuvaros és csabai polgárok várakoznak

Az európai polgári kezdemé-
nyezés jogalkotási javaslat 
elôterjesztésére kéri az Euró-
pai Bizottságot olyan ügyek-
ben, amelyekkel kapcsolatban 
az Unió hatáskörébe tartozik a 
jogszabályok alkotása. A pol-
gári kezdeményezést a 28 uni-
ós tagország közül legalább 
7-bôl származó, legkevesebb 
1 millió uniós polgárnak kell tá-
mogatnia. A 7 tagállam mind-
egyikében össze kell gyûjteni 
a minimálisan szükséges szá-
mú aláírást.

Bármely uniós polgár, aki 
betöltötte az európai parla-
menti választásokon való rész-
vételre jogosító életkort, aláír-
hat polgári kezdeményezést.

Minden olyan területre vo-
natkozóan lehet polgári kezde-

ményezést indítani, amelyen a 
Bizottság hatáskörébe tartozik 
a jogalkotási javaslatok elôter-
jesztése. Ilyen terület például a 
mezôgazdaság, a közlekedés 
és a közegészségügy.

További információkért ke-
resse fel a http://ec.europa.
eu/citizens-initiative weboldalt 
vagy forduljon irodánk mun-
katársaihoz: Europe Direct 
Tájékoztató Központ a Békés 
Megyei Könyvtárban
(Békéscsaba, Kiss Ernô u. 3.).
Telefon: +36-66/530-200
E-mail:
bekescsaba@europedirect.hu
Web: http://ed.bmk.hu
Web2.0: facebook.com/
EuropeDirectBekescsaba

Európai polgári 
kezdeményezés
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