
A magyar–szlovák lakos-
ságcsere-egyezmény kereté-
ben, 1947 tavaszán sok bé-
késcsabai szlovák család te-
lepült át az akkori Csehszlo-
vákiába, közülük többen él-
nek ma is Csehország déli és
nyugati területén. Utunk célja

– az ország nevezetességei-
nek megtekintése mellett – az
ott élô honfitársainkkal való
találkozás volt.

Megismerkedhettünk a
Prachaticében lakó Kelle Já-
nossal és feleségével, Do-
mažlicében pedig Zsibrita

György fogadott minket, aki
megmutatta városának és
környékének nevezetessé-
geit. Velük együtt idéztük fel a
múlt emlékeit. Szívszorító és
megható találkozásoknak vol-
tunk részesei.

XX. évfolyam 23. szám
2010. december 16.

INGYENES VÁROSI LAP
Belsô melléklet: Helyi Téma plusz 4 oldalon
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Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata, vala-
mint a József Attila Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény a karácso-
nyi ünnepkör jegyében szere-
tettel meghívja az érdeklôdô
közönséget, szülôket, nagy-
szülôket, pedagógusokat, gye-
rekeket december 20-án, hét-
fôn 15.30-ra a Lencsési Könyv-
tárba, ahol „A családi olvasás
éve” programsorozat kereté-
ben a „Verselhetek Péter Eri-
kával” címû zenés irodalmi dél-
utánon Fábián Tamás újságíró
beszélget az írónôvel.

Verselhetek
Péter Erikával

Az András-napi disznóto-
rok hangulatát elevenítette fel
a Békéscsabai Kulturális Köz-
pont Lencsési Közösségi Há-
zában megrendezett kolbász-
parádé.

A nagyteremben felállított
asztaloknál gyülekeztek a kol-
bászgyúró verseny csapatai,
hogy valódi csabai kolbászt
készítsenek tíz-tíz kiló húsból.
A megjelenteket Takács Péter,
a közösségi ház vezetôje és
dr. Ferenczi Attila, a parádé öt-
letgazdája, a részönkormány-
zat vezetôje köszöntötte.

Kolbászparádé
a Lencsésin
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Advent van. Rohanunk,
hogy zajos áruházakban ki-
sebb-nagyobb ajándékokra
váltsuk az egymásra figyelést,
a szeretetet, és türelmetlenek
vagyunk, mert valami mindig
kimarad, mert valamit elfelej-
tünk. Sokszor talán éppen
azt, hogy advent van. A kará-
csonyvárás, a csend, a hívô
embereknél az Úr eljövetelére
(Adventus Domini) való felké-
szülés, az elmélkedés és a
bûnbánat idôszaka...

Jó sétálni az ünnepi fénybe
öltöztetett Békéscsabán, be-
menni a templomokba, meg-
állni kicsit a városháza elôtt
mindannyiunk karácsonyfájá-
nál. A gyönyörû, tizennégy
méter magas, öt tonna súlyú
lucfenyôt idén a békéscsabai
református egyházközség ne-

vében Marti Miklós reformá-
tus lelkipásztor ajánlotta fel a
városnak, és a tûzoltók segí-
tettek abban, hogy a fa ad-
vent elsô vasárnapján, a bé-
késcsabai gyertyagyújtás ün-
nepségére feldíszítve pom-
pázzon. Ez a vasárnap hide-
get és esôt hozott, de a Köl-

csey Utcai és Ligeti Sori Óvo-
da apróságainak mûsora és a
Napsugár Bábszínház kapu-
aljban megtartott elôadása
melegséget csempészett a
szívekbe. Vantara Gyula pol-
gármester a karácsonyi fé-
nyek felgyújtása elôtt arról be-
szélt: a gyakorlati készülôdés
mellett fontos, hogy harmó-
niát és békességet teremt-
sünk magunkban és magunk
körül, hogy lélekben is készü-
lôdjünk. A karácsony elôtti
hetekben segítették és segítik
a ráhangolódást a kórusok,
zenészek adventi hangverse-
nyei, az ünnepi programok és
a jaminai Jézus Szíve római
katolikus templom ökumeni-
kus adventi programjai ifjúsá-
gi misével, mézeskalács-ké-
szítéssel, zenés áhítattal, He-
vesi Imre gyerekmûsorával, a
Continental Singers, az Im-
perfectum vagy a Zenebarát
Felebarátok koncertjével.

Jó meghallgatni a hang-
versenyeket, a karácsony
üzenetét, és igazi ajándék, ha
ezt nem egyedül, hanem a
szeretteinkkel, barátainkkal
tehetjük. Öröm, ha díszbe öl-
töztetett lélekkel, hálatelt szív-
vel van kinek azt mondanunk:
szeretetteljes, áldott ünnepe-
ket kívánok. M. E.

Advent, karácsonyra várva

Köszönet
A város lakói nevében ez-

úton is megköszönjük a bé-
késcsabai református egy-
házközségnek a gyönyörû
ajándékot, a fenyôfát. Köszö-
net illeti a békéscsabai tûzol-
tó-parancsnokság munkatár-
sait is, akik segítségünkre
voltak a nem mindennapi
méretû fa feldíszítésénél.

Békéscsaba Megyei
Jogú Város Önkormányzata

Ôseink nyomában Csehországban

Minden kedves olvasónknak szeretetben gazdag
karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

Lapunk legközelebbi száma
2011. január 13-án jelenik meg.

Eltelt egy esztendô. A vá-
ros villódzó fényekben úszik,
a városlakók lelke ünneplôbe
öltözött. Újra eljött az ünnep,
a titkokkal övezett, szívhez
szóló karácsony, amely nem
csak a kereszténység, hanem
a család, a békesség, a sze-
retet ünnepe is.

Lassan magunk mögött
hagyjuk ezt a küzdelmes esz-
tendôt, amelynek során két-
szer választottunk: tavasszal
kimondtuk egy korszak végét
és egy új idôszak kezdetét,
ôsszel viszont a megkezdett
munka folytatására, a felemelt
fejû, gyarapodó Békéscsabá-
ra mondtunk igent.

2010-ben is voltak öröme-
ink és bosszúságaink, katarti-
kus élményeink és fájdalmas
veszteségeink, reményteli si-
kereink és kudarcaink – mint
minden esztendôben.

Jómagam egyre inkább
azt tapasztalom, hogy nem
olyan bonyolult az emberi lé-
lek: mindannyian nyugalom-
ra, biztonságra, harmóniára,
emberi hangokra, szeretetre,
megértésre és elismerésre
vágyunk. Olyan viszonyokra,
amelyek közepette boldogu-
lunk, nevelhetjük gyermeke-
inket, ké szülhetünk hivatá-
sunkra vagy várhatjuk a nyu-
godt, békés öregkort. Vala -
mennyien sikereket akarunk a
családban, a munkahelyün-
kön, a városunkban – és aka-
runk egy erôs és sikeres or-
szágot, amelyben van értel-

me az erôfeszítéseinknek, a
munkánknak, a tanulásnak,
ahol szorgalommal, tehetség-
gel egyrôl a kettôre lehet jutni.
Ahol beérik a gyümölcs, és a
termésnek mi lehetünk a ha-
szonélvezôi.

Ahhoz, hogy így legyen,
mernünk kell cselekedni, vál-
toztatni, idônként csak iga zí-
tani, máshol gyökereiben át-
alakítani a dolgokat. Panasz-
ból, elutasításból nem épül
sem helyi közösség, sem or-
szág, csak összefogás révén
jut elôre a család, a város, a
haza.

Újra egy nehéz esztendô
elôtt állunk, én azonban opti-
mista vagyok. Jól ismerem a
békéscsabai embereket, és
tudom, ha összefogunk, ak-
kor van esélyünk arra, hogy
szeretett városunk tovább ha-
ladjon a jó úton.

A fentiek szellemében sze-
retetteljes, áldott, békés kará-
csonyt kívánok a városunk
valamennyi polgárának!
Vantara Gyula, Békéscsaba
és az Ön polgármestere,
országgyûlési képviselôje

Tisztelt békéscsabai polgárok!
Kedves újságolvasók!

SÍ-Sport-
Turisztika

Gyermeksport
Csaba Center I. em., a posta mellett

Üzletünkbe megérkeztek
az új sílécek,

síkabátok, sínadrágok!

Karácsonyi akciónk:
görkorcsolyák 28–35-ig
állítható méretben 20%,

nôi, férfi sícipôk 20%,
Columbia kabátok
és nadrágok 30%

kedvezménnyel kaphatók
december 16-ától a készlet erejéig!

…tündökölj a Jane Beauty
3 D-s mûszempillákkal és Swarovski

szempillaékszerekkel.
… válaszd a bôrtípusodnak megfelelôtermékeinket.

…lepd meg magad vagy szeretteid egy szépségélménnyel
utalványaink segítségével

(beváltható 2011. 01. 31-éig)
Piroska arc- és testkozmetika
A dr. Lenkei vitamin szerzõdött termékpartnere
Békéscsaba, Õr u. 3. fszt. 1.
Tel.: 66/441-685 vagy 06-70/636-6487
www.piroskakozmetika.5mp.eu

Készülj karácsonyra a Piroska Kozmetikával!
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Telefon:
66/322-214, 30/395-2035.

Békéscsaba, Szent István tér 20.
www.egyhazitemetkezes.hu

A Kolbászinduló hangjaira
elkezdôdött a munka. Olyan
érzés volt, mintha egy hatal-
mas családban lennénk. A
résztvevôk jó ismerôsként üd-
vözölték a szomszéd aszta-
loknál tüsténkedôket, hiszen
olyan emberek jöttek el, akik
a hétköznapokban is tudnak
egymásról. A Melody együt-
tes zenei aláfestésére kol-
bászt gyúrt a Szabó Pál téri és
a József Attila iskola, a Len-
csési és a Napsugár óvoda
csapata, és versenybe szállt a
polgárôrség, a közösségi
ház, a kertbarát kör, a Pietro
pékség és a lakótelepi tö-
megsport egyesület is. A zsûri
döntése alapján a legfino-
mabb csabait a Lencsési óvo-
da székhelyóvodájának csa-

pata készítette, a második he-
lyen a Szabó Pál téri iskola, a
harmadikon a polgárôr egye-
sület csapata végzett.

Míg a felnôttek „kolbászol-
tak”, a gyerekek a játszóház-
ban készítettek karácsonyi aj-
tódíszeket. A parádéra beté-
rôket pogácsával és forró teá-

val várták, ebédidôben pedig
a közösségi ház mellett felállí-
tott hatalmas sátorban kínál-
tak hatszáz adag székelyká-
posztát és frissen készült kol-
bászt a vendégeknek. A jó
ebédhez Osztermann Emma
énekelt nótákat.

M. E.
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Kolbászparádé a Lencsésin

WWW.TOTHPRODUKCIO.HU

TÓTH PRODUKCIÓ REKLÁM- ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZÔ IRODA

5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 2. I/8. 
Tel.: 66/549-620, 30/326-8630

E-mail: tothprodukcio@globonet.hu

STEMPLI KFT.
5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 5.  Tel.: 66/430-620, 30/730-1404

HIRDETÉSFELVÉTEL

Kiss Tibor tervezômérnök-
ként, majd pedagógusként
dolgozott, eleinte szakmai tan-
tárgyakat, késôbb matemati-
kát tanított a Trefort szakképzô
iskolában és a BéKSZI-ben.
Ahogy fogalmaz: mindenütt
személyes példaadással igye-
kezett emberségre, hitre, tole-
ranciára és hazaszeretetre ne-
velni környezetét, a felnövekvô
generációt. Ezt tartotta szem
elôtt a Polgárok Békéscsabá-
ért Egyesület elnökeként, a
közmûvelôdési, ifjúsági, okta-
tási és sportbizottság elnöke-
ként, és ezek az értékek vezér-
lik most is, amikor Békéscsa-
ba alpolgármestere lett.

–  Megtisztelô, hogy alpol-
gármester és azoknak a terü-
leteknek a felelôse lehetek,
amelyeket négy éven át bi-
zottsági elnökként vittem –
mondja Kiss Tibor.  – Látható,
hogy szinte mindenhol válto-
zások elôtt állunk. Elkezdô-
dött a nevelést a központba
állító, új értékrendre épülô
közoktatási törvény elôkészí-
tése, és elindult a szakképzés
átalakítása egy olyan irányba,
amelyben nagyobb szerepet
kap a gyakorlati képzés. El-
sôdleges szempont, hogy a
város a humán szféra minden
területén megfelelô színvona-
lon biztosítsa a mûködés fel-
tételeit, de figyelembe kell
venni azt is, hogy a középfokú
oktatásban demográfiai hul-
lámvölgy elôtt állunk. A kultú-
ra tekintetében a Békéscsa-
bai Kulturális Központ beru-
házása kiemelkedô feladat,
emellett gazdagítani szeret-
nénk az amúgy sem szûkös
programkínálatot is. Lassan
beteljesül egy álmunk azzal,
hogy Fekete Pálnak, váro-
sunk díszpolgárának állandó

’56-os kiállítóhelye lesz a ket-
tes iskolában. A megszépült
Pósteleken könnyûzenei fesz-
tivált tervezünk, és ha megú-
jul a belváros, a Szent István
teret szeretnénk újból megtöl-
teni élettel, rendezvényekkel.
Fontosnak tartom nemzeti ün-
nepeink színvonalas megün-
neplését, Munkácsy békés-
csabai kötôdésének hangsú-
lyosabbá tételét és a lokálpat-
riotizmus erôsítését. A sportfi-
nanszírozás rendszere szin-
tén átalakul, büszkék va-
gyunk arra, hogy Békéscsa-
bán a költségvetés közel két
százalékát fordítjuk a sport tá-
mogatására, és már gyûlnek
a relikviák a sporttörténeti
gyûjteményünkbe.

Kiss Tibor megköszönte
elôdje, Köles István munkáját,
és hangsúlyozta, hogy alpol-
gármesterként – az elmúlt
négy év tapasztalatait felhasz-
nálva – továbbra is a dönté-
sek mögött lévô emberek sor-
sára koncentrálva szeretne
dolgozni a békéscsabai pol-
gárokért.

Mikóczy Erika

Megôrizve megújulni

Az Új Magyarország Fejlesz-
tési Terv pályázatán, a Kicsen-
getés! – A Békéscsabai Kultu-
rális Központ iskolabarát szol-
gáltatásfejlesztése (TÁMOP-
3.2.11/10-1-2010-0110) címû
projekt közel 44,7 millió forint
támogatást nyert egy ez év
novemberétôl jövô év végéig
zajló programra. A gyerekek
tanórán kívüli és szabadidôs
nevelését, oktatását segítô
programról Kiss Tibor alpolgár-
mester, Szente Béla, a kulturá-
lis központ igazgatója és Varga
Anna projektmenedzser tartott
tájékoztatót.

– A kultúrában deficitesek
vagyunk, diákjaink kulturális
igényessége, érzékenysége,
kreativitása, egészségtudatos-
sága kívánnivalót hagy maga
után. A pályázati pénzbôl meg-
valósuló programok a valódi
értékeket mutatják meg az óvo-
dásoktól a középiskolásokig
mintegy tizenhatezer gyermek-
nek, tanulónak. A legnagyobb
érdeklôdésre számot tartó te-
vékenységeket szeretnénk
hosszú távon is megtartani,
akár további pályázatok segít-
ségével – mondta Kiss Tibor.

A támogatásnak köszön-
hetôen a BéKSZI Zwack és
Trefort tagiskolájában, az Er-
zsébethelyi Általános Iskolá-
ban, a József Attila és a Sza-
bó Pál téri iskolában, a Kert-
városi Óvodában, az Esély
speciális szakiskolában és az
újkígyósi Széchenyi István is-
kolában valósulhatnak meg
izgalmas programok. Iskola
után szakkörök, vetélkedôk,
versenyek, témanapok, té-
mahetek és táborok adnak el-
foglaltságot a kicsiknek és
nagyoknak. 

Mint azt Szente Béla el-
mondta, az elmúlt másfél év-
ben négy TÁMOP-pályázaton
összesen 232 millió forintot
nyertek, ebbôl 150 képzést,
45 sorozatot vagy folyamatos
szolgáltatást, 2200 mûvelô-
dési alkalmat valósítottak
meg. A Kicsengetés zárásá-
val a programokat látogatók
száma elérheti az 55 ezer fôt.
Az sem mellékes, hogy a pá-
lyázati pénz háromnegyed
része – a béreken és a vásá-
rolt szolgáltatásokon keresz-
tül – a helyi gazdaságba ke-
rült és kerül.                 Mikóczy

Kicsiknek, nagyoknak

December elején a Mikulás-
fesztivál programjai varázsol-
ták el a kicsiket és a nagyokat
a város számos pontján. En-
nek keretében igazán bensô-
ségesre sikerült a Mikulás-nap,
amelyet már nem a volt ifiház-
ban, hanem az Andrássy út 38.
szám alatti volt óvoda épületé-
ben rendeztek meg.

Az Agóra beruházás miatt a
Békéscsabai Kulturális Köz-
pont egyes tevékenységei –
például a Patent Diákiroda, a
felnôttképzés, a csoportok – ja-
nuártól az Andrássy úti házba
költöznek át. Mikuláskor a fel-
újítás még nem volt teljesen
kész, de ez semmit sem vont le
a programok értékébôl. A fesz-
tivál ideje alatt egyébként játé-
kokkal, kézmûves és egyéb
programokkal várta az érdek-

lôdôket a Meseház, a Munká-
csy-emlékház, a József Attila
iskola, de még a Mokry utcai
idôsek klubja is. A várost DÖK
Mikulás járta, a Mikulás-napon
pedig a meseszövéstôl a Miku-
lásVár-JátékLak-ig vagy a zöld-
kuckóig számos érdekességet
próbálhattak ki a gyerekek,
akiket szinte elvarázsolt a Csa-
bai Színistúdió mókázása.

December 6-ától 8-áig a
csabai egyetemisták is ünne-
pelhettek. A Szent István Egye-
tem Gazdasági Karán az and-
ragógus szakos, mûvelôdés-
szervezô szakirányú hallgatók
lepték meg társaikat angyalka-
szolgálattal, teaházzal, kiállí-
tással, alkotó programokkal és
különleges mûsorral. A helyi
Fidesz nôtagozata és Zele-
nyánszki Péter önkormányzati

képviselô pedig csomagokat
vitt Mikuláskor az egyes számú
körzet nyugdíjasotthonaiba. A
Bankó András utcai és az Ady
Endre utcai ház idôsei szere-
tettel fogadták az érkezôket és
az ajándékot. A nôtagozat ké-
sôbb a többi intézmény idôseit
is ajándékokkal halmozta el.

Nálunk járt a Mikulás

A Békéscsabai Víziközmû Társu-
lat történetének új fejezete kezdôdik
a 2011-es esztendôben, hiszen el-
kezdôdnek a rákötések a május óta
épülô szennyvízcsatorna-hálózatra.

Ezúton hívjuk fel a társulat tagjai-
nak figyelmét, hogy az erre való fel-
készülésrôl, a tennivalókról minden
érintett írásos értesítést kap a jövô
év januárjában.

A társulat munkatársai révén
kézbesített küldemény részben
egyenlegközlôt tartalmaz az érde-
keltségi hozzájárulás idôarányos tel-
jesítésérôl, másrészt eligazodást
nyújt a rákötéssel kapcsolatos teen-
dôk terén. A társulat tagjai „A mi csa-
tornánk” címû kiadvány harmadik
számából megtudhatják, melyek a
csatlakozás feltételei.

Ezúton hívjuk fel a figyelmet a
társulat honlapjára (www.amicsator-
nank.hu), ez is kitûnô lehetôség a tá-
jékozódásra.

Tagjainknak megköszönjük az
eddigi, több mint 800 millió forint
hozzájárulást, és békés, boldog ka-
rácsonyt, kellemes, gondtalan, sike-
res új évet kívánunk!

Mácsai Sándor, a társulat elnöke

December 3-ától egészen
24-éig tart a karácsonyi vásár,
amely idén is a Korzó téren és
az Andrássy úton vár minden
látogatót. A december 8-án
hivatalosan is megnyitott ka-
rácsonyi bazár jóval több,
mint egy egyszerû kirakodó-
vásár, hiszen a szervezôk szí-
nes szórakoztató programok-
kal igyekeznek még ünnepé-
lyesebbé tenni az adventi vá-
rakozást a családok és min-
den békéscsabai számára. A
rendezvényért felelôs Békés-
csabai Kulturális Központ és a
szervezô Frankó Produkciós
Iroda nevében Frankó Attila
elmondta, hogy a zenés és
szórakoztató programok ke-
retében a város több iskolájá-
nak és óvodájának elôadásá-
ra is számíthatunk, s termé-
szetesen karitatív esemé-
nyekkel is gazdagodik az ese-
ménysorozat, hiszen decem-
ber 22-én 10 és 14 óra között
véradást szerveznek. A ren-
dezvény részletes programkí-
nálatát a www.karacsonyiva-
sar.eu weboldalon találhatják
meg, ahol az események élô
internetes közvetítését is fi-
gyelemmel kísérhetik.

K. K. P. 

Nyitva az aranykapu,
csak bújjatok rajta

Az érszûkület életminôség-
romláshoz vezethet

Érhálózatunk állapota nagyban befolyá-
solja életünket, hisz az ütôerekben kering az
oxigén és tápanyagban dús vér. A vér erek-
ben folyik, a szívtôl a test irányába artériák-
ban (verôerek), a szív felé pedig vénákban
(visszerek). A vérkeringést fenntartó bárme-
lyik szerv – a szív vagy az érhálózat – mûkö-
désének csökkenése vagy zavara keringé-
si elégtelenséget okozhat. A súlyos betegségek kialakulását sem mindig kí-
sérik a beteg számára felismerhetô figyelmeztetô jelek, a tünetek csak elô-
rehaladott állapotban jelentkeznek. Például az elsô stádiumú alsó végtagi
érszûkületet (Fontine-I) csak orvosi vizsgálat derítheti ki. A keringési beteg-
ségek a leggyakoribb halálokok, és e halálok mintegy harmadában a do-
hányzás meghatározó szerepet játszik. Nincs ez másképp Magyarországon
sem. A dohányzás, a magas vérnyomás, a cukorbetegség és a magas vér-
zsírszinttel járó kórképek vagy alkati jellemzôk képezik a négy legsúlyosabb
kockázati tényezôt az érelmeszesedés kialakulásában. 

Vigaszt jelenthet, hogy régiónkban már elérhetô a Nashwan-Parasound
eljárás, mely a közeli hetekben Németországban megrendezett nemzetkö-
zi találmányi kiállításon Lengyelország nagydíja mellett Tajvan aranyérmét is
elnyerte. Ezzel az eljárással feltalálója, dr. Khaled Nashwan sebészorvos
2006-ban Magyarországon az év feltalálója volt. Az új eljárással való kezelés
egyedülállóan fájdalom- és szövôdménymentes, infra-, ultra- és hallható
hang kibocsátásával a szervezetet mellékerek képzésére serkenti a
beszûkült érszakasz környékén, ezáltal javul a szövetek keringése. A 20 ke-
zelést magába foglaló kúra elôtt és után is orvosi vizsgálat történik. Kedve-
zô fejlemény, hogy több gépet fognak alkalmazni, így a túl sok jelentkezô mi-
atti hosszú idôre nyúló elôjegyzést lerövidítik.

A kezeléssel kapcsolatos felvilágosítás: www.medhungary.com vagy te-
lefonon: 72/551-714, 06-30/825-8111, 06-20/920-4447, 06-70/290-3216.

Dr. Khaled Nashwan díja



BÉKÉSCSABAI KULTURÁLIS KÖZPONT 
– IFIHÁZ –

5600 Békéscsaba, Derkovits sor 1.,  Pf. 60
Tel.: 66/449-222. Fax: 66/449-336 
www.ifihaz.hu • ifihaz@ifihaz.hu

December 3–24.
Karácsonyi vásár a Korzó téren

December 18., szombaton 14.00 órától
41. Országos Társastánc-bajnokság a sportcsarnokban

(B, A, S felnôtt korosztály, standard és latin-amerikai táncok
és páros kûr magyar bajnokság) 

Mûsorvezetô: Pálinkó Lujza és Fábián Tamás
Jegyárusítás a Tourinform-irodában, további információ a
66/527-920-as telefonszámon és www.ifihaz.hu, tarsas-

tanc@ifihaz.hu
Az eseményhez kapcsolódó

nyereményjáték nyerteseinek névsora:
Egri Krisztina, Medovarszki Petra, Stégermájer Tamásné,
Medovarszki Péterné, Drugán Zsolt, dr. Kertész Jánosné,

Giricz Bojána, Sinkovicz Attiláné, Sinkovicz Attila,
Balta Jánosné, Kovácsné Virág Ibolya, Földesi Péterné,

Pribojszki György (Békéscsaba), Szabó Ferencné
és Szabó Ferenc (Doboz).

Gratulálunk, a nyerteseknek postán juttatjuk el
a belépôjegyeket!

Kedves vendégeink!
Az ifiház Derkovits sor 1. szám alatti épülete december 8-án

– átalakítás miatt – ideiglenesen bezárta kapuit.
Szolgáltatásaink 2011 januárjától megújult formában
az Andrássy út 38. sz. alatt (a volt óvodában) vehetôk

igénybe. Telefonos és internetes elérhetôségeink
változatlanok. További részletek a honlapunkon.

Áldott, szép karácsonyt és békés, boldog új esztendôt kíván:
az ifiház csapata.

3CSA BAI MÉR LEG Önkormányzat, közélet

december 16–22.

december 23, 25, 29.

Megaagy (szinkr. amerikai animációs) 12 év
Tron: Örökség (szinkr. amerikai akciófilm) BA
Narnia Krónikái 3. A Hajnalvándor útja (szinkr. angol családi kalandfilm) 12 év
Aranyhaj és a nagy gubanc (szinkr. amerikai animációs) KN
Harry Potter és a Halál ereklyéi 1. rész (szinkr. angol–amerikai kalandfilm) 12 év
Üvegtigris 3. (magyar vígjáték) 16 év

Tron: Örökség (szinkr. amerikai akciófilm) BA
Megaagy (szinkr. amerikai animációs) 12 év
Narnia Krónikái 3. A Hajnalvándor útja (szinkr. angol családi kalandfilm) 12 év
Aranyhaj és a nagy gubanc (szinkr. amerikai animációs) KN
Harry Potter és a Halál ereklyéi 1. rész (szinkr. angol–amerikai kalandfilm) 12 év
Utódomra ütök (szinkr. amerikai vígjáték) BA
Üvegtigris 3. (magyar vígjáték) 16 év

december 24.
Narnia Krónikái 3. A Hajnalvándor útja (szinkr. angol családi kalandfilm) 12 év
Aranyhaj és a nagy gubanc (szinkr. amerikai animációs) KN

www.csabacenter.hu

„A tehetséggondozás sok-
színûsége a Jankayban – ál-
talános iskolai komplex tehet-
séggondozás egy két tanítási
nyelvû sport- és ökoiskolá-
ban” elnevezésû nyertes TÁ-
MOP-pályázati projektet két-
napos rendezvénysorozaton
mutatta be nemrégiben a
Jankay Tibor Két Tanítási
Nyelvû Általános Iskola és
Diákotthon.

Az elnyert összeg 6,6 millió
forint. A rendezvény két napja
alatt elôadások és gyakorlati
bemutatók során ismerhették
meg a résztvevôk a tehetség-
gondozó munkát, valamint az
intézmény térségi komplex
környezeti nevelési tehetség-
fejlesztô programját. A meg-
nyitón Herczeg Tamás ta-
nácsnok megköszönte a pe-
dagógusoknak azt az áldoza-

tos munkát, amelyet szülô-
ként is nap mint nap megta-
pasztalt, majd Tirjákné Prisz-
tavok Ágnes iskolaigazgató a
tehetségpont kialakulását is-
mertette. A pályázati progra-
mokat Kôrösi Tibor, a projek-
tek szakmai vezetôje vázolta.
Délelôtt tanítási órákat, tehet-
séggondozó foglalkozásokat
látogathattak az érdeklôdôk,
a szabadidôs környezeti ne-
velés tevékenységeinek „vég-
termékeit” pedig kiállítás for-
májában mutatták be az isko-
la folyosóján. Tehetséges ta-
nulók mûsora színesítette a
szakmai bemutatókat, ökoját-
szóház várta a gyerekeket
Santa Claussal, s az ökopon-
tot is bemutatták a szülôknek,
akik a vívók és a tornászok tu-
dásából is ízelítôt kaptak.

V. A.

Sport- és ökoiskola 
Az Országos Rendôr-fô-

kapitányság idén bûnmege-
lôzési programot indított
óvodások számára.

Az ovizsaru foglalkozáso-
kon az óvónôk és a rendôr-
ség munkatársai két kedves
bábfigura, Rosszcsont Ricsi
és Rendôr Robi segítségével
igyekeznek játékos formá-
ban fontos szabályokat meg-
tanítani a gyermekeknek köz-
lekedésrôl, közbiztonságról,
idegenekkel való viselke-
désrôl...

Békéscsabán elsôként a
Kölcsey Utcai és Ligeti Sori
Óvoda Kölcsey utcai szék-
helyét látogatták meg a
programmal.

Telekné Furák Mónika
rendôr alezredes, a megyei
rendôr-fôkapitányság bûn-
megelôzési osztályának ve-
zetôje hozta el a Pipacs cso-
port nagyközépsôseinek (5–
6 évesek) Rosszcsont Ricsit
és Rendôr Robit, a bábfigu-
rákat, „akiket” kitörô lelkese-
déssel fogadtak a nebulók.

Mint azt az alezredes asz-
szonytól megtudtuk, Vég-
egyháza után ez volt a má-
sodik óvoda a megyében,
amelyet felkerestek.

A program része egy CD
és a tanmenet is, amelyet a
késôbbiekben az óvónôk
hasznosítanak majd.

Év végén a rendôrség
munkatársai bemutatóval,
rendôrautókkal és rendôr-
motorokkal térnek vissza,
ekkor a gyerekek is számot
adhatnak az év folyamán az
ovizsaru keretében elsajátí-
tott ismeretekrôl. Természe-
tesen Rosszcsont Ricsi és
Rendôr Robi továbbra is a
gyerekekkel marad.

Vándor Andrea

Bûnmegelôzés
óvodásoknak

A szennyvíztisztító telepet
és az Agórát érintô, mindösz-
sze két napirendi ponttal tar-
tott soron kívüli ülést a köz-
gyûlés december 2-án a vá-
rosháza Mokos-termében.

Mint arról beszámoltunk,
áprilisban a közgyûlés kivá-
lasztotta a szennyvíztisztító te-
lep kivitelezôjét, a döntést
azonban a második helyezett
megtámadta, végül új közbe-
szerzési eljárást kellett kiírni.

Az ajánlattételi határidôig,
november 15-éig négy ajánlat
érkezett, de valamennyi ér-
vénytelennek bizonyult, így
nem született eredmény. Az
önkormányzat szeretné, ha
mielôbb elkezdôdne a telep
építése, ezért a közremûködô
szervezethez fordul azzal kap-
csolatban, hogy melyik eljárás
jelenti a legkisebb kockázatot
és a legkedvezôbb megoldást
a projekt megvalósítását ille-

tôen. Miklós Attila megjegyez-
te, hogy ezzel legkevesebb
egy, de lehet, hogy több hó-
napot késik a beruházás, ami
azt is jelenti, hogy januártól
emelt környezetterhelési díjat
kell fizetnie a városnak. Vanta-
ra Gyula válaszában elmond-
ta: kezdeményezték a kor-
mányzatnál, hogy Békéscsa-
ba felmentést kapjon a díje-
melés alól, és úgy tûnik, siker-
rel járnak. 

Az Agóra multifunkcionális
közösségi központ, vagyis a
Békéscsabai Kulturális Köz-
pont kivitelezôjérôl november-
ben döntött a testület, azon-
ban az ajánlati árban négy-
százezres nagyságrendû elí-
rás történt, amit most módosí-
tottak. A második helyezett itt
is a döntés megtámadását
fontolgatja, ebben az esetben
elôzetes vitarendezéssel igye-
keznek egyezségre jutni az
érintettek. M. E.

Soron kívüli közgyûlés

1989. november 20-án szü-
letett meg az ENSZ gyermekek
jogairól szóló egyezménye,
amelynek nyomán a november
végi dátum hivatalosan is a leg-
kisebbek jogainak világnapjá-
vá válhatott. Erre való tekintet-
tel immáron hagyományosan
szervez játékos vetélkedôt a

Dél-alföldi Regionális Közmû-
velôdési Egyesület. Az idei
megmérettetésen is általános
iskolák csapatai mérték össze
gyermekjogi területen szerzett
tudásukat a Csaba Centerben
egy vidám és játékos vetélkedô
keretében. Ahogy azt Kölcsey-
né Balázs Máriától, a program
koordinátorától megtudtuk,
összesen öt intézmény 5 + 1
fôs csapata versengett egy-
mással: három békéscsabai
(Erzsébethelyi Általános iskola,
Jankay Tibor Általános Iskola
és Diákotthon, Gerlai ÁMK) és
egy csanádapácai iskola (Csa-
Ge-Pu Kistérségi Általános Is-
kola és Óvoda Apáczai Csere
János Tagintézménye) ver-
senyzôi. A vidám vetélkedô kü-
lönbözô gyermekjogi ismere-
tekhez kapcsolódó játékos és
kreatív feladatokra épült, amely

minden résztvevô számára fel-
hôtlen kikapcsolódást nyújtott.
A verseny végén mind az öt
csapatot elismerésben részesí-
tette a városi diákönkormány-
zat képviselôibôl verbuvált há-
romtagú zsûri.

„Jogukban áll játszani”

Társszékesegyház
A szeged-csanádi egy-

házmegye társszékesegy-
házává nyilvánították az
idén százéves békéscsa-
bai Páduai Szent Antal
templomot. Az errôl szóló
vatikáni határozatot Juli-
usz Janusz érsek, aposto-
li nuncius olvasta fel a
december 5-ei szentmi-
sén, melyet Kiss-Rigó
László megyés püspök
celebrált.

December elején, az iskola
nyílt napján ismertették meg az
érdeklôdôket a Vásárhelyi Pál
Szakközépiskola és Kollégi-
umban azzal a csúcstechniká-
val – a legújabb, világszínvo-
nalú berendezésekkel, mérô-
eszközökkel –, melyet a Ma-
gyarország száztíz gazdálko-
dó cége által nyújtott negyven-
millió forint értékû szakképzési
támogatásból vásároltak.

Mint azt Török Árpád igaz-
gatótól megtudtuk, többek kö-
zött az alábbi új beszerzések-
kel ismerkedhettek az érdeklô-
dôk: TOPCON térszkenner,

önbeálló vonallézerek, TESTO
típusú hôkamera, digitális ve-
zetékkeresô, digitális vízmérté-
kek, digitális nedvességmérô,
építési forgólézer, LEICA csô-
fektetô lézer, infrahômérô,
BOSCH lézeres távmérôk, di-
gitális vezérlésû frakcionáló-
gép és szeizmográf berende-
zés. A mintegy tízmillió forint
értékû TOPCON térszkenner
különlegessége, hogy csupán
három található belôle az or-
szágban: az egyik a MÁV-nál, a
másik egy közép- magyaror-
szági útépítô cégnél, a harma-
dik pedig, mely második gene-
rációs, a Vízmû tulajdonában
van. A nyolcadikosok és az ér-
deklôdô szülôk a pályaválasz-
tási nyílt napon a pontszámok,
a szakosodás lehetôségei iránt
érdeklôdtek a leginkább. A
rendezvény – a hagyományok-
nak megfelelôen – fórummal
és kollégiumi sétával zárult. 

Vándor 

Csúcstechnika a Vízmûben

HIRDESSEN 
LAPUNKBAN!

Az AIDS-ellenes világnap alkalmából flash mobot (villám-
csôdületet) szerveztek a Csaba Center aulájában

Meghívó
a Jaminai Közösségi Ház megnyitójára

A Békéscsabai Kulturális Központ és Békéscsaba Megyei
Jogú Város Önkormányzata tisztelettel és szeretettel vár

mindenkit a Jaminai Közösségi Ház (Orosházi út 101. sz.)
megnyitójára december 17-én, pénteken 16.00 órától. 

Másnap, szombaton 10 és 12 óra között a szervezôk
különbözô ingyenes programokat kínálnak, délután 14.30-tól

pedig az advent és a karácsony hangulatát idézô elôadást
láthatnak az érdeklôdôk.

Alkalom nyílik arra is, hogy a látogatók
megismerkedjenek a Jaminai Közösségi Házzal. 

A részletes program a www.bekescsaba.hu
honlapon megtekinthetô.
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ALU MÍ NI UM ÉS MÛ ANYAG
NYÍ LÁS ZÁ RÓK

GyÁR TÁ SA, BE ÉPÍ TÉ SE
Tel.: 446-515, 30/456-4105
Min den, ami ÜVE GE ZÉS

Polykarbonát • Épü let la ka tos-mun kák
Bé kés csa ba, Szer da he lyi út 20.

(a Ví dia-ud var ban)

Hocz és Medvegy Kft.
Bé kés csa ba, Ka zin czy u. 31/B

Tel./fax: 442-380 • Mo bil: 06-30/600-1900

Min den fé le TA KA RÍ TÁS, KÖL TÖZ TE TÉS
ga ran ci á val. In gye nes ár aján lat

és cso ma go ló do bo zok biz to sí tá sa.
Rak tá ro zá si le he tõ ség rö vid idõ re is.

MSZ EN ISO 9001:2001

KIPUFOGÓ GyORSSZERVIZ

BÉKÉSCSABA,
Mogyoró u. 7.

(A Dobozi úti elkerülô út-
nál, az Eiffel-toronynál

jobbra, 50 m-re.)
Tel.: (66) 444-402,

(30) 2282-447.

Volkswagen,
Audi, Seat,Skoda
és egyéb autók

teljes körû
felújítása.

Körforgalom

Mogyoró u.

D
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.

Kellemes, barátságos kör-
nyezetben várja a vállalkozó-
kat a Mednyánszky utca 2.
szám alatt a Fiatal Vállalko-
zók Országos Szövetségé-
nek (FIVOSZ) békéscsabai
irodája, amelynek hivatalos,
vagyis inkább családias meg-
nyitóját nemrégiben tartották.

– Ez az iroda egy kis oázis
a házak dzsungelének renge-
tegében. Úgy alakítottuk ki,
hogy jó legyen ide bejönni,
hogy már a belépéskor lát-
szódjon, itt segítséget kap-
hatnak a jelen és a jövô vállal-

kozói – mondta a megnyitón
Szabó Ildikó, a FIVOSZ Békés
megyei elnöke. Az elnök bízik
abban, hogy szolgáltató part-
nereikkel és stratégiai partne-
reikkel együtt egyengethetik a
jövô Békés megyei vállalko-
zóinak útját, boldogulását.
Meggyôzôdése, hogy szá-
mos lehetôség van itt is, csak
menni kell érte. Szabó Ildikó
azt javasolja, hogy elsô lépés-
ként a FIVOSZ irodájába ko-
pogtasson be, aki komolyan
el szeretne indulni. 

M. E.

FIVOSZ-iroda nyílt

Vantara Gyula polgármester
és Kárpáti Rudolf, az Antenna
Hungária (AH) mûsorterjeszté-
si és média üzletágának igaz-
gatója jelképes gombnyomás-
sal indította el a digitális földfel-
színi televíziós szolgáltatást
december 2-án a városháza
dísztermében.

Az AH az idén tizennégy új
telephelyrôl indítja el a keres-
kedelmi szolgáltatást, ezáltal a
digitális hálózat lakossági lefe-
dettsége kilencvenöt százalék-
ra nô. A Délkelet-Magyarorszá-
gon korábban elindított szen-
tesi és szegedi adókhoz most
Békéscsaba és Komádi is
csatlakozik. Az idei hálózatbô-
vítéssel a MinDig TV és MinDig
TV Extra szolgáltatások vételi
körülményei tovább javulnak.
December 1-jétôl – külön elôfi-
zetve – az HBO-t önállóan is
meg lehet rendelni, akár az
elôfizetési díj nélküli csatornák
mellé is. Az a vásárló, aki de-
cemberben MinDig TV matri-

cás vevôkészüléket vett, to-
vábbi tíz csatornát nézhet fél
évig, a MinDig TV Extra akció-
ban pedig – éves elôfizetés
esetén – a vételhez szükséges
dekódert vagy CA-modult fél
áron (9990 Ft-ért, illetve 4990
Ft-ért) kínálja a cég. Mint meg-
tudtuk, több mint 120 ezer ház-
tartás rendelkezik már MinDig
TV DVB-T vevôeszközzel. A
DVB-T MPEG-4-tunerrel felsze-

relt LCD- vagy plazmatévével
rendelkezôknek nem kell kü-
lön dekódert vásárolniuk a Min-
Dig TV szolgáltatás vételéhez.
A hét ingyenes csatornánál
többet igénylôknek tizenegy
népszerû tematikus csatornát
tartalmazó MinDig TV Extra
szolgáltatást kínálnak, amely a
legkedvezôbb árú digitális elô-
fizetéses szolgáltatás ma Ma-
gyarországon. Vándor 

SZÓRAKOZTATÓELEKTRONIKAI TERMÉKEK
GARANCIÁLIS SZERVIZELÉSE

MINDEN TÍPUSÚ TV, VIDEÓ, DVD, KAMERA GARANCIÁN TÚLI JAVÍTÁSA 
RÖVID HATÁRIDÔVEL

SZERVIZ CSABA TV BÉKÉSCSABA, TELEKI U. 5. TEL.: 66/327-005

Panasonic
A Körösök Völgye Látogató-

központban „Változó világ?
Változz te is!” címmel a környe-
zettudatosság jegyében kéthe-
tes rendezvénysorozat zajlott
nemrégiben. A közelgô ünne-
pek apropóján a szervezôk a
takarékos karácsonyi ajándék
és a környezetkímélô csoma-
golás témakörében vártak ötle-
teket az érdeklôdôktôl, és lehe-
tôséget teremtettek arra, hogy
megosszuk egymással tapasz-
talatainkat arról, ki mit tesz ott-
hon a környezetért. Mint azt Fá-
bián Anna irodavezetôtôl meg-
tudtuk, a hasznos „ajándék-
mentes ajándékozási ötlete-
ket” – melyek az ötletládában
gyûltek össze – bárki számára
hozzáférhetôvé teszik honlap-
jukon. Sokan voltak kíváncsiak
Ertsey Attila építész elôadásá-
ra, amelybôl megtudhattuk, mit
kell tudni a passzív házról és az
úgynevezett „autonóm házról”.

Mindez a fogyó energiakészle-
tek s a folyamatosan növekvô
gázárak mellett komoly kihívást
jelent az építészek, tervezôk
számára, s bizony, ma már erre
is gondolni kell, amikor a jövô
családi otthonait álmodjuk
meg. Még számos programot
kínáltak a szervezôk kicsiknek
és nagyoknak: volt hulladék-
bolt, tudatos bolt, ligeti vásár,
zöldköznapi foglalkozás, va-
rázsfazék, gyerekkonyha, kéz-
mûves-játszóházak, ökotuda-
tos társasjáték, komposztálás,
cserebere... A tudatos vásárlás
titkait is elsajátíthatták minda-
zok, akik nem feledkeztek meg
november 26-áról, azaz a nem-
zetközi „Ne vásárolj semmit!”-
napról. A program része volt a
„Csináld magad!” családi déle-
lôtt, itt adventi koszorút, mé-
zeskalácsot és még sok hasz-
nos tárgyat készíthettek az ér-
deklôdôk. V. A.

Változó világ? – változz te is!

Nálunk (is) MinDig TV 
A helyi gasztronómiai kü-

lönlegességekre és a gyógy-
hatású természeti erôforrá-
sokra épülô turizmus az a te-
rület, amely rengeteg lehetô-
séget rejt a magyar–román
gazdasági együttmûködés
fejlôdésében – összegezte a
tanácskozás legfontosabb
üzenetét Hódsági Tamás, a
Békés Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara elnöke a Fiu-
méban.

A fórum egyik szervezôje
hozzátette, hogy a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara
magyar–román tagozatával
közösen szervezett találkozó
komoly hagyományokra te-
kint vissza a határon túli kap-
csolatépítés területén. Ahogy
fogalmazott: – Célunk a ma-
gyar és a román vállalkozá-
sok közötti hatékony és
eredményes kapcsolatok ki-
építése.

A fórumon részt vett H. Ko-
vács Judit, a Békés Megyei
Közgyûlés alelnöke is, aki a
2012-re megépülô békéscsa-
bai Expo-központról tett emlí-
tést, mint a magyar–román
gazdasági együttmûködés
eddigi legfontosabb minta-
példájáról. Hanó Miklós, Bé-
késcsaba alpolgármestere
azokról a gasztro-turizmus te-
rületén elért eredményekrôl
beszélt, amelyek széles kör-
ben szereztek hírnevet a me-
gyeszékhely számára határon
innen és határainkon túl is.

Az alpolgármester külön
hangsúlyozta a munkahely-
teremtés jelentôségét a tér-
ségben, amely a jövôbeni
gazdasági stratégia egyik
alappilléreként a határon átí-
velô együttmûködések egyik
hasznos és elvárt következ-
ménye lehet.

K. K. P.

Kitörési pont
A Békés Megyei Baleset-

megelôzési Bizottság szerve-
zésében több általános iskolá-
ban végeztek ellenôrzéseket a
kerékpárral közlekedô diákok
jármûvein. Akiknek kerékpárja
valamennyi kötelezô felszere-
léssel rendelkezett (az elôre
fehér vagy sárga, hátra piros
fényt vetô lámpa, hátul piros
színû fényvisszaverô prizma
és a küllôprizmák) láthatósági
mellényt kaptak ajándékba az
iskola rendôrétôl. Albert István
sajtóügyeletese kérdésünkre
válaszolva elmondta, hogy ez-
zel az akcióval is a láthatósági
mellények alkalmazásának
baleset-megelôzési jelentôsé-
gére szerették volna felhívni a
legkisebbek figyelmét. A mel-
lény alkalmazása lakott terüle-
ten kívül, sötétben és korláto-
zott látási viszonyok között is
kötelezô, aminek tudatosítása
talán a kisiskolások körében
leginkább szükséges.

Kárász-Kiss Péter 

Láthatósági
mellény

A Lencsési út végén, a volt
ifjúsági táborral szemben, er-
dôs, szép környezetben he-
lyezkedik el az Életfa idôsek
otthona akadálymentes, impo-
záns épületegyüttese. A bent-
lakást és nappali ellátást nyúj-
tó intézmény ez év áprilisától a
Békéscsabai Kistérségi Életfa
Szociális Szolgáltató Központ
részeként mûködik. A központ
vezetôje dr. Csereiné Árgyelán
Anna, az Életfa telepvezetôje
dr. Fodor Iván Hajnalka.

Mint azt dr. Csereiné Árgye-
lán Anna elmondta, a nyugdí-
jasházban egy és másfél szo-
bás apartmanokban élnek az
idôs emberek. A bentlakók kö-
zül jelenleg hatvanegyen kap-
nak emelt szintû ellátást, ôk
azok, akik pár évvel ezelôtt, a
garzonok méretétôl függôen,
milliós nagyságrendû egysze-
ri használatbavételi díjat fizet-
tek a belépéskor. Az Életfa ere-
detileg azzal a céllal épült,
hogy emelt szintû szolgálta-

tást nyújtson, azonban ennek
az állami normatívája az elmúlt
években olyan mértékben
csökkent, a szabályozók any-
nyit változtak, hogy a városnak
más megoldást kellett találnia
a korábban önkormányzati
fenntartású intézmény hosszú
távú mûködtetésére. A köz-
gyûlés 2007-ben döntött arról,
hogy kistérségi fenntartásúvá
teszi a nyugdíjasházat, amely-
nek férôhelyeit a megürese-
dés ütemében átlagossá mi-
nôsíti át. Az egyszobás lakré-
szekben most ketten, a két-
szobásakban hárman kapnak
helyet. Emelt szintû ellátás
igénybevételére nem lehet je-
lentkezni, viszont az átlagos
férôhelyekért belépési díjat
sem kell fizetni. Ma többségé-
ben azok az idôs emberek köl-
töznek be, akiknek az önellátó
képessége a különbözô be-
tegségek folytán annyira sé-
rült, hogy napi négy óránál
több ápolást, gondozást igé-

nyelnek.  A lakók által fizeten-
dô havi térítési díjat a fenntar-
tó állapítja meg, ez jelenleg
85 200 forint. Ezért teljes körû
ellátást kapnak. Ápolósze-
mélyzet, intézményi orvos,
mozgásterapeuta, szociális
mentálhigiénés munkatárs áll
a lakók rendelkezésére, bizto-
sított a vallásgyakorlás, és szá-
mos szórakoztató programot
szerveznek az ott élôknek. A
bentlakásos mellett kétféle
nappali ellátás vehetô igénybe

az Életfában. Az egyik az idô-
sek napközbeni ellátása, ahol
harminc embert tudnak fogad-
ni. Lényege, hogy nyolctól ti-
zenhat óráig közösségben le-
hetnek, programokon vehet-
nek részt a szépkorúak, akik
számára igény szerint – térítés
ellenében – étkezést is biztosí-
tanak. A másik a fogyatékosok
nappali ellátása, amelynek ke-
retében további nyolc ember-
nek tudnak segíteni.

Mikóczy Erika

Ma száz ember otthona az Életfa



5CSA BAI MÉR LEG Felhívások, hirdetmények, közérdekû közlemények

Felhívás
2010. december 31-éig adhatják le nyilatkozatukat azok a lakókö-
zösségek, amelyek vissza nem térítendô támogatás igénybevéte-
lével szeretnék megvalósítani a lakossági hulladékgyûjtô edények
zárható térben történô elhelyezését.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése a
691/2008. (XII. 18.) közgy. határozata alapján vissza nem téríten-
dô támogatással segíti a lakossági hulladékgyûjtô edények zár-
ható térben történô elhelyezését.
Azok a lakóközösségek részesülhetnek támogatásban, amelyek
2010. december 31-éig írásban nyilatkoznak arra vonatkozóan,
hogy a hulladékgyûjtô edények zárható térben történô elhelyezé-
sét vállalják, és ehhez meglévô helyiséget újítanak fel, vagy 2010.
december 31-éig benyújtják a pályázati dokumentációt.
További információ Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatala Városüzemeltetési Osztályán kérhetô a 66/452-
252/2131 telefonszámon és a www.bekescsaba.hu internetes
honlapon.

Békéscsaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala

Városüzemeltetési Osztálya

Hirdetmény a Bursa Hungarica felsôoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat
2011. évi fordulójának összesített adatairól

A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által meghirdetett Bursa
Hungarica felsôoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat

2011. évi fordulójára 221 db pályázat érkezett.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése Egészségügyi,
Szociális és Lakásügyi Bizottságát bízta meg a pályázatok elbírálásával. A bi-
zottság döntése alapján a Bursa Hungarica felsôoktatási önkormányzati ösz-
töndíjpályázat „A” típusára pályázók közül 186 fô nyert támogatást az alábbi
megoszlásban:
– havi 4000 Ft támogatást kap: 27 fô;
– havi 3000 Ft támogatást kap: 34 fô;
– havi 2500 Ft támogatást kap: 45 fô;
– havi 2000 Ft támogatást kap: 80 fô.

A Bursa Hungarica felsôoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat „B” típusára
pályázók közül 11 fô nyert támogatást az alábbi megoszlásban:
– havi 3100 Ft támogatást kap: 1 fô;
– havi 2500 Ft támogatást kap: 1 fô;
– havi 2000 Ft támogatást kap: 7 fô;
– havi 1700 Ft támogatást kap: 2 fô;
Elutasított, illetve a pályázatból kizárt pályázók száma: 24 fô.
Minden pályázót külön, írásban is tájékoztattunk a pályázat eredményérôl.
Tanulmányai folytatásához minden hallgatónak szép eredményeket kívánunk!

Dr. Kerekes Attila, az egészségügyi, szociális
és lakásügyi bizottság elnöke s. k.

A Paksi Tu-
rizmusért Egye-
sület ATOMTU-
SA néven vetél-
kedôvel egybe-
kötött országos
kvízjátékot szer-

vez. A játék célja, hogy hazánk
középiskolásai számára olyan
játéklehetôséget biztosítson,
amely arra ösztönzi a fiatalokat,
hogy megismerjék Tolna me-
gye, Szekszárd és Paks neveze-
tességeit, továbbá Magyaror-
szág egyetlen atomerômûvé-
nek, a Paksi Atomerômûnek a
mûködését. A játékba – mely
2010. május 1-jétôl 2011. már-
cius 25-éig tart – középiskolák
osztályainak jelentkezését vár-

juk. Az ATOMTUSA szabályzatá-
ról és játékmenetérôl, a regiszt-
ráción keresztüli jelentkezés
módjáról, illetve az értékes tár-
gyi és pénzbeli nyereményekrôl
a www.patur.hu/atomtusa honla-
pon kaphatnak bôvebb tájékoz-
tatást a kedves érdeklôdôk. Kér-
déseiket pedig a 06-20/458-
5392 információs telefonszá-
mon és az rferenci@t-online.hu
e-mail címen tehetik fel az egye-
sület elnökének és a rendez-
vény fôszervezôjének, Ferenci
Richárdnak. Az esemény fôtá-
mogatói a Paksi Atomerômû, az
InterKreativ.hu, a Paksi Turizmu-
sért Egyesület, illetve Szekszárd
város és Tolna megye önkor-
mányzatai.

Osztályfônökök, figyelem!

Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata közbe-
szerzési eljárás eredménye-
képpen szerzôdést kötött a
Magyar Aszfalt Kft.-vel parko-
lók létesítésére. A beruházást
az önkormányzat saját forrás-
ból valósította meg.

Az alábbi munkálatok de-
cember 1-jére elkészültek, a
mûszaki átadás is megtörtént:

1. a Szegfû Utcai Óvoda elôtt
öt személygépkocsi- és egy
mozgáskorlátozott-parkoló.
Bruttó költség: 3 941 459 Ft;

2. a Tompa utcán, az evangé-
likus temetô elôtt tíz aszfaltbur-
kolatú parkoló + KGPVC csa-

padékcsatorna 69 m hosszon.
Bruttó költség: 5 716 910 Ft;

3. a Pásztor Utcai Napsugár
Óvoda mellett nyolc személy-
gépkocsi-parkoló és járda 18 m
hosszban. Bruttó költség:
2 564 820 Ft;

4. a Povázsai Máté Utcai
Óvoda elôtt a 43,5 m hosszú
és 4,0 m széles meglévô
parkoló felújítása és a víz-
nyelôk tisztítása és szintbe
helyezése. Bruttó költség:
2 861 420 Ft.

Parkolóépítések saját erôbôl

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése a he-
lyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban
Ötv.) 16. § (1) bekezdésében és az árak megállapításáról szóló 1990.
évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alap-
ján, az Ötv. 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében el-
járva a helyi autóbusz-közlekedés díjairól a következô rendeletet al-
kotja.

A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed a Körös Volán Autóbusz-közlekedési

Zrt.-re és az általa menetrend szerint üzemeltetett, Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város közigazgatási területén közlekedô valamennyi helyi
közlekedésû autóbuszt igénybe vevô utasra.

Hatósági ármegállapítás
2. §
(1) A Körös Volán Autóbusz-közlekedési Zrt. által Békéscsaba köz-

igazgatási határán belül végzett helyi autóbusz-közlekedés legmaga-

sabb viteldíjai a következôk: menetjegy: 230 Ft,  menetjegy autóbu-
szon megváltva: 290 Ft, egyvonalas bérlet: 4080 Ft,  egyvonalas fél-
havi bérlet: 2095 Ft,  összvonalas bérlet: 5570 Ft,  összvonalas félha-
vi bérlet: 3675 Ft,  vonalcsoportos bérlet: 5000 Ft,  felmutató részére
érvényes bérlet: 16 710 Ft,  éves összvonalas bérlet: 63 500 Ft,  tanu-
ló- és nyugdíjasbérlet: 1 510 Ft  

(2) A viteldíjak az áfát tartalmazzák.
3. §
A 2. § (1) bekezdésben meghatározott legmagasabb árak a Körös

Volán Autóbusz-közlekedési Zrt. által kidolgozott és közzétett utazási
feltételek szerinti utazásra jogosítanak.

4. §
(1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti a helyi autóbusz-közlekedési díjak megállapítá-

sáról szóló 41/2009. (XI. 23.) önkormányzati rendelet.
Vantara Gyula sk. polgármester
Dr. Szvercsák Szilvia sk. jegyzô

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlésének 30/2010. (XI. 22.)
önkormányzati rendelete a helyi autóbusz-közlekedési díjak megállapításáról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a to-
vábbiakban Ötv.) 16. § (1) bekezdésében biztosított felhatal-
mazása alapján, az országos településrendezési és építési kö-
vetelményekrôl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 42. §
(10) bekezdésére figyelemmel, az Ötv. 8. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a parkolóépítési kötele-
zettségnek nem a beruházás keretein belül történô teljesítése
esetén fizetendô megváltásról, a parkolóalap képzésérôl és fel-
használásáról szóló 57/2006. (XII. 18.) önkormányzati rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következô rende-
letet alkotja. 

1. § A Rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép:
„(7) A várakozóhely-megváltási alapdíj egységenként és területi

kategóriánként a következô:
extra  kategória: 650 000 Ft/parkoló
I. kategória: 600 000 Ft/parkoló
II. kategória: 550 000 Ft/parkoló
III–IV. kategória: 450 000 Ft/parkoló

A közterület közlekedésre szánt területe 5 területi kategóriába ta-
gozódik, amelynek leírását az 1. számú melléklet tartalmazza.”

2. § Ez a rendelet 2011. január hó 1. napján lép hatályba.
Vantara Gyula sk. polgármester
Dr. Szvercsák Szilvia sk. jegyzô

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése a Ma-
gyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény (a to-
vábbiakban: Alkotmány) 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alkotmány 44/A. § (1) be-
kezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkor-
mányzat tulajdonában lévô szennyvízcsatornákra és vízvezetékekre
való csatlakozás feltételeirôl szóló 6/2005. (III. 24.) önkormányzati ren-
delet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következô rendele-
tet alkotja: 

1. § A Rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész
lép: 

„(2) A részletfizetés idôtartamára az ingatlanra a fizetendô hoz-
zájárulás teljes összege és járulékai erejéig az önkormányzat javára

jelzálogot kell bejegyeztetni, amelynek költségét a közmûcsatlakozást
igénybe vevô viseli.” 

2. § A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
3. § A rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

Vantara Gyula polgármester
Dr. Szvercsák Szilvia jegyzô

Melléklet
A hozzájárulás mértéke:
a.) Vízvezeték-hálózatra való rákötés esetén:

20.000  Ft/ingatlan
b.) Szennyvízcsatorna-hálózatra való rákötés esetén:

130.000 Ft/ingatlan

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlésének 
31/2010. (XI. 22.) önkormányzati rendelete a parkolóépítési kötelezettségnek nem a beruházás keretein belül

történô teljesítése esetén fizetendô megváltásról, a parkolóalap képzésérôl és felhasználásáról szóló
57/2006. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlésének 33/2010. (XI. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat tulajdonában lévô szennyvízcsatornákra és vízvezetékekre való csatlakozás feltételeirôl

szóló 6/2005. (III. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlésének
32/2010. (XI. 22.) önkormányzati rendelete az ivóvíz-ellátási

és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról
és a szolgáltatások egyes kérdéseirôl szóló 52/2008. (XII. 22.)

önk. rendelet módosításáról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése a Magyar
Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) be-
kezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az árak
megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 7. § (1) bekezdésében ka-
pott felhatalmazás alapján az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési
szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kér-
déseirôl szóló 52/2008. (XII. 22.) önk. rendeletét (a továbbiakban: Ren-
delet) az alábbiak szerint módosítja:
1. §.
A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.
2. §
Ez a rendelet 2011. január hó 1. napján lép hatályba.

Vantara Gyula polgármester
Dr. Szvercsák Szilvia jegyzô

Melléklet
1. Alapdíjak a vízszolgáltatásban, mérôméret szerinti bontásban, áfa
nélkül:
2. Fogyasztás mennyiségétôl függô hatósági víz- és szennyvízdíjak,
áfa nélkül:

Megnevezés 2011. január 1-jétôl (Ft/m3)
Vízdíj 305,00
Csatornadíj 300,00  

3. Szippantott szennyvíz kezelési és tisztítási (fogadási) díja, amely a
mindenkor érvényes csatornadíj másfélszerese, áfa nélkül:
Megnevezés 2011. január 1-jétôl (Ft/m3)
szippantott szennyvíz fogadási díja 450,00

Vízmérô mérete Értékesítési irány Alapdíj
(mm) 2011. január 1-jétôl 

Ft/db/hó
13–20 Lakossági 520

Nem lakossági 787 
25–40 5560
50–80 Lakossági és 16 210

100–200 nem lakossági 26 400

A hatósági díjtól eltérô vízdíj és csatornadíj alkalmazása
513/2010. (XI.19.) közgy. határozat

1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése
egyetért a lakosság, valamint az önkormányzat és intézményei által
2011. január 1-jétôl fizetendô víz- és csatornadíjakkal. A díjak 2011. évi
alkalmazását az önkormányzat és a Békés Megyei Vízmûvek Zrt. között
megkötendô megállapodásban kell rögzíteni. A közgyûlés felhatal-
mazza Vantara Gyula polgármestert a megállapodás aláírására. 

2. A 2011. január 1-jétôl fizetendô víz- és csatornadíjak az alábbiak:
lakossági vízdíj 165,00 Ft/m3 + áfa;
lakossági csatornadíj 185,00 Ft/m3 + áfa;
önkormányzati vízdíj 230,00 Ft/m3 + áfa;
önkormányzati csatornadíj 270,00 Ft/m3 + áfa.
Felelôs: Vantara Gyula polgármester
Határidô: 2011. január 1.
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December 26-án a póstele-
ki kastélyrom parkerdejében
Karácsony Kupa terepkerék-
páros-verseny lesz.

A pálya körülbelül 2,5–3 ki-
lométer hosszú, az utánpót-
lás-korúak részére rövidített,
könnyített útvonal várható. Ár-
kok, bombatölcsérek, cyclo-
krossz jellegû akadályok (lép-
csôsor, farönkök) színesítik,
nehezítik majd a terepet.

Nevezni a verseny napján,
a helyszínen lehet 8.30-tól. A
nevezési díj 1000 Ft, ami egy-
ben ebédjegy is.

1. rajt 10.15-kor: U15 és nôi
kategóriák (25 perces futam);

2. rajt 11.00-kor: U19, fel-
nôtt férfi, master kategóriák
(50 perc + egykörös futam).

Bármilyen, mûszakilag
megfelelô kerékpárral el lehet
indulni a versenyen. Fejvédô

viselése minden pályára lépô
számára (a pályabejárás és a
verseny ideje alatt is) kötele-
zô!

Eredményhirdetés, ebéd:
12.30-tól.

A környezô települések
(Gyula, Békés, Tótkomlós)
sportolóin kívül távolabbról is
érkeznek megszállott kerék-
párosok, sôt – reményeink

szerint – 2010 cyclokrossz
magyar bajnokát, Buruczki
Szilárdot ismét buzdíthatják a
kilátogatók!

Kulturált mosdót, parkolási
és bringamosási lehetôséget
biztosítunk! Terveink szerint
büfé, öltözô is mûködik majd. 

A rendezôség szeretettel
várja a versenyzôket, a szur-
kolókat és az érdeklôdôket.

Karácsony Kupa Pósteleken Házikenyérsütés
– és amit a tönkölyrôl

tudni érdemes
2011. január 22-én,

szombaton 10–18 óráig
a Békéscsabai Kulturális

Központban
(Andrássy út 38.)

elméleti és gyakorlati
oktatással. 

Vezeti:
dr. Kalmár Gergely,

Kalmár Virág
Kérjük, hozzon magával

dagasztótálat,
konyharuhát,

sütôformát (ha van).
A többi hozzávalót

biztosítjuk. 

Részvételi díj: 12 000 Ft.  
Jelentkezni lehet:
Hamar Csabánál

Tel.: 06-20/950-8433,
csaba.hamar@ifihaz.hu.

Felhívás
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja
a tisztelt lakosságot, hogy dr. Zsengellér Lajos felnôtt-házior-
vos körzetét – 15. számú felnôtt-háziorvosi körzet, Dózsa
György u. 6. – 2011. január 1-jétôl dr. Tóth Judit belgyógyász,
háziorvostan szakorvos látja el. 

Dr. Tóth Judit rendelési ideje a Dózsa György út 6. sz. alatt:
hétfôn 8.00–12.00;
kedden: 12.00–16.00;
szerdán: 8.00–12.00;
csütörtökön: 12.00–16.00;
pénteken: 8.00–12.00.

Pontosítás!
Tímár Ella
(3. sz. választókörzet)
fogadóórája:

minden hónap második
hétfôjén 17 és 18 óra között
a Lencsési
Közösségi Házban.

Már két hónapja, hogy Szi-
lárd fiam eltávozott közülünk.
Csak hálával és nagyrabecsü-
léssel tudok gondolni a Réthy
Pál kórház valamennyi dolgo-
zójára, köztük dr. Szabó Teré-
zia osztályvezetô fôorvos asz-
szonyra. Köszönetet mondok
a sok segítségért és a szak-
mai munkájukért.

Utólag is köszönöm mind-
azoknak, akik a fiam temeté-
sén részt vettek és virágot he-

lyeztek Szilárd sírjára, így a Bé-
kés megyei és a békéscsabai
rendôrkapitányság dolgozói-
nak, a békéscsabai evangéli-
kus egyház lelkészeinek és a
szeretetotthon dolgozóinak, la-
kóinak, és valamennyi jó ba-
rátnak, kedves ismerôsnek.
Köszönetét fejezi ki a család dr.
Becsei László kórházigazgató
fôorvosnak a segítségért.
Köszönettel és tisztelettel:

Szilárd édesanyja

Nem múlik a fájdalom
A polgármester sajtótájé-

koztatóján beszélt arról, hogy
a Békéscsaba Kiváló Pedagó-
gusa kitüntetést a képviselô-
testület dr. Péter Józsefnének,
a Kölcsey Utcai és Ligeti Sori
Óvoda, valamint Szécsi Fe-
rencnének, a Petôfi Utcai Ál-
talános Iskola pedagógusá-
nak ítélte oda. A 2010-es költ-
ségvetés háromnegyed éves
teljesítésével kapcsolatban
Vantara Gyula hangsúlyozta,

hogy a kiadások és a bevéte-
lek közel idôarányosan telje-
sültek, mûködési hitelt idén
sem vettek fel. Az illetékbevé-
tel és az iparûzési adóból
származó bevétel mérséklô-
dött. A kiadásokat igyekszik
visszafogni az önkormányzat,
és az intézményektôl is elvár-
ják, hogy a költségkereten
belül oldják meg a következô
hónapokat, így tartható lesz a
2010-es költségvetés.

Korábban a város tizenöt la-
kás bérlôkijelölési jogát váltot-
ta meg a Honvédelmi Miniszté-
riumtól, most újabb négy lakás
átvételérôl döntöttek, darabon-
ként kétmillió forintért. Vantara
Gyula elmondta, hogy a lakos-
sági vízdíj 156 forintról 165-re
emelkedik köbméterenként, a
lakossági csatornadíj pedig
167-rôl 185 forintra, mert folya-
matosan helyezik üzembe a
csatornaberuházás kapcsán

készülô átemelôket és eszkö-
zöket, amik a mûködési költsé-
gek növekedését vonják ma-
guk után.

A polgármester végezetül
beszámolt arról, hogy a kórház
és az önkormányzati cégek
igazgatótanácsaiból és felü-
gyelôbizottságaiból visszahív-
ták a város eddigi delegáltjait,
és újakat választottak a képvi-
selô-testület jelenlegi összeté-
telének megfelelôen.          M. E.

Vantara Gyula: Tartható a költségvetés

Megtartotta elsô olyan ülé-
sét Békéscsaba új képviselô-
testülete, ahol már érezhe-
tôek voltak a létszámszûkítés
elônyei. Parttalan viták helyett
jól elôkészített, érdemi munka
folyt a közgyûlésben – mond-
ta dr. Ferenczi Attila a Fidesz
tájékoztatóján. 

A képviselô és Hanó Mik-
lós alpolgármester elismerés-
sel szólt dr. Péter Józsefnérôl
és Szécsi Ferencnérôl, akik-
nek a testület odaítélte a Bé-
késcsaba Kiváló Pedagógusa
kitüntetést. Dr. Ferenczi Attila
a helyi közlekedési díjakkal
kapcsolatban megjegyezte,
hogy a Körös Volán Zrt. által
kért 6,4 helyett 2011-ben át-
lag 4,5 százalékkal nônek a

helyi közlekedés díjtételei. A
Fidesz javaslatára a tanulók
és nyugdíjasok esetében en-
nél kisebb, 2,2 százalék lesz
az emelés. A cég a vesztesé-
geinek kompenzálására 130
millió forintot kért a várostól. A
polgármester dr. Ferenczi At-
tila vezetésével egy albizott-
ságot jelölt ki arra, hogy bete-

kintést nyerjen a Körös Volán
Zrt. mûködésébe, és tárgyal-
jon a kiegészítésrôl. A vízdíjak
átlag 5, a csatornadíjak 10
százalékkal emelkednek. A
képviselôk ez utóbbival kap-
csolatban megjegyezték,
hogy a környezetterhelési bír-
ság és a korszerûsítéssel járó
költségek beépítése miatt nô
ilyen mértékben a csatorna-
díj, de ez még mindig ol-
csóbb, mintha állandóan a
szippantós kocsit kellene hív-
ni.

A költségvetés háromne-
gyed éves teljesítése kapcsán
dr. Ferenczi Attila beszélt ar-
ról, hogy az önkormányzatok-
hoz most gyûrûznek be a ta-
valyi és tavalyelôtti kormány-

zati döntések negatív hatásai.
Ez Békéscsabán a vagyoni
bevételek, az illetékbevételek
és a helyi adóból befolyó be-
vételek csökkenésében mér-
hetô le. Mindezek ellenére a
költségvetés egyensúlyban
van. Hanó Miklós hozzátette,
hogy az önkormányzat min-
den olyan pályázati lehetôsé-
get igyekszik kihasználni,
amely Békéscsaba fejlôdését
szolgálja. Mint mondta, Van-
tara Gyula polgármesterrel a
parlamentben fellépnek töb-
bek között az M44-es megé-
pítéséért, és próbálják elérni,
hogy támogatható legyen a
járdaépítés és megnyíljanak
egyéb pályázati források is.

Mikóczy Erika

Fidesz: Hatékonyabb a kisebb testület

Nem értünk egyet a pénte-
kenkénti ülésezéssel, hiszen
a csabaiak nem pénteki pol-
gármestert és nem pénteki
testületet választottak. Bízunk
benne, hogy ha a parlament-
ben a törvénykezési dömping
alábbhagy, a polgármester úr
és az alpolgármester úr töb-
bet lesz itt, és visszatérhetünk
a csütörtöki ülésezésre –
kezdte az MSZP közgyûlés
utáni tájékoztatóját Miklós At-
tila. Hrabovszki György hoz-
zátette, hogy legutóbb a tes-
tület jórészt „szavazógépként
funkcionált”, rengeteg elôter-
jesztés volt napirenden, de ér-
demi vita nem zajlott, véle-

mény, kérdés szinte csak az
ellenzék részérôl érkezett. 

Miklós Attila megjegyezte:
korábban arról volt szó, hogy
novemberben tárgyalják a
költségvetési koncepciót, de
ez nem így történt. Informá-
cióik szerint azért nem, mert a
jövô évi költségvetésben
mûködési hitel felvétele sze-
repel. A képviselô szerint ez
egyelôre hipotézis, de látszik,
hogy a város ma semmilyen
konkrét számot nem tud arra
vonatkozóan, mibôl tud gaz-
dálkodni, mibôl tartja fenn az
intézményeket és mibôl finan-
szírozza vállalásait 2011-ben.
A szocialisták beszéltek arról,

hogy az önkormányzati cé-
gek igazgatótanácsaiban, fe-
lügyelôbizottságaiban eddig
leképezôdött a testület politi-
kai összetétele, most a húsz
helybôl mindössze hármat
kapott az MSZP. Hangsúlyoz-
ták, hogy az ellenzék fô fela-
data az ellenôrzés, enélkül „a
hatalom könnyen elfelejtheti,
mi is a demokrácia”. 

Hrabovszki György sürget-
te, hogy a szervezeti és
mûködési szabályzatot
(szmsz-t) igazítsák a mai álla-
potokhoz. Pillanatnyilag a
régi szmsz van érvényben,
így, míg az osztályvezetôk
elôterjesztési joggal bírnak,

bizonyos megválasztott kép-
viselôk nem. A képviselô fel-
hívta a figyelmet arra, hogy
Jaminában a közösségi ház
épülete sok éven keresztül a
nyugdíjasok keze nyomán
maradhatott meg, bízik ben-
ne, hogy ezután is kiemelten
kezelik a helyzetüket.

MSZP: Vissza a csütörtöki ülésezésre!

Karácsony környékén még
jobban fáj a nincs. Jobban hi-
ányzik a társ, a jó szó, a fûtött
szoba és a meleg étel. A jó
szót vagy a társat nem pótol-
hatja semmi, de az ételhez és
a fûtött szobához most is se-
gítséget adott a rászorulók-
nak az önkormányzat. 

– Tavasszal nyertünk a
Gyermekétkeztetési Alapít-
vány EU Élelmiszersegély
2010 pályázatán, így a nyáron
közel tízezer hátrányos hely-
zetû békéscsabai lakos ka-
pott élelmiszert több mint hu-
szonhárommillió forint érték-
ben. December elején hason-
ló nagyságrendben ismét tíz-
ezer embernek tudtunk segí-
teni élelmiszercsomaggal,
száznegyvenhárom család-
nak pedig tûzifával – mondta
Vantara Gyula polgármester,
aki az Ôr utcában személye-
sen vett részt az élelmiszer-
adományok kiosztásában. 

A hivatal szociálpolitikai
osztálya, valamint a Békés-
csabai Kistérségi Életfa Szo-
ciális Szolgáltató Központ
gyermekjóléti és családsegítô

szervezeti egysége kiértesí-
tette és óránként hívta az Ôr
utcába az érintetteket. A cso-
magok kiosztásában a közcé-
lú foglalkoztatottak is segítet-
tek. Dr. Csereiné Árgyelán
Anna, a központ vezetôje el-
mondta, hogy lisztet, száraz-
tésztát és valamilyen egyéb
terméket (vitamint, konzerv-
kukoricát vagy édességet)
kaptak a rászorulók. Az áru
szállításához három kamionra
volt szükség, a szállítás költ-
ségeit Vantara Gyula biztosí-
totta. Kétmillió forint átcsopor-
tosításával szintén a polgár-
mester biztosított keretet a
családonként nyolc-nyolc
mázsa tûzifára, amit a Tüzép
térítésmentesen vitt ki. Ha az
idô engedi, a leendô kaland-
park területén tisztítják az er-
dôt, ebbôl további százötven
család kaphat tüzelôt.

Egy többgyermekes anyu-
ka gyorsan jött, aztán elsie-
tett, de még megjegyezte: jó,
hogy nem kellett hosszú sort
várnia, ez emberségesebbé,
könnyebbé tette ezt a kény-
szerû helyzetet.           Mikóczy

Élelmiszer és tûzifa
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– Az ön számításai szerint
mennyi nyereséget hoztak a
tagoknak a magánnyugdíj-
pénztárak?

– A magánnyugdíjpénztá-
rak mûködésével egyetlen
szerv, a PSZÁF foglalkozik,
tôlük azonban nagyon hiá-
nyos jelentéseket kapunk. A
mi becslésünk szerint a ta-
gok összesen befizettek
nagyságrendileg 2500 milli-
árd forintot 12 év alatt. En-
nek értéke az évek alatt vál-
tozott. Az 1998-ban befize-
tett 10 ezer forint nem
ugyanannyi, mint most 10
ezer forint. Mai érték szerint
tehát 3200 milliárdot fizettek
be. Ehhez képest a pénztá-
rakban jelenleg fellelhetô
pénz mennyisége csak 2650
milliárd. Tehát, nem hogy
nem kamatozott, de az inflá-
ciótól sem védték meg.

– Mégis csak történt ka-
matjóváírás a tagok szám-
láin.

– De milyen áron?! Azzal,
hogy kötelezték az embere-
ket, hogy lépjenek be a ma-
gánynyugdíjpénztárakba, az
államnak nagy kiesést okoz-
tak. A hiányt az államnak va-
lamivel pótolnia kell, ezt
csak állampapírokkal tudja.
A pénztárak is vesznek ezek-
bôl az állampapírokból, és a
kamatokat beteszik az em-

berek számláira. Csakhogy
ezeket a kamatokat az állam
fizeti, azaz az emberek. Amit
a magánnyugdíjpénztárak
az állampapírokon nyertek,
azt nem nyerték, hanem azt
is mi fizettük, ez tehát nem
számít többletnek. Többlet-
nek csak az számít, amit kül-
földi tôzsdén az ügyleteken
kerestek, ami viszont mini-
mális, sôt, a legtöbb esetben
ott csak buktak.

– Az a vád is érte a pénz-
tárakat, hogy túl magas költ-
séggel dolgoznak.

– A PSZÁF azt állítja, hogy
egy százalék körül mozog-
nak a befektetési és mûkö-
dési költségek együtt. Eb-
ben az a trükk, hogy ôk éves
költséget viszonyítanak a va-
gyonhoz. A vagyon az a fel-
halmozott összeg, amit 12
év alatt gyûjtöttek. A költség
viszont minden évben meg-
jelenik, ezért ezt a két össze-
get egymáshoz viszonyítani
egy statisztikai hiba. Amit
össze lehet hasonlítani, az
az, hogy mennyit fizetnek be
a tagok és ehhez képest
mennyi a mûködési költség.
És bizony ez 8-10 százalék,
azaz a mi befizetéseink több
mint nyolc százalékát el-
használják mûködési költ-
ségre.  A magánnyugdíj-
pénztárak most azzal véde-

keznek, hogy ôk egy-két
százalékot kapnak, és ôk
csak azért vannak az állami
rendszer ellen, mert védik az
embereket. Egyrészt, a szá-
mításokból kiderült, hogy az
egy százalék az nyolc, más-
részt az egy százalék is ha-
talmas összeg, hiszen ezer-
milliárdokról van szó.

– Korábban úgy fogalma-
zott: trükkös a rendszer. Mire
gondolt?

– A törvény kimondta,
hogy a magánnyugdíjpénz-
táraknak csökkenteniük kell
a mûködési költségeiket.
Erre azt mondták, rendben
van, de akkor az állam
szedje be a pénzt, mert
hogy ez a legnagyobb kia-
dás. Az APEH beszedte és
egy összegben átutalta a
magánnyugdíjpénztárak-
nak, hogy ôk helyezzék ki
az egyéni számlákra. Ez a
lépés azonban elmaradt.
Persze a beszedésnek van-
nak költségei, és mivel az
APEH-et az állam fizeti, így
valójában mi fizetjük meg a
munkát, amit a pénztárak
nem végeztek el. Azok a
számlák pedig, ahova ezek
a pénzek kerültek, az úgy-
nevezett függôszámlák.
Ahelyett, hogy mindenkinek
kiosztotta volna, egyben
hagyta, mert így jobban tud-
ta forgatni és kevésbé ellen-
ôrizhetô. Ezt a pénztárak
sem tagadják. Így viszont
nincs egy olyan kimutatás,
hogy ennyit fizettél, ennyit
költöttem, ennyit fektettem
be, ennyi a hozam.

SZD

Az inflációtól sem védték meg a betett összegeket
Trükkös rendszer: Mi fizetjük meg

a munkát, amit a pénztárak nem végeztek el
A nyugdíjrendszer változásakor mindenkit egy dolog érde-
kel: hol ôrzik meg nagyobb biztonságban a pénzét? A ma-
gánnyugdíjpénztárak az állampolgárok védelmérôl be-
szélnek, csakhogy ez több milliárdba kerül, amit mi fize-
tünk. Patrubány Anna közgazdász szerint a pénztárakba
befizetett összegek ráadásul függôszámlákon és értékpa-
pírokban landolnak.

A fiatalkorúakat érintô
veszélyekrôl szól a 2011-es naptár

– Az író azt üzeni nekünk,
saját élete példáján keresztül
is, hogy legyünk képesek
méltón élni az életünket,
vállaljuk fel azt, hogy
kik vagyunk.

Erdélyben ta-
pasztaltam meg
ezt igazán: az
ottani magya-
roknak jócskán
lenne okuk pa-
naszkodni, ma-
gukba fordulni,
elzárkózni. Nem
ezt teszik: nyíltak
és barátságosak –
magyarázza Rékasi,
aki úgy véli, Wass
Albert gondolatai egy-
re inkább aktuálisak.

– Szinte naponta elô-
fordul az emberrel, hogy
a külsô erôk pillanatok
alatt feldarabolják, sem-
missé teszik mindazt,
amiben hiszünk. Elég
csak az egyik napról a
másikra állásukat vesztô
emberekre gondolni.
Wass Albert élete és

gondolatai is azt sugallják,
hogy az önmagunkba vetett
hittel képesek lehetünk felé-
píteni, irányítani sorsunkat.
Az élet nem az LCD televí-
ziók megvásárlásáról vagy
az az utáni vágyról kelle-
ne, hogy szóljon. Másban
vannak az igazi értékek.
Nem kell feltétlenül nagy

dolgokra gondolni. Hiszen
ha magunk elé engedünk

valakit az ajtónál, az is örö-
met okoz, még ha

csak két ember
életében is.

G. B.

Az erdélyi író gondolatai egyre inkább aktuálisak

Wass Albert szerepében
Rékasi Károly

Wass Albert bôrébe bújik
Koltay Gábor legújabb
színpadi produkciójában
Rékasi Károly. A
színmûvész Szerelmem,
Erdély címmel az erdélyi
magyar író szerelmes ver-
seibôl ad ízelítôt, stúdió-
elôadás formájában. Azt a
pozitív életszemléletet
igyekszik átadni, amelyet
Wass Albert képviselt.

A rossz példák között ta-
láljuk a konyhai mosogató-
ban felejtett mosatlan edényt
vagy a penészcsíkot a fürdô-
kád szélén. Ezek a fotók
gyakran betekintést enged-
nek az eladó család hétköz-
napjaiba is: egyik-másik fel-
vételen szeszes itallal tele-
zsúfolt szekrényt látni, de rö-
videbb keresgélés után olyan
felvételekre is bukkanhatunk,
ahol a pipereasztal mellett
külön polc áll rendelkezésre
egymás alatt kilenc darab
napszemüveg tárolására is. 

Az érdekesebb hirdetések
között van olyan, amelyen

egy kihívó pózban a kamerá-
ba mosolygó hölgy segítsé-
gével igyekeztek eladni a la-
kást, de volt, aki kedvenc há-
ziállatát is megörökítette a
különbözô helyiségekben.
– A gyerekeimet kértem meg
a lakás fotózásával, és a ku-
tyás felvételek teljesen spon-
tán készültek. Nem lehetett
kikerülni. Legalább látszik,
hogy ez az otthon ideális az
állatbarátok számára is –
mondta Nagyné Mária, aki
egy budapesti közepes mé-
retû ingatlant kínál eladásra.
– Mindenhonnan azt lehet
hallani, hogy a reklámban

kisállattal, kisgyerekkel és
szexszel mindent el lehet
adni. Valószínûleg ezt gon-
dolta annak a hirdetésnek a
feladója is, aki az otthonbel-
sôt egy lengén öltözött
hölggyel igyekezett hangula-
tossá tenni a hirdetéshez
kapcsolódó fotókon – mond-
ja Verô Ákos ingatlanszakér-
tô. – Olyannal is találkoztam
már, aki a hirdetés szövegét
dobta fel azzal, hogy meg-
tûzdelte trágárságokkal. Az
elmúlt hónapokban nehe-
zebben lehetett eladni a
használt házakat, lakásokat,
és talán ez az oka, hogy ilyen
egyedibb hirdetésekkel is
próbálkoznak. Régóta foglal-
kozom ingatlannal, ezért
mondhatom, hogy ezek a
„marketingmódszerek” nem
válnak be igazán.                GB

Hirdetési tippek-trükkök
ingatlaneladáshoz

Rengeteg lakáshirdetést találunk az interneten, az em-
ber csak gyôzzön válogatni. A leleményesebb hirdetôk
megpróbálnak valamivel kitûnni az ajánlatok sokaságá-
ból, furcsa és érdekes fotók egyaránt kerülnek fel a la-
kásbelsôkrôl. 

Rékasi Szerelmem, Er-
dély címmel az erdélyi
magyar író szerelmes
verseibôl ad ízelítôt
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Az elsô, az uzsorakamat
veszélyeire figyelmeztetô
naptár már sikeres volt.

– A pár tízezer forintos
adósság után közel egy év
alatt annak négyszeresét fi-
zették vissza a kölcsönké-
rôk, és a kölcsönadó még
mindig egymillió forint feletti
összeget követelt. Nem rit-
kán élet és testi épség elleni
súlyos fenyegetéssel szerez-
tek pénzt a sértettektôl – tá-
jékoztatott a rendôrség.

A fali kalendárium sikerét
jól mutatja, hogy a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendôr-fôkapitányság nap-
táron megjelenített telefon-
számán több bejelentés is
érkezett az ország más terü-
leteirôl is, és megnöveke-
dett a konkrétumokat tartal-
mazó írásos bejelentések
száma is.

A 2011-es évre kiadott új
falinaptár az iskolakerülés
következményeire, a graffiti-

vel okozott károkra, az alko-
hol- és drogfogyasztás ve-
szélyeire, valamint a hasonló
korú fiatalok sérelmére elkö-
vetett erôszakos bûncselek-
ményekre, vagy boltban el-
követett lopások büntetôjogi
következményeire hívja fel a
figyelmet. 

HT
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Ma Magyarországon óva-
tos becslések szerint is 60-80
ezer tonna gumiabroncs he-
ver illegális, felszíni lerakók-
ban. Legalábbis ez a mennyi-
ség biztosan létezhetett – a
Nemzetbiztonsági Hivatal
2005-ös évkönyve szerint. (Az
elmúlt öt évben ez a mennyi-
ség csak gyarapodhatott.)
Egy a lapunknak nyilatkozó
szakember szerint ez a meny-
nyiség még nôhetett is, hi-
szen folyamatosan érkeznek
az országba illegális szállít-
mányok, fôként Németor-
szágból. A felszín alatti „lera-

kók”, bányagödrök, tavak
mélye a szakemberek szerint
több százezer tonna gumihul-
ladékot rejt. 2006 óta tilos gu-
mihulladékot lerakni, de a ko-
rábbi lerakók felszámolásáról
azóta sem intézkedtek. A Hul-
ladék Munkaszövetség sze-
rint legalább 40-50 ezer tonna
keletkezik évente. 

A rendelkezésünkre álló
KSH adatok alapján közel 70
ezer személy és mintegy 30
ezer tehergépkocsi került
újonnan a forgalomba. Ezek-
nek a gépjármûveknek az ab-
roncsai mind termékdíjkötele-

sek. A gumi rendkívül ellenál-
ló anyag, nem bomlik le a kör-
nyezetben, ezért kilónként
110 forint termékdíj fizetendô
újrahasznosítási költségként,
amit viszonylag könnyû meg-
úszni. A begyûjtést szervezô
cégek ugyanis átvállalhatják a
termékdíj megfizetését, de ôk
sem fizetnek, hiszen ameny-
nyiben anyagában hasznosul
az abroncs, akkor mentesül-
nek az „adó” megfizetése
alól.

A három koordináló társa-
ság szerint elégséges a fel-
dolgozókapacitás, más véle-
kedés szerint jó, ha a felét be
tudja fogadni a tényleges
mennyiségnek. A három tár-
saság közül kettôtôl kaptunk
választ kérdéseinkre. A Kör-
koor Közhasznú Kft.-tôl Borsi-
né Csikós Anna, a cég ható-
sági referense írásban vála-
szolt: „Magyarországon a
közhiedelemben fals adatok

keringenek a termékdíjjal, va-
lamint a gumi hazai helyzeté-
vel kapcsolatban.” Az Öko-
Gum Nonprofit Kft.-nél az
igazgató távollétére hivatkoz-
va utasították el a válasza-
dást. Információink szerint a
piacon mûködô feldolgozók –
égetôk és gumidarálékot elô-
állító gyárak – mindössze 30
ezer tonna körüli mennyisé-
get dolgoznak föl évente. 

HELYI TÉMA

Még mindig érkezik külföldrôl az import szemét,
csak most kerek

Hová tûnt több ezer tonna
gumiabroncs?

Nem egyeznek a számadatok a Magyarországon évente
keletkezô gumiabroncs-hulladékot és az újrahasznosított
mennyiséget illetôen. A begyûjtést szervezô, a gyártó vi-
lágcégek és cementgyártók által létrehozott közhasznú tár-
saságok nem fizetnek termékdíjat, mert – állítólag – meg-
oldják a lefutott gumik újrahasznosítását. Adatot ugyanis
egyiküktôl sem sikerült kapnunk, a háromból kettônek a
mérlege sem föllelhetô.

A magyar Szent Jakab za-
rándoklat a spanyol eredetitôl
némileg kisebb léptékû út len-
ne, az Esztergomtól Mári-
agyûdig tartó teljes szakasz
közel négyszáz kilométeres,
ezt a szervezôk szerint – napi
átlagos 25 kilométeres meg-
tett távot feltételezve – 2-3 hét
alatt teljesíthetnék a zarándo-
kok. Az út, illetve a program
kapcsán arról is szó esett,
hogy nem elhanyagolható az
úgynevezett vallási turizmus
vetülete sem, mint a spanyol
példa mutatja, az El Camino
iránti érdeklôdés egyre inkább
nô, ennek eredményeként
évente több százezer turista
járja végig a felkínált útvonalat.
A zarándoklat olyan falvakat,

településeket is érint, melyek
elôtte szinte kihaltak voltak, a
zarándokok puritán szükség-
letei mellett lehetôség van na-
gyobb komfortfokozatú szállá-
sok igénybevételére is. A mos-
tani novemberi alakuló ülésen
az idôközben kialakított rész-
letes útvonalterven megjelölt
települések önkormányzatai-
nak képviselôi vettek részt.
Rumi Imre, a Magyar Zarán-
dokút Egyesület tagja egy ko-
rábban elôkészített szerzôdést
hozott magával a parlamenti
díszterembe. Ezt a dokumen-
tumot annak a huszonkét tele-
pülésnek a képviselôje, veze-
tôje írta alá, melyeken áthalad
majd a zarándokút.

P. Z.

Esztergomból indul
a magyar El Camino

Megalakult a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás
november 25-én a Parlament egyik különtermében, mely-
nek célja a Szent Jakab – más néven El Camino – zarán-
doklat hazai útvonalának megtervezése. Az alakuló ülésen
az Esztergomtól Dabason és Kalocsán át Máriagyûdig tar-
tó zarándoklat állomásainak számító települések önkor-
mányzatai vettek részt. 

A kezdeményezéssel március végén látogatta meg Eszter-
gomot a Magyar Zarándokút Egyesület

Két módon
hasznosítható
A gumiabroncsok feldol-

gozásának két módja en-
gedélyezett Magyarorszá-
gon, mindkettô anyagában
hasznosítást ír elô. Az egyik
a fizikai átalakítás, amikor
gumilapok, burkolatok és
egyéb tárgyak készülnek a
feldolgozott anyagból. A
másik, amit cementgyárak
alkalmaznak, a részben
anyagában való hasznosí-
tás, aminek során elégetik
az abroncsokat. Így tüzelô-
anyagot is nyernek a hasz-
nosítási díjon felül, amit a
koordináló csoportok alku
alapján fizetnek a cement-
gyáraknak. Ilyen cement-
ipari vállalat, a Duna-Dráva
Cement Zrt. volt az egyik
tulajdonosa az Öko-Gum
Nonprofit Kft.-nek. A hasz-
nosítás költsége informá-
cióink szerint, átlag 25–28
forint körül van kilónként,
szemben a termékdíjjal,
ami 110 forint/kg.

Mintegy 40-50 ezer tonna gumihulladék keletkezik évente az országban
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– A megmérettetésnek
volt egy hazai elôválogató-
ja, ahol csak második let-
tem. Úgy volt, hogy csak
az elsô utazhat, késôbb
szóltak, hogy ha szeret-

nék, mehetek Barceloná-
ba.  Végül én nyertem meg
összetettben az egész ver-
senyt. Trendi italokat ké-
szítettem, például az egyi-
ket flambírozott rákkal dí-
szítettem. Volt olyan ver-
senyszám is, ahol geszte-
nyepüréhabbal örvendez-
tettem meg a kóstolókat –
elevenítette fel élményeit
Keresztes Ferenc. – A
szakmám a hobbim, csak
ezzel foglalkozom. Úgy ér-
zem, Magyarországon is
kialakulóban van a koktél-
kultúra. Az emberek kíván-
csiak ebben is az új irány-
zatokra. A koktélok olya-
nok, mint a márkás ruhák.
Az italkölteményeimet a
családommal és a szom-
szédaimmal szoktuk tesz-
telni, mindenki nagy örö-
mére. 

U. J.

Italkülönlegességeit családján és a szomszédain teszteli
Világbajnok lett a magyar mixer

Egyre szaporodnak szerte
az országban azok a beren-
dezések, amelyek a forga-
lombiztonság növelését szol-
gálják. Az új fejlesztések közé
tartoznak az út menti, lámpás
sebességmérô-kijelzô készü-
lékek. Ezek a berendezések
mérik és jól láthatóan ki is jel-
zik a közeledô jármûvek se-
bességét, ezzel figyelmeztet-
ve a vezetôt, hogy lassítson.
Ha még elfogadható a gyor-
saság, akkor a sebességérté-
ket zöld fénnyel jeleníti meg a
jelzôberendezés, ha túl gyor-
san halad az autós, akkor a
számértéket piros lámpák se-
gítségével mutatja. Lapunk
talált olyan készüléket, amely
a KRESZ szabályainak ellent-

mondva, a városi forgalom-
ban még az 55 kilométer per
órás értéket is zölddel jelení-
tette meg. 

Mivel a rendôrség tájékoz-
tatása szerint nem illetékesek
az ügyben, a Budapesti Köz-
lekedési Központ Zrt. vála-
szolt a felvetésünkre konkrét
eset kapcsán.

– A sebességmérô-kijelzô
készüléket a kerületi önkor-
mányzat rendeli és üzemelte-
ti. Minisztériumi állásfoglalás
szerint ez egy tájékoztató esz-
köz, engedélyeztetni nem
kell, a KRESZ-ben nem sze-
replô jelzés, ennélfogva szab-
vány sem rögzíti a jelzés szí-
nét. 

G. B.

Ötvenöttel menni
még oké?

Flambírozott rákos koktéllal gyôzedelmeskedett a magyar
mixer a világ legjobb bartendereinek rendezett versenyen,
a barcelonai el Jamidor Kupán. Keresztes Ferenc lapunk-
nak elmesélte, az utolsó pillanatban derült ki, hogy elutaz-
hat a megmérettetésre, italkülönlegességeit pedig család-
ján és a szomszédain teszteli.

Keresztes Ferenc trendi italokkal futott be
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– A dédapám szerbiai tál-
tos, a családunk nôi ágán
öröklôdött a boszorkányság –
magyarázza a Holdboszor-
kány. – Ebben nôttem fel, de
nem akartam ezzel foglalkoz-
ni. Végül nem tudtam kikerül-
ni a sorsom – mondja, miköz-

ben megállunk az elsô fal
elôtt. Csontok, dobok, sámá-
nista kelléknek tûnô tárgyak
hevernek a polcokon. – A sá-
mánizmus a mágia legmaga-
sabb foka. A boszorkány el-
nevezés csak a 16. század-
ban lett használatos, gyûjtôfo-

galomként használták a füves
emberekre, javasasszonyok-
ra, bábákra, garabonciásokra.
Pókhálószerû függönyt hú-
zunk szét, és belépünk egy
másik kamrába. A fotós kollé-
ga aggódva kérdezi: Ugye a
tárlatnak nem része az ijeszt-
getés? Ám rémségek helyett
jól ismert falusi tárgyakat lá-
tunk. 

– A boszorkányokat üldöz-
ték, ezért megpróbáltak olyan
eszközöket használni, ame-
lyek nem voltak feltûnôek, és
beleillettek a háztartásba. A
boszorkánydob jó példa erre.
Ha szétszedjük, jól látszódik,
hogy sziták vannak összerak-
va – mondja a Holdboszor-
kány, miközben seprût ragad.
– Ez is egy olyan tárgy, amit a
mai napig használok, de min-
denki más is, aki mágiával
foglalkozik. Energiagyûjtésre
szolgál és a mágikus hely
megtisztítására – magyarázza
a modern boszi, majd egy ko-
sárszerûséget mutat. – Ez egy
fûzfából készült álomfogó,
amit az ágy mellé raktak. A
fûzfának pozitív az energiája –
mondja és elmagyarázza a
mûködését. – Persze, ez csak
pszichológia. Minden az – ne-
vet a Holdboszorkány. – Ha
egy lány meg akart szerezni
egy fiút, a vérét belecsepeg-
tette a süteménybe, amivel
azután megkínálta a fiút, vagy
a hónaljszôrén szûrte át a
bort, amit megitatott vele. –
Na, ezért fôzök magamnak! –
jegyzi meg férfi fotós kollé-
gám és kihátrál a kamrából
egészen a boszorkánykony-
háig. Fellapoz egy könyvet,
amelyben középkori, boszor-
kányleleplezô módszerek so-
rakoznak. Ôt ez nyugtatja
meg. 

SZABÓ DÓRA

A sámánizmus a mágia legmagasabb foka

A boszorkányok
köztünk élnek?

Meredek lépcsôsor alján fekete köpenybe burkolózva vár
a jóságos Holdboszorkány. Ô vezet végig minket a Kelet-
Európában egyedülálló Boszorkánymúzeumban. Elsô lé-
pésként viharlámpát kapunk, hogy mindent lássunk a sö-
tét, boltíves helyiségekben. Pókhálós falak, zsúfolt polcok,
a terem közepén három koporsó.

Olyan eszközöket használtak, amelyek nem voltak
feltûnôek, és beleillettek a háztartásba

Éppen tíz esztendeje, 2000-
ben választották a világörök-
ség részévé a pécsi Cella
Septichorát, az ókeresztény
hétkaréjos kápolnát. Jelenle-
gi formájában két és fél éve
látogatható, akkor fejezték be
ugyanis a felújítását.

– Alig két éve, 2008-ban
lettem a Cella Septichora ve-

zetôje – kezdte Bozóky Ani-
ta. – Még 2004-ben nyert a
cég másfél milliárd forintos
Regionális Operatív Prog-
ram-pályázatot, amibôl elké-
szült 2007 márciusára a re-
konstrukció. Ezzel lehetôvé
vált az egységes bemutatá-
sa az ókeresztény síremlé-
keknek, amelyet igyekez-

tünk a turisták és a pécsiek
számára vonzóvá tenni. Elô-
ször volt ellenállás az új kon-
cepcióval szemben, de sike-
rült megvalósítani az elkép-
zeléseket. Ebben nem kis
szerepe volt a külföldi mûvé-
szeknek, akik elragadtatás-
sal adtak itt koncerteket, tar-
tottak kiállításokat. 

Közben a pécsiek is meg-
szokták, hogy különbözô
ünnepélyes alkalmakra
igénybe vegyék a Cella Sep-
tichorát, kérték már eskü-
vôkre is.

– Valószínûleg temetkezé-
si célra épült, sírokra utaló
nyomok nem kerültek elô,
mert építése félbemaradt –
indokolta Bozóky Anita, mi-
ért is lehet megfelelô keretek
között civil célokra is igény-
be venni az épületet.

HT

Tíz éve a világ öröksége

Az ókori Róma elevenedik meg Pécs utcái alatt
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– Hogyan született meg a
homokrajzolásos technika?

– Többszörös fejlesztés
eredménye. A homokrajzok
egy alulról megvilágított
üveglapon készülnek. Ezt a
részét egy animációs film
kapcsán dolgoztam ki. A
projektorok, kivetítôk megje-
lenésével jutott eszembe,
hogy jópofa dolog lenne ho-
mokkal rajzolni élôben, ze-
nére, de elôbb ki kellett kí-
sérletezni az anyagot. Kipró-
báltam a lisztet, a porcukrot,
a kávézaccot is. A só meg a
homok bizonyult a legjobb-
nak. Sóval nehéz dolgozni,
nehezebb a fényeket, árnyé-
kokat kialakítani. A homok-
kal könnyebb, hiszen pél-
dául egy arc ábrázolásánál
csak az árnyékokat kell meg-

jeleníteni. 
– Úgy tûnik, hogy improvi-

zálva dolgozik. Nincs elôre
megírt történet?

– Ahogy az animációs fil-
mekhez, az élô produkciók-
hoz is forgatókönyvet kell ké-
szíteni, meg kell tervezni, hi-
szen csak akkor mutat iga-
zán jól, ha pont a zene lezá-
rultával fejezem be én is a
rajzomat. A klasszikus mu-
zsika mellett persze moder-
nebb zene is van az elôadá-
saimban. Dolgoztam már
együtt Szentpéteri Csillával,
St. Martinnal és a KFT-vel. A
mai napig egészen misztikus
dolog, hogy rajzolok, na-
gyon odafigyelve és élvezve
a dolgot és utána megtap-
solják a rajzolást.

– Mi a véleménye az után-
zóiról?

– Sajnos, a technikát nem
lehet levédeni. Fájó pont,
hogy sokan nyakló nélkül
utánoznak. Több elôadó
csak bravúroskodik, érzel-
met nem visz bele, és volt,
hogy az elsô sorban ülô né-
zôk prüszköltek a felkavaro-
dott por, szálló homoksze-

Cakó Ferenc új technikán dolgozik 

Hatvanéves
a homokmûvész

Hatvanadik születésnapját ünnepelte Cakó Ferenc. A fil-
mes, képzômûvész rendezte a Sebaj Tóbiást és a Zénó
címû gyurmafilmet is, ám a világhírnevet mégis az élôze-
nére elôadott homokrajzai és az ilyen technikával készült
animációs filmjei hozták meg számára.

A homokrajz Cakó többszö-
rös fejlesztésének eredmé-
nye

A Zimmer Feri 2. díszbe-
mutatójának exkluzív fo-
gadásán kaptuk lencse-
végre a Nemzeti Színház
filigrán mûvészét, amint
egy különös piros szok-
nyában beszélgetett kol-
léganôivel. Az extrém da-
rabokhoz való vonzalmá-
ról és a kötelezô tûsarkú-
ról faggattuk a színész-
nôt.

– Szeretem egy bizonyos
divattervezô-csapat külö-
nös ruháit viselni, ez a szok-
nya az egyik nagy kedven-
cem – mondta Schell Judit.
– A színpadon kiélhetem
magam a jelmezekben, ami
az átöltözések számát te-
kintve kimerítô, a hétköz-
napokban ezért inkább far-
mernadrágban járok. Ha
néha mégis fölveszek egy
szoknyát, a kollégák meg-
jegyzik, amire csak annyit
szoktam mondani: Ma volt
kedvem nônek öltözni! A
magassarkút nagyon bí-
rom, mindig azt hordok, ez
a mostani egy igen extrém
darab, de imádom! Talán a
próbák és a maszkok miatt
van ez is, de nem csinálok
gondot belôle, smink nélkül
bármikor kimegyek az utcá-
ra – mondta lapunknak
Schell Judit, aki azt is elá-
rulta: mostanában nincs
ideje sportolni. – Tizennyolc
éves koromig rendszeresen
sportoltam, és jó géneket
örököltem, de manapság
nem találtam még meg azt
a sportot, amit szívesen
ûznék, és bele is férne az
idômbe.

BODNÁR

Schell Judit és a piros muffin-szoknya

Ez a szoknya az egyik kedvence
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Kis Moszkva néhány évti-
zeddel ezelôtt a szovjetek leg-
titkosabb és legbiztosabban
ôrzött katonai bázisa, egyben
rejtekhelye volt. Néhány évvel
ezelôtt bebizonyosodott,
hogy itt tárolták az atomtölte-
teket, rakétákat és atomfeje-
ket. A bunkereket szögesdrót
és megerôsített katonai ôrség
védte. Az egyes helyiségeket
tonnányi tömegû vaskapuk-
kal zárták. Az objektumot
1991-ben hagyta el az utolsó
katona. Azóta üresen áll. A
szigorú katonai ôrséget felvál-
totta egy ôrzô-védô cég. Az
elmúlt években információink
szerint mindössze egyetlen
civil biztonsági ôr vigyázza a
területet, ami a magyar hon-
védségnek éves szinten több
millió forintjába kerül. Mindez
választ ad arra, hogyan tudott
a helyi erôkbôl álló, fémtolvaj
banda hónapokon át, estérôl
estére lassan elhordani innen
mindent, ami mozdítható.

Frankó Marianna, a Veszprém
Megyei Rendôr-fôkapitány-
ság sajtószóvivôje lapunknak
elmondta, Giczi István r. zász-
lós, nagyvázsonyi körzeti
megbízott önállóan bukkant
az elkövetôk nyomára, a há-
rom nagyvázsonyi férfit a
Veszprémi Rendôrkapitány-
ság vizsgálati osztályának
nyomozóival összehangolt
akcióban egyszerre állították
elô. Hogy pontosan mekkora
kárt okoztak a tolvajok, azt
még szakértôk vizsgálják.
Megkerestük a körzeti megbí-
zottat is, aki nem nyilatkozha-
tott. Annyit viszont elmondott,
májusban kezdte megfigyelni
a területet. Akkor még csak a
miniváros felszerelt lakásaiból
kezdtek eltûnni a radiátorok,
kazánok, különbözô fémtár-
gyak. Majd június környékén
a bunkerekre is rátaláltak a
tolvajok. Ezeknek a föld alatti
helyiségeknek a fedele tömör
vas, aminek tömege több ton-

nát nyom. Legalább négyen
kellettek csak a felemelésé-
hez. Az úgynevezett vákuum-
szobák úgy voltak felszerelve,
hogy hosszú hónapokra élet-
képes körülményeket tudja-
nak itt teremteni, például há-
ború esetén. Olyan eszközö-
ket, berendezéseket tároltak
falai között, melyek, ha nem
lopnak el, még ma is mûkö-
dôképesek. Egykor pedig
csúcstechnikának számítot-
tak. Aggregátorok, melyek az
egész miniváros, Kis Moszkva
áramellátását képesek bizto-
sítani. Üzemanyagtartályok,
légtelenítô berendezés, oxi-
génfejlesztô, víz- és szenny-
víztisztító rendszer... 

– Mindent elemeire bontot-
tak és elhordtak a tolvajok. Az
eltulajdonított fémek után a lo-
pás értéke ugyan csak egy-
két millió forint lehet. Az oko-
zott kár, a rongálás ennek
sokszorosa, az objektum
ugyanis így mûködésképte-
len – mondta Giczi István. 

– Ujjlenyomatok vezettek a
nyomukra, melyeket a hely-
színen eldobott sörösdobo-
zokon és üdítôsflakonokon
hagytak. Kihallgatásukkor
mind a hárman beismerô val-
lomást tettek. Ez csak a jég-
hegy csúcsa – kommentálta a
történteket Fábry Szabolcs,
Nagyvázsony polgármestere.
– Az elsô, amit éreztem, a
döbbenet. A történtek jól mu-
tatják, mi az eredménye an-
nak, hogy az elmúlt 8-10 év-
ben szétverték a honvédsé-
get. Egy nem is profi, és fôleg
nem nagy kaliberû bûnözô
banda szét tud hordani, ki tud
fosztani egy kiemelt katonai
bázist. Mindez túlmutat a fém-
tolvajláson. Ez már hazaáru-
lás! – jelentette ki, hozzátéve,
abban bízik, hogy az ügynek
súlyos következményei lesz-
nek, és az elkövetôk nem fog-
ják pár hónappal megúszni
tettüket. 

HT

Egy civil ôr vigyázta a volt szovjet katonai bázist

Fémtolvajok fosztották ki
Kis Moszkvát

A Nagyvázsony közigazgatási területén, a csak Kis Moszk-
vának nevezett katonai létesítmény bár a rendszerváltás
óta üresen áll, ma is szigorúan titkos, ôrzött objektum. Az
egykori miniváros és a hozzá tartozó bunkerek 36 hektáron
terülnek el. Olyan mûködôképes technikai berendezések-
kel vannak, vagyis voltak felszerelve, melyek 30-40 évvel
ezelôtt még csúcstechnológiának számítottak. Az értékes
gépek, berendezések ugyanis fémtolvajok zsákmányai let-
tek. A vélhetôen 18 fôbôl álló banda hónapokon át foszto-
gatta a létesítményt. Eddig hárman buktak le. A rendôrség
tovább folytatja a vizsgálatot.

Egykor csúcstechnikának számított a föld alatti bunker fel-
szerelése

Harsányi Gábor
varázslót szinkroni-
zál az új Harry Potter
filmben. – Ez a pozi-
tív figura egy nagy
monológgal kezd,
amit komoly munka
volt elmondani, de
nagyon szerettem –
mesélte lapunknak
Harsányi. – A koráb-
bi részeket még
nem láttam, de a lá-
nyaim rajonganak
érte, pedig már nem
gyerekek – mondta
a színész, és elárul-
ta: még mindig hisz
a csodákban. – Hi-
szek a csodákban,

muszáj is, mert épp ezért tör-
ténnek meg. Életem egyik
legnagyobb csodájának te-
kintem a mai napig azt, hogy
bejutottam a színmûvészetire.
A pályám csúcsának és cso-
dának élem meg az amerikai
szereplésemet is. A Broad-
way-n angol nyelven játszani,
azt hiszem, a legnagyobb do-
log.  Állandóan gyakorolni kell
a kiejtést. Nekem egy angol
anyanyelvû színész segít úgy,
hogy az általa felmondott szö-
veget hallgatom, fôleg kiuta-
zás elôtt. De élni soha nem
mennék külföldre, az anya-
nyelvem Magyarországhoz
köt, és a szívem is. 

BE

Harsányi Gábor hisz a csodákban

Nagy monológgal indít

– Különleges atmoszférája
lesz az elôadásnak, talán
megdöbbentô is lehet majd a
nézôk számára, hiszen való-
ban velük közösen alakul
majd a darab sorsa – mesélte
lapunknak Kapócs Zsóka a
Vági Bence rendezte Nini Ka-
mikaze kabaréja címû elô-
adásról. A mû elsô jelenete ar-

ról szól, hogy a fôszereplô tel-
jesen magára marad. – Sze-
rencsés vagyok, mert velem
hasonló sosem történt még.
Persze, vannak helyzetek,
amelyeket csak te magad
tudsz megoldani, hullámvöl-
gyek, amelyekben senki sem
segíthet – véli a szépségki-
rálynô, aki elmondta: tíz évébe

telt, mire ki tudott bújni ebbôl
a skatulyából. – Nem bánok
semmit, hiszen én akkor, ott,
szépségkirálynô akartam len-
ni. Amikor a gyôzelem napján
megkérdezték tôlem, mi lesz
ezután, azonnal tudtam, hogy
a színpadra vágyom, és ezért
kôkeményen meg is dolgoz-
tam, és dolgozom azóta is. Ta-
lán majd egyszer, ha lányom
születik, nosztalgiázom vele
arról, mit miért tett az anyja, de
addig nem nézek vissza. Any-
nyi minden van, ami a jövôben
foglalkoztat és a jelenben ten-
nivalót ad, hogy nincs okom a
múltat kutatni. Épp ezért sem
tudok már témával szolgálni a
bulvársajtónak. Amikor olyas-
mi miatt keresnek, ami nem a
munkámmal kapcsolatos, ne-
met mondok, de érthetetlen
számomra, miért nem az a
fontos, hogy jót csinálok és
rengeteget dolgozom – gon-
dolkozott hangosan a szí-
nésznô, aki bevallotta: gyer-
meki naivitással döbben meg
a világ kegyetlenségén.
– Igen, én ilyen vagyok. Ha a
gyermeki lelkületemet elveszí-
tem, semmit sem érek majd a
színpadon, hiszen hogyan
tudnám megénekelni azt, mi a
jó és mi a rossz, ha nem tu-
dom tiszta lélekkel felfogni, mi
a különbség?

BODNÁR

Kamikaze dívát alakít új darabjában a színésznô

Kapócs Zsóka:
Nem nézek vissza!

Kapócs Zsóka új darabbal rukkol elô a közeljövôben. A szí-
nésznô a szokatlan szerepben közelebb kerül a nézôkhöz,
mint valaha.

– Zenészként kezdtem a
pályafutásom, de valahogy
mindig letértem az útról és
egészen másfelé kanyaro-
dott az életem. Most azon-
ban megtaláltam a régi ze-
nésztársakat és hamarosan

egy lemezt is kiadunk. Visz-
szatértem régi önmagamhoz
– mesélte Kovács Áron és
azt is elárulta, hogy az elsô
dal, amelyhez videoklip is
készül, rendkívül szókimon-
dó lesz.

– Mellbevágó, amolyan
fejfelkapós nótáról van szó,
amelyben ôszintén beszélek
a szerelemrôl, a kapcsola-
tokról, az azokban felmerülô
problémákról. Kiderül, hogy
az élet bizony nem egy ró-
zsaszín lányregény. A hozzá
készülô kisfilmben mindezt
egy esküvôn tálaljuk az em-
berek elé és megáll majd a
kés a levegôben.

HT

Menyasszonyt keres
Kovács Áron

Csinos lányokat keres menyasszony-szerepre Kovács
Áron. A mûsorvezetô persze nem kíván újra oltár elé állni,
és feleségét sem szeretné új asszonyra cserélni, csupán
arról van szó, hogy elsô lemezéhez készít videoklipet,
amelyben egy botrányos esküvôé lesz a fôszerep. 

Kapócs Zsóka: Már nem tudok témával szolgálni a bulvár-
nak

Fo
tó

: H
el

yi
 T

ém
a

Fo
tó

: H
el

yi
 T

ém
a

Fo
tó

: H
el

yi
 T

ém
a

Fo
tó

: H
el

yi
 T

ém
a



11CSA BAI MÉR LEG Magazin

Teri a nevem, 5-6 éves bullter-
rier és foxi keverék ivartalanított
szuka vagyok. Sajnos már több
mint egy éve a menhelyen tenge-
tem napjaimat, a gazdám, aki ki-
dobott, elhagyott, az éj leple alatt
csempészett be ide.

Eleinte mindenkitôl nagyon fél-
tem, mert azt hittem, minden em-
ber rossz, mindenki bántani akar,
mint a volt gazdám. Nagyon sze-
retek játszani, imádom a csipogó
játékokat, van egy gumikacsám is,
azt nem adom oda senkinek. Na-
gyokat hancúrozok, labdázni is
szeretek, de szépen sétálok pórá-
zon, és szófogadó is vagyok. Ku-
tyatársaimmal való viszonyomat
még senki nem tudta kiismerni.
Sokszor olyan vagyok, mint bár-
mely másik kedves kutyus, min-
denkivel jól elvagyok, de ha vala-
melyik társam nem szimpatikus,
azzal összeveszek, fôleg más
lánykutyákkal. Szóval én egy

olyan gazdit keresek, aki tud ve-
lem foglalkozni, játszani, sétálni,
labdázni, és olyan otthont, ahol
nincsenek más háziállatok, mert
én egyedül érzem magam bizton-
ságban. Ne legyek kitéve annak,
hogy esetleg kárt teszek csirkék-
ben vagy cicákban – persze csak
játékból –, és ezért visszakerülök a
menhelyre. Várom az álomgazdit!

A csabai állatmenhely a Két-
egyházi út 30. szám alatt található,
tel.: 06-30/322-2776, honlap:
www.csabaiallatvedok.hu, e-mail:
csabaiallatvedok@freemail.hu.

GAZDIKERESÔ

A hétnapos út során renge-
teg élményben volt részünk.
Odafelé tettünk egy kellemes
sétát Szlovákia szép fôvárosá-
nak, Pozsonynak történelmi
belvárosában. Csehország
mûemlékekben, varázslato-
san szép tájakban gazdag or-
szág. A nyugati és déli részek
– amerre jártunk – a változatos
tájak, lombos, fenyves erdô-
ségek, dombvidékek és ma-
gas hegyek, hosszú, mély fo-
lyóvölgyek, mesterséges ha-
lastavak vidéke. Emlékezetes
sétát tettünk Európa egyik
legszebb fôvárosában, Prágá-
ban. Megcsodálhattuk a Mold-
va folyó két partján elterülô
történelmi városközpont gyö-
nyörû nevezetességeit. 

Utunk során több várost,
várat és kastélyt néztünk meg.
Gyönyörködtünk Jindrichuv
Hradec-ben, ebben a patinás,

mûemléki védettséget élvezô,
szép fekvésû városban, mely-
nek jezsuita kollégiumában
tanult két évig az ifjú II. Rákó-
czi Ferenc. A XIII. században
épült várban tartotta esküvôjét
Zrínyi Miklós, a késôbbi sziget-
vári hôs. Sétáltunk az
UNESCO által védett Telč fôte-
rének gyönyörû, árkádos há-
zaiban.

Nyugat-Csehországban
Plzen, a világhírû „serfôzôvá-
ros” méretében impozáns,
mûemlékekkel teli fôterét néz-
tük meg. Csodálatos Klatový-t,
a Šumava északi lejtôjénél lévô
hangulatos kisváros, a tornyok
városa. Emlékezetes marad a
Domažlicében tett látogatá-
sunk. Ez a városka a határ
menti, chodként ismert etnikai
csoport „fôvárosa”. Hosszú-
kás piactere az árkádos ház-
sorokkal a cseh városképek
egyik jellegzetes és gyönyörû

példája. Lakói ôrzik nyelvjárá-
sukat és szép hagyományai-
kat. Most mi is részt vettünk a
minden évben megrendezett
folklórfesztiválon, a Szent Lô-
rinc ünnepen. A történelem so-
rán sok tulajdonost és sok csa-
tát megért szlovákiai Dévény
várromának megtekintése volt
utolsó programunk. 

A múltat felidézô találkozá-
sok és a lenyûgözô szépségû
cseh tájak emlékével tértünk
haza. Köszönjük támogatónk-
nak és szervezôinknek ezt a fe-
lejthetetlen utat. Jövôre új tájak
felé indulunk – ôseink nyomá-
ban!

A klub krónikása:
Mihalik Éva

Evanjelická cirkev v Bé-
kešskej Čabe, Samospráva
župného mesta Békešská
Čaba, Slovenská samospráva

župného mesta Békešská
Čaba, Čabianska organizácia
Slovákov a Združenie na och-
ranu a skrášľovanie mesta Bé-
kešská Čaba usporiadali os-
lavy z príležitosti 300. výročia
narodenia Samuela Tešedíka
(1710-1749). 

V rámci podujatia, záštitu
nad ktorým mal evanjelický bis-
kup D. Dr. Béla Harmati na
sympóziu na počesť Tešedíka
po pozdravných slovách pred-
sedu slovenskej samosprávy
Juraja Anda a predsedu spolku
ochranárov Pála Csereiho záu-

jemcovia si mohli vypočuť dve
prednášky. Evanjelický farár z
rodného mesta Tešedíka, z
Púchova Ondrej Rišiaň popri
prehľade rôznych smerov v
rámci evanjelickej cirkvi v 18.
storočí poukázal predovšet-
kým na vplyv Jána Á. Komens-
kého na tvorbu Tešedíka. Čabi-
ansky evanjelický farár Pavol
Kovács  z päťročnej činnosti
Tešedíka v Békešskej Čabe
popri vybudovaní Malého kos-
tola vyzdvihol vypracovanie
jednotného cirkevného a etic-
kého všeobecného poriadku.

V rámci série osláv v arká-
dach Radnice odhalili pamätnú
tabuľu Tešedíka, ku ktorej po
požehnaní D. Dr. Bélu Harma-
tiho položili vence predstavite-
lia organizátorov. Na druhý deň
v malom evanjelickom kostole
v rámci slávnostnej bohos-
lužby pán biskup oceňoval
zásluhy Tešedíka v prospech
rozvoja kolektívu a duchovné-
ho života. Po bohoslužbe sa
uskutočnilo kladenie vencov aj
pri jeho pamätnej tabuli v kos-
tole. 

cs. l.

Pred 300 rokmi sa narodil Samuel Tešedík st.

A Békéscsabai Evangéli-
kus Egyházközség, Békés-
csaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata és Szlovák
Kisebbségi Önkormányzata,
a Csabai Szlovákok Szerve-
zete, valamint a Békéscsabai
Városvédô és Városszépítô
Egyesület novemberben ün-
nepségsorozatot rendezett
Tessedik Sámuel (1710–
1749) születésének 300. év-
fordulója alkalmából. A ren-
dezvény keretében – melynek

fôvédnöke D. dr. Harmati Béla
evangélikus püspök volt – a
városháza dísztermében, a
Tessedik tiszteletére rende-
zett szimpóziumon Andó
György, a szlovák kisebbségi
önkormányzat elnöke és Cse-
rei Pál, a városvédôk egyesü-
letének elnöke köszöntôje
után két elôadást hallgathat-
tak meg az érdeklôdôk. Ond-
rej Rišiaň – aki Tessedik szü-
lôvárosának, Púchovnak az
evangélikus lelkésze –  az

evangélikus egyház 18. szá-
zadi különbözô irányzatainak
áttekintése mellett elsôsorban
Comenius hatására mutatott
rá Tessedik munkásságában.
Kovács Pál békéscsabai evan-
gélikus lelkész Tessedik öté-
ves csabai tevékenységébôl
az evangélikus kistemplom
építése mellett az egységes
egyházi és erkölcsi rendtartás
kidolgozását emelte ki. 

Az ünnepségsorozat ré-
szeként a városháza árkádso-

rán Tessedik-emléktáblát avat-
tak, amelynél D. dr. Harmati
Béla áldása után a szervezôk
képviselôi helyezték el koszo-
rúikat. Másnap az evangéli-
kus kistemplomban az ünne-
pi istentisztelet keretében a
püspök úr méltatta id. Tesse-
dik Sámuel lélek- és közös-
ségépítô tevékenységét. Az
istentisztelet után a templom-
ban található emléktábláját is
megkoszorúzták.

l. cs.

Háromszáz éve született id. Tessedik Sámuel

Még az SZDSZ-es városve-
zetés idején történt, hogy a
békéscsabai dr. Lakatos Fe-
renc kardiológus orvosunkat
mondvacsinált okokkal eltá-
volították a békéscsabai kór-
házból – kezdte felszólalását a
novemberi közmeghallgatá-
son Stiebl Lôrinc, aki a témá-
ban írt levelét eljuttatta szer-
kesztôségünkhöz is. Mint írja:
„Nevezett orvos szaktudásá-
hoz és a betegekkel való törô-
déséhez nem fér kétség. Ab-
ban az idôben gyorsan híre
ment annak, hogy Lakatos
doktor urat a békéscsabai
kórházból eltávolítják. Erre a
hírre a városban a békéscsa-
bai polgárok aláírásgyûjtésbe
kezdtek annak érdekében,
hogy a kórházvezetésnek ez
ügyben megálljt parancsolja-
nak.” Lakatos Ferenc azóta az
orosházi kórházban osztály-
vezetô fôorvos, s Csabáról is
járnak át hozzá betegek. „Ot-
tani munkájának eredménye-
ként az osztály betegforgalma
megnôtt. Ebben a betegforga-
lom-emelkedésben a békés-
csabai szívbetegeknek is szá-
mottevô szerepe van, mivel a
békéscsabai kórházban nem
érzik olyan biztonságban ma-
gukat, mint Lakatos fôorvos
úrnál” – folytatódik a levél. A
doktor úr a megyeszékhelyen
magánrendelést folytat. Stiebl
Lôrinc azt is leírta, hogy a ma-
gánrendelôben 3–5 órát kell
várakozniuk a betegeknek.
„Nem lehet szó nélkül hagyni
ezt az ügyet!” – így fejezôdik
be a levél.

A közmeghallgatáson Van-
tara Gyula válaszában kifejtet-
te, hogy a polgármesteri hiva-
tal a panaszt levélben továb-
bítja a kórház jelenlegi fôigaz-
gató fôorvosához, dr. Becsei
Lászlóhoz azzal a kéréssel,
hogy mind az önkormányzat-
nak, mind a felszólalónak ad-
jon érdemi tájékoztatást Laka-

tos doktor ügyében. A polgár-
mester azt is hozzátette, hogy
az önkormányzat nem gyako-
rol munkáltatói jogokat a kór-
házban, az a fôigazgató fôor-
vos hatásköre. 

A Csabai Mérleg természe-
tesen magát az érintettet, dr.
Lakatos Ferencet is megke-
reste. A fôorvos úr elmondta,
hogy ez ügyben eddig hivata-
losan még nem kereste meg
senki, ugyanakkor meglepô
számára, hogy éppen hét év-
vel a történtek után szólaltak
fel mellette a csabaiak a köz-
meghallgatáson. Azt is hozzá-
tette: mindez magánember-
ként és orvosként is jólesik
neki, hiszen az emberek sze-
retetét, bizalmát jelzi. Hozzá-
tette, hogy ugyanakkor nincs
problémája a munkájával, a
hivatásával, csak éppen egy
másik városban dolgozik… A
békéscsabai magánrendelé-
sére irányuló felvetésre  – mi-
szerint rendelôjében 3–5 órát
kell várniuk a betegeknek – a
kardiológus elmondta, hogy
még mindig tisztességesebb-
nek és korrektebbnek tartja
ezt, mint a több hónapos vá-
rólistákat, amelyek a telefonos
idôpontfoglalások ellenére is
kialakulnak. Magánrendelôjé-
ben nincs elôjegyzés, érkezé-
si sorrendben fogadja a bete-
geket. Beszélgetésünk végén
hozzátette: kíváncsian várja a
fejleményeket…

Dr. Becsei Lászlót külföldi
tartózkodása miatt egyelôre
nem sikerült elérnünk. Dr.
Nédó Erika, a Réthy Pál kór-
ház orvos igazgatója kérdé-
sünkre elmondta, hogy mind-
eddig sem hivatalos, sem la-
kossági megkeresés nem ér-
kezett hozzájuk Lakatos dok-
torral kapcsolatban. A lakos-
sági panaszokra, levelekre
egyébként mindig válaszol-
nak, tájékoztatást adnak. 

Vándor Andrea

Lakatos doktorért lobbiznak

Tóth Péter zongoramû-
vész, a békéscsabai közön-
ség kedvence az elmúlt hó-
napban részt vett a Los Ange-
lesben kétévente megrende-
zésre kerülô nemzetközi Liszt
zongora- és énekversenyen.
Két kategóriában indult a

több mint kétszáz fôs nemzet-
közi mezônyben, és mindket-
tôt megnyerte. Övé lett a ver-
seny nagydíja is a vele járó
koncertlehetôségekkel Wa-
shingtonban, Londonban és
Budapesten.

Gratulálunk!

Gyôzelem Los Angelesben

Ôseink nyomában Délnyugat-Csehországban
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL*

A Filharmónia novemberi
bérleti hangversenyén a Gyivi-
csán György nevével fémjel-
zett Szegedi Harsonaegyüt-
test hallhattuk. Mûsorukban
különbözô korok és mûfajok
muzsikájából kaptunk ízelítôt,
többségében átiratok formájá-
ban. A fellépô nyolc harsonás
és a csapatot helyenként erô-
sítô ütôhangszeres kitûnô pro-
dukcióját Meszlényi László-
nak, a szegedi egyetem do-
censének tartalmas és szelle-
mes konferálása tette teljessé.

Stílszerûen úgynevezett to-
ronyzenével kezdôdött a
mûsor, ha nem is reneszánsz
vagy barokk muzsikával, de
mindenképpen e régi korokat

idézve. Vaclav Nelhybel 20.
századi cseh zeneszerzô To-
wer Music címû mûvét hallhat-
tuk elsô mûsorszámként, ez-
után barokk mesterek mûvei-
bôl következett egy-egy tétel.
Imponáló tisztasággal és mí-
ves tónussal felelgetett egy-
másnak a kettéosztott együt-
tes Lodovico da Viadana ze-
néjében, Bach 106-os kantátá-
jának bevezetô tétele után pe-
dig még szívesen hallgattuk
volna a továbbiakat is.

Napjaikban számos olyan
összetételû együttes alakul és
mûködik, melynek alig van
erre az összetételre kompo-
nált saját irodalma. Ez a tény
természetesen nem kérdôje-

lezheti meg létjogosultságukat
– kitûnô muzsikusok akarnak
új hangzást létrehozni, hang-
szertudásukat, virtuozitásukat
más hangszerek irodalmából
merítve kipróbálni. A közön-
ség részérôl többnyire van is
erre igény, vagy legalábbis fo-
gadókészség.

Ezek a gondolatok jutottak
eszembe Mozart Varázsfuvo-
lájának részletét vagy Beetho-
ven Egmont nyitányát hallgat-
va, annak ellenére, hogy az át-
iratok szakmailag megfelelôek
voltak, az együttes tagjainak
hangszertudása pedig lenyû-
gözött. Ezzel szemben Bruck-
ner zenéjének orgonahangzá-
sa vagy Wagner Lohengrinjé-

nek fanfárja így, a harsona-
együttesre átírva is kitûnôen
érvényesült.

Szünet után valósággal
tobzódhattunk a „könnyebb”
mûfaj különbözô alkotásai-
ban. Örülhettünk olyan, már-
már örökzöldeknek, mint John
Williams Csillagok háborúja,
hallhattunk swinget, eszünkbe
juthatott Frank Sinatra.

Ha valakinek voltak is fenn-
tartásai e kissé rendhagyó Fil-
harmónia-koncert elôtt, az
utolsó mûsorszámként fel-
csendülô Steier Rock Balladát
követô taps meggyôzhette ar-
ról, hogy a közönség ezúttal is
remekül szórakozott.

Farkas Pál

Zenés utazás harsonákkal, remek szórakozás
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TOURINFORM – BÉKÉSCSABA • 5600 Békéscsaba, Szent István tér 9. 
Tel./fax: 66/441-261, bekescsaba@tourinform.hu, www.turizmus.bekescsaba.hu

Nyitva tartás szeptember 1-jétôl június 14-éig:
hétfôtôl péntekig: 8.00–16.00-ig, hétvégén: zárva.

Szolgáltatások: üdülésicsekk-ügyintézés; belépôjegyek árusítása helyi és országos rendezvé-
nyekre (Interticket, Ticket Express, Ticket Pro, Ticketportal és Jegymester jegyek); ingyenes
prospektusok magyarországi szálláshelyekrôl, látnivalókról, rendezvényekrôl. • Megvásárol-
hatók: békéscsabai ajándéktárgyak (pólók, bögrék, hátizsákok, tollak, tollkészletek, kitûzôk,
kulcstartók, sapkák, noteszek), Munkácsy-könyvek, könyvjelzôk, képeslapok, telefonkártyák,
Magyar Turizmus Kártya, térképek, képeslapok, útikönyvek.

PROGRAMAJÁNLÓ
December 18-án
41. Országos Társastánc-bajnok-
ság a sportcsarnokban
December 23-án
Mezômegyeri karácsony az Arany
János Mûvelôdési Házban
December 31-én
Déli Apró 23. Szilveszteri Futógála
a sportcsarnokban
December 31-én
Szilveszter a Panoráma Hotelben

December 31-én
Szilveszter a Fiume Hotelben
December 31-én 19.00 órától
Nagy szilveszteri „ricsaj” a Szé-
chenyi ligetben
December 31-én
Mezômegyeri szilveszter
2011. január 20-áig
Polgárosodás (kiállítás a múze-
umban)
2011. január 5-éig
Moskál Tibor kiállítása a Jankayban

AJÁNLATUNKBÓL:
BÉKÉSCSABAI LAKÁSOK:
Lencsési úti egy + két fél
szobás, 5. emeleti lakás ela-
dó. Azonnal beköltözhet.  Ár:
5,4 M Ft. 

A Bánszki utcában 1. emeleti,
erkélyes, egyedi gázos, kis re-
zsijû lakás eladó. Ár: 5,5 M Ft. 

A Derkovits soron 38 m2-es, 2.
emeleti, egyszobás, erkélyes
lakás eladó. Ár: 5,9 M Ft. 

Az Ôr utcában kétszobás, 4.
emeleti, központi fûtéses la-
kás eladó. Ár: 5,95 M Ft.

Az Áchim András-ltp.-en két-
szobás, 2. emeleti, erkélyes,
egyedis lakás eladó. Ár: 6 M Ft.

A Tolnai utcában 51 m2-es, két-
szobás, 4. emeleti lakás eladó.
Ár: 6,15 M Ft. 

A Lencsésin, a Fövenyes ut-
cán 3. emeleti, egyedi gáz-
fûtésû, kétszobás lakás eladó.
Ár: 6,3 M Ft.

A Lencsési lakótelepen 1. eme-
leti, kétszobás, téglafalazatú,
egyedi fûtésû lakás eladó. Ár:
6,4 M Ft. 

Az Áchim-ltp.-en kétszobás,
erkélyes, egyedis, magasföld-
szinti lakás eladó. Ár: 6,8 M Ft.

A Gábor Áron utcán erkélyes,
kétszobás, 2. emeleti lakás lif-
tes házban eladó. Ár: 6,9 M Ft.

A Fövenyes utcán felújított, 49
m2-es, kétszobás, 2. emeleti la-
kás eladó. Ár: 6,9 M Ft. 

Jaminában 2. emeleti, erké-
lyes, egy és fél szobás, egyedis
lakás eladó. Ár: 6,9 M Ft.

A Lencsési lakótelepen egy +
két fél szobás, 9. emeleti, felú-
jított lakás eladó. Ár: 7,5 M Ft.

A Kazinczy-lakótelepen két-
szobás, 1. emeleti, erkélyes la-
kás eladó. Ár: 7,6 M Ft.

A Lencsésin egy + két fél szo-
bás, 56 m2-es, 2. emeleti lakás
eladó. Ár: 7,8 M Ft.

A Vécsey utcában 53 m2-es,
kétszobás, egyedis, erkélyes
lakás eladó. Ár: 7,9 M Ft.

A Lencsésin úton felújított,
egyedi fûtéses, kétszobás la-
kás eladó. Ár: 7, 9 M Ft. 

A Kazinczy-lakótelepen két-
szobás, 1. emeleti, egyedis la-
kást elcserélnék háromszo-
básra garázzsal! Ár: 8 M Ft. 

A belvárosában új, 3. emeleti,
egy hálószoba + amerikai
konyhás, nappalis lakás eladó.
Ár: 11,5 M Ft.

CSALÁDI HÁZAK:
A Fiumei utcában egyszobás
házrész kb. 700 m2-es telek-
résszel eladó. Ár: 4,6 M Ft. 
A Kukorica utcában egy szoba
konyhás családi ház eladó. Ár:
5,7 M Ft. 
Jaminában négy és fél szobás,
kétkonyhás polgári családi
ház eladó. Ár: 13 M Ft. 
A Lorántffy utcában két és fél
szobás családi ház 108 m2-es
üzlethelyiséggel eladó. Ár:
15,8 M Ft.
A Szôlô utcában 110 m2 lakó-
terû családi ház 884 m2-es,
közmûves telekkel eladó. Ár:
17,5 M Ft. 
A Szôlô utcában felújítható,
háromszobás, összkomfortos
családi ház garázzsal eladó.
Ár: 18,5 M Ft. 
A Fényesi utcán négy szoba +
nappalis, amerikai konyhás
családi ház eladó. Ár: 22,9 M
Ft.
A Szepesi utcában tízéves,
négy szoba + nappalis ikerhá-
zi lakás 700 m2-es telekkel el-
adó. Ár: 23,5 M Ft. 
A Zsigmond utcában kétszin-
tes, négyszobás, amerikai
konyhás családi ház eladó. Ár:
23,9 M Ft.

A Mester utcában öt éve
épült, három és fél szobás,
padlásteres családi ház eladó.
Ár: 24,9 M Ft. 

A Fényesi úton három szoba
+ nappalis, tetôtér-beépítéses
családi ház eladó.   Ár: 23 M Ft.

ERDÔ, TANYA:
Békéscsaba határában 7494
m2 vegyes erdô részben kiter-
melhetô állapotban eladó. Ár:
1,5 M Ft.

A város határában, 2200 m2-es
telken istállókkal ellátott ta-
nyaingatlan eladó. Ár: 15 M Ft. 

A Dobozi úton 100 m2-es ta-
nyaingatlan 15 000 m2-es te-
lekrésszel eladó. Ár: 19,9 M Ft.

HÉTVÉGI HÁZ, NYARALÓ:
A Kendervágó utcában 28 m2-
es, egyszobás, tetôteres hét-
végi ház eladó. Ár: 2,7 M Ft. 

Veszelyen, az Élôvíz-csatorná-
nál 1650 m2-es telken három-
szobás hétvégi ház eladó. Ár:
5 M Ft.

Irodánk szarvasi, kecskemé-
ti, szegedi és gyulai ingatla-
nokkal is rendelkezik!
Irodánk mobil üzletkötôket
keres. Tel.: 30/391-9051

Akik a kilencvenes évek kö-
zéptáján is jártak színházba
Békéscsabán, feltehetô, emlé-
keznek még Schwajda György
Lúdas Matyi-átiratára, miköz-
ben megérkezett az újabb, Za-
lán Tibor „deszkákra álmodá-
sa” Fazekas Mihály Lúdasát il-
letôen, némi kiegészítésekkel,
zenével, tánccal, megadva a
módját a nagy csatának, mely-
ben „háromszor veri vissza” az
igazságtalanul kimért botüté-
seket a libás legény úrhatnám,
gonosz földesurán. Persze, ez
még messze van.

Úgy látszik, a valamikori
asszír mesébôl kivirágzott tör-
ténet elnyûhetetlen, az igaz-
ságtétel oldaláról pedig örök
tanulság. A mese ide-oda ka-
nyarog, belép az elmaradha-
tatlan szerelmi szál, a végsô,
nagy elégtétel pedig minden
korokban katartikus befejezés
arról, hogy az igazság mégis-
csak nagy dolog. Ötven botért
százötven jár legalább. Ha az
új szerzô is úgy gondolja.

Vegyük sorjában! Zalán Ti-
bor újbóli „színpadi álmodása”
kitûnô munka. Ihletett is (mert

Lúdas Matyi története valóban
az), jól játszható, lendületes,
humora van, a lényeget keresi
és messzire elkerüli az átírá-
sok sokszori hibáit, a túlma-
gyarázást. Itt nemcsak a szö-
veg a fontos és ismereteket
közlô eszköz, hanem a színé-
szi játék is, a mozgás, a tánc, a
„tömegjelenetek” ügyes és
hatásos szervezése. Hernyák
György rendezô pontosan
tudja, hogyan lehet rávenni
színészeit önfeledt komédiá-
zásra, hogy a nézôtér is átve-
gye a hangulatot, mely Matyi
barátunk igazságosztó ka-
landjában a sors akarata is,
vagy egyszerûbben: igazság-
érzetünk kielégítése. Mert ki is
az a nézô, aki nem gyûlöli meg

már az elôadás elsô jeleneté-
ben a dölyfjében botoztató
Döbrögit, akit ájultan dicsôít a
nép, hû alattvalói megfélemlí-
tett serege. Hogy közben ki is
nevetjük a nagyurat, az is az
alapmû és Zalán Tibor mester
karakterrajza, dramaturgiai
nagyvonalúsága és a többi. Az
elsô visszabotozás tehát kitû-
nôen lezajlik, szünet után a
második, és már éppen a har-
madik következne, amikor Za-
lán darabjában megáll Matyi
kezében a bot, hogy aztán a
deresen püfölje el bosszúját,
ami Döbrögi hátsó fertályára
lenne újfenten jogos. Lehet
töprengeni: hát ez meg miféle
változás? Talán Matyi megbo-
csát Döbröginek? Az lehetet-
len. Békülne inkább? Persze
feltételekkel? Az már lehet. De
értelmes dolog-e? Az idô (a
jövô) válaszol rá. Mindeneset-
re a finálé biztosít: ha kell, Ma-
tyi visszajön!

Szabó Lajos, színházunk
ifjú mûvésze élete elsô nagy
alakítását produkálja: mintha
arra termett volna, hogy Lúdas
Matyi legyen. Számos színészi

trükkel és tehetséggel játssza
szerepét, egyre inkább Matyi-
vá lényegül, minden szava hi-
teles, hiszen a lelke mélyérôl
jön. Hodu József Döbrögije
már látványnak is találó, Matyi
édesanyja, a szegény, meg-
gyötört asszonyt alakító Nagy
Erika most is bizonyítja, hogy
milyen jó színésznô. Kedves és
tiszta jelenség Perei Zsuzsan-
na színiiskolás Juliska szere-
pében, aki a földi boldogság
hordozója Matyi szívében, a
kacagás forrása pedig a törté-
net két hajdúja, Csomós Lajos
és Gulyás Attila, karikatúrák
ugyan, mégsem eltúlzottak. A
többiek (sokan vannak) a siker
részesei, a libakórus énekben,
táncban, játékban remekel.
Kalácska Gábor díszlete a „pa-
lota és kunyhó” meseszerûvé
transzponált látványával is
szolgál, ifjú Kucsera Géza ze-
néje stílusos, Kerekes Judit ko-
reográfiái szintén.

Háromszor veri vissza Ma-
tyi az ötven botot? Egyszer
még biztosan. Ha visszajön.

Sass Ervin

Három a magyar igazság

A Békéscsabai Kulturális
Központ Békési Úti Közösségi
Házak ebben az évben no-
vember 26-án rendezte meg a
rockzenei tehetségkutató ver-
senyt. Az immár hagyomá-
nyos, negyedik alkalommal

megrendezett zenei viadalra
idén is olyan zenekarokat vár-
tak, amelyeknek tagjai a 15–25
éves korosztályba tartoznak.
Zalai Erika, a verseny szerve-
zôje lapunknak elmondta: –
Nagy öröm számunkra, hogy

ebben az évben Szegedrôl is
nevezett a versenyre zenekar.
A tavalyi évhez hasonlóan a
produkciókat idén is szakértô
zsûri értékelte: Pleskonics
András (Dr Rock) tanár-újság-
író, Borsodi László zenész
(Adam’s Comedy, Borsodi
Blue), Oláh Szabolcs zenész,
újságíró (Percek kérdése ze-
nekar). A tehetségkutató kép-
zeletbeli dobogójának harma-
dik fokára a Gyapot Blazer áll-
hatott, a második helyet a „Bo-
garasokk” nevû csabai formá-
ció szerezte meg, s a legjobb-
nak az orosházi Bad Roll pro-
dukcióját ítélte a zsûri.

K. K. P.

Rocktalentumok viadala
A Féling 25 programsorozat

keretében novemberben nagy
sikerrel mutatkozott be a Csaba
Honvéd Kulturális Egyesület
székházában a szilágycsehi
(Partium) Berekenye diák-szín-
játszócsoport. A Bogya György
vezette társulat Horváth Péter–
Bessenyei Gedô István Rend-
szer címû mûvének elôadásá-
val méltán aratott sikert és hosz-
szan tartó tapsot érdemelt.

A zene is teret kapott a prog-
ramban: a Village Lizards (Falu-
si gyíkok) Trió koncertjén két
volt csabai zeneiskolai tanulót –
Nagy Szabolcsot és Pengô
Csabát – is hallhatott a bluest
kedvelô közönség.

A Berekenye
Rendszere

Ezüst György festômûvész
két alkotását, az OTP Bank
Nyrt. pedig támogatását aján-
lotta fel, így az önkormányzat
alkotói pályázatot hirdethetett
középiskolásoknak képzô- és
iparmûvészeti tehetséggon-
dozó ösztöndíj elnyerésére.

A mûvész két képet – az Ita-
tást és a Lovasok a Körösön
címût – adományozta a város-
nak, s ezeket Köles István ün-
nepélyes keretek között adta
át a napokban Balogh Máriá-
nak, az OTP békéscsabai fiók-
vezetôjének. A képviselô el-
mondta: a mûvész felhatal-
mazta a hivatalt, hogy a képe-
ket értékesítve teremtsék meg
az ösztöndíj fedezetét, mely-
nek anyagi háttere két évre
biztosított lesz. Varga Tamás-

tól, a közmûvelôdési csoport
vezetôjétôl megtudtuk, hogy
az OTP megvette a képeket,
így 2011. elsô és második fél-
évében négy diák lehet Ezüst-
ösztöndíjas. A fiatalok, akik
havi tízezer forintot kapnak, a
kultúra napján kiállításon mu-
tatkoznak majd be. A csabai
középiskolások 12., 13. évfo-
lyamos tanulói december 17-
éig nyújthatják be ösztöndíj-
pályázatukat, melyekrôl de-
cember 22-éig dönt a zsûri, s
a szerzôdéseket már a két ün-
nep között alá is írják. A zsûri
tagjai: Szegediné Kozák Má-
ria, a Jankay galéria igazgató-
ja, Köles István képviselô,
Banner Zoltán mûvészettörté-
nész és Lonovics László
mûvésztanár. V. A.

Ezüst-ösztöndíj

Az „Alkotó nôk” sorozat ke-
retében Szurovecz Kitti, a
Meglepetés magazin munka-
társa mutatkozott be az iroda-
lomkedvelô közönségnek a
közelmúltban. Az eseményen,
a Munkácsy-emlékházban
Somlyai-Mangó Melinda be-
szélgetett a csabai kötôdésû
írónôvel, aki városunkban járt
középiskolába, tagja volt a

színistúdiónak, s elsô munka-
helyei – a Csaba Tv és a Start
Rádió – is városunkhoz kötik.
Az alkotó második kötetébôl,
A gyémántfiúból és az azt
megelôzô Smink nélkülbôl
Kerepeczki Nóra olvasott fel a
közönségnek. Így betekintést
nyerhettünk Szombati Lilla
életébe, aki a Smink nélkül
egyik szereplôje.

Szurovecz Kitti a Munkácsyban

Bagosi Imre Tibor
nagyszalontai mûvészta-
nár és fotómûvész alkotá-
saiból nyílt kiállítás a Bé-
késcsabai Kulturális Köz-
pont Lencsési Közösségi
Házában november vé-
gén.

A Nájlon parasztok –
avagy Kádár Estván és Ju-
liska rendhagyó esete a
tanyán címû tárlaton az al-
kotó humoros, szatirikus
fotósorozatát mutatták be.

„Nájlon
parasztok”
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A P R Ó H I R D E T É S
IN GAT LAN

Békéscsabán, a Lencsésin kétszobás,
I. emeleti, egyedis, erkélyes lakás el-
adó. Tel.: 30/223-8572.

SZOLGÁLTATÁS
Automata mosógépek, háztartási gé-

pek javítása. Tel.: 30/304-4622,
66/454-561.

Szobafestést, mázolást, ta pé tá zást,
szalagparkettázást, homlokzatfestést,
hõszigetelést, nemesvakolatok készíté-
sét vállalom! Lestyán Pál, Gorkij u. 6.
Tel.: 436-226, 30/481-8071.

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

Csempézést, parkettafektetést, festést,
lakás-átalakítást vállalunk. Tel.: 30/273-
3191.

Redôny-, reluxa-, szalagfüggöny-ké-
szítés, -javítás részletfizetéssel is. Nyí-
lászárók javítása. Tel.: 454-171,
70/212-6776.

Festés, mázolás, tapétázás, homlokzat-
festés. Marik István, Békéscsaba, Ta-
vasz u. 83., tel.: 30/275-7263.

Könyvelés egyéni és társas vállalko-
zóknak, teljes körû ügyintézéssel. Tele-
fon: 20/567-6521.

Nonstop duguláselhárítás kedvezõ
áron, bontás nélkül, garanciával Bé-
késcsabán. Telefon: 20/935-8173, Péter
Jó zsef.

Zár, redôny, reluxa, szúnyogháló, har-
monikaajtó, szalagfüggöny, napellenzô
szerelése. Tel.: 30/233-4550. Utánfutó-

kölcsönzés! Békéscsaba, Dobos István
u. 20. Tel.: 70/335-7584, 66/636-135.

Hûtõk, fagyasztók javítása. Békéscsa-
ba, Fiumei u. 4. Bali és Fia Bt. Telefon:
20/921-2521 és 20/944-6986.

Számítógépek javítása. Tel.: 06-70/228-
6377.

OKTATÁS
Angol-, németnyelv-oktatás. Tel.: 

20/933-6828.
Olasznyelv-oktatás. Tel.: 20/259-5126.
Üzleti angol, német. Tel.: 20/933-6828.
Angolnyelv-oktatás minden szinten. Tel.:

06-70/392-0459.

MUNKA
Ingatlanirodánk üzletkötôket keres kötet-

len munkaidôben, másodállásban is.
Tel.: 30/326-8630

JÁRMÛ
3,5 tonnás, magas, hosszú hálófülkés,

zárt WLT 35-ös eladó, illetve bérbe ki-
adó. Tel.: 06-30/732-0338.

EGYÉB
Elégedetlen Ön a biztosító kárrendezé-
sével?Mi segítünk! CREDIT LIFE Bt.,
Békéscsaba, Andrássy út 6., tel.:
30/940-6578.

Szépséghibás, nagy képernyôs LCD- és
plazmatelevíziók kedvezô áron eladók.
Tel.: 06-20/624-7263.

Kukoricát, napraforgót nagy tételben vá-
sárolok. Tel.: 06-20/657-6224.

A Szlovák Kultúra Házának
nagytermében harmincnégy
középnagyságú, színes foto-
gráfia igazolja, hogy Kalmár
Zsolt képi gondolkodó ma Bé-
késcsabán a legjobb fotográ-
fus. Legalábbis e sorok írója
szerint, de ha tévedne, akkor
az „egyik legjobb”. Félszázan
voltunk ott a Berekméri fotó-
klub 8. Csabai Fotószeán-
szán, és hallgattuk meg Her-
czeg Tamás tanácsnok, a kul-
turális központ igazgatóhe-
lyettesének szellemes meg-
nyitóját, ismerkedtünk Kalmár
harmincnégy középnagyságú
fotográfiájának üzeneteivel.
Úgy is mondhatnám, hogy vi-
zuális tartalmaival, melyek
meglepô, de igaz: most is a
fotográfus gondolatait ösz-
szegzik a világról. Hatvanhét
országban járt az utóbbi húsz
évben, és fényképezett. Mo-
dern világutazó, díszletek he-
lyett az ember tûnik elô a ké-
pein Brazíliától Indonéziáig, és
legfôképpen az, hogy milyen
az életük, milyen a világ arra-
felé, ahová éppen az óriásgép
vitte, még egyszerûbben: mi-
lyenek a múló napok? Az
egyik képen három gyermek-
arc Mongóliából, mosolygós,
kíváncsi, elgondolkozó: vajon
mi lett belôlük, kérdezi a ven-

dég. Mellette torockói esküvô,
menyasszony, vôlegény, bol-
dog násznép, falusi házak.
Ritka alkalom, hogy a fotográ-
fus rákérdezzen: a szeretet,
ugye, örök életû? Megint egy
másik kép a harmincnégybôl,
a címe: „Libanonban lônek”.
Itt, a képen, üres tengerpart,
napernyôs asztalok, nyaraló
sehol. Persze: Libanonban lô-
nek, és ez a kép Libanon. „Fél
életem”, humorizál máshol,
nejlonzsák, tele fényképekkel.
Azért van még hely a zsákban
bôven.

A szeánsz másik kiállítója a
ház elôterében Máté Gergô,
ez az elsô kiállítása. Levelezô-
lap nagyságú fotográfiák,
vagy két tucat. Némelyik na-
gyon is biztató, különösen a

Körös-part, a balett-táncos, a
magányos turista, a madarak
és a két templom. A harmadik
teremben a fotóklub pesti
vendége, Kelkó Niki tizenkét-
szer két képe: nôi arcok
smink elôtt és smink után. Di-
vatfotók, mondhatni, de úgy
is igaz, hogy „a tekintetek fo-
tográfiái”. És ebben Kelkó
Niki máris jelentôs alkotónak
tûnik. Volt még egy fotóalbum
is az Esély Pedagógiai Köz-
pont diákjainak felvételeibôl,
egy hatvanórás tanfolyam
eredményeként. Érdekes,
biztató.

A szeánsz jól sikerült. Talál-
koztunk, akik szeretjük a képi
gondolkodást, ahogy Kalmár
Zsolt kitalálta és mûveli.

Sass Ervin

Csabai fotószeánsz

Féja Géza író, publicista,
szerkesztô, szociográfus
*Szent-jánospuszta (Bars me-
gye), 1900. dec. 19.,  Bp.,
1978. aug. 14. Léván érettsé-
gizett 1919-ben. 1920-tól az
Eötvös Kollégium tagja, a bu-
dapesti tudományegyetem
bölcsészettudományi karára
járt, itt szerzett tanári okleve-
let. 1924-tôl 1932-ig az eszter-
gomtábori fiúiskola tanára
volt. Esztergomtábor fontos
állomás az életében: itt ismer-
te meg feleségét. Férj, apa,
majd özvegy. A ‘20-as évek

végén csatlakozott azokhoz a
szellemi csoportokhoz, ame-
lyek felfigyeltek a szegénypa-
rasztság helyzetére. Az 1930-
as években egyike a kor meg-
határozó publicistáinak. Közé-
leti tevékenységet vállalt: részt
vett a Márciusi Front program-
jának kidolgozásában. 1937.
március 15-én ô olvasta fel a
Nemzeti Múzeum lépcsôjén a
Front kiáltványát. Érzékenyen
reagált a társadalmi elégedet-
lenség jeleire. 1937-ben jelent
meg az Alsó-Tiszavidék földjé-
rôl és népérôl szóló megdöb-

bentô irodalmi szociográfiája,
a Viharsarok. Mûvéért nem-
zetgyalázás címén perbe fog-
ták, majd elítélték, tanári állá-
sából elbocsátották. Politikai
nézetei miatt 1945-tôl 1957-ig
nem jelenhetett meg könyve.
1945. május 2-ától Békéscsa-
bán könyvtáros, a Városi Nép-
könyvtár ôre.  Sokat tett Bé-
késcsaba és környéke elha-
gyott magánkönyvtárainak
megmentéséért. 1952 márciu-
sában a Békés Megyei Könyv-
tár igazgatóhelyettesévé ne-
vezték ki. 1956 ôszén a nem-

zeti felkelés mellé állt, és elsô-
nek szólalt meg a magyar füg-
getlenséget hirdetô Békés
megyei Szabadság Rádió-
ban. 1956 és 1960 között a
Fôvárosi Szabó Ervin Könyv-
tár könyvtárosa volt, innen
ment nyugdíjba 1960-ban.
1966-ban József Attila-díjat
kapott. Halálának 10. évfordu-
lóján Békéscsabán teret ne-
veztek el róla. Portréja, mely
Szalatnyay József alkotása, a
csabai megyei könyvtárban
van.

Csobai László

Száztíz éve született Féja Géza

A BéKSZI Zwack József
Kereskedelmi és Vendéglátó-
ipari Tagiskolája nyílt napján
került sor a „Games Connec-
tion” címû Comenius-projekt
keretében a „Játékok vására”
nevû verseny és kiállítás lebo-
nyolítására.

A program célja angol és
német nyelvû, diákok által ké-
szített, a tanulási-tanítási fo-
lyamat során is használható
játékok készítése. Ahogy azt
Laurinyecz Edittôl, a projekt
koordinátorától megtudtuk,
az elkészült játékokat a pro-
jekt során felhasználják, illet-
ve bemutatják azokat az ír és
német partnereiknek is.

A „Játékok vására” progra-
mon az iskola jelenlegi, vala-
mint leendô tanulóinak mutat-
ták be az elkészült játékokat,
amelyeket ki is lehetett pró-
bálni.

Az ötfôs zsûri értékes nye-
reményekkel jutalmazta a leg-
ötletesebb és legesztétiku-
sabb játékok készítôit, és va-
lamennyi nevezô diák okleve-
let kapott munkája elismeré-
seként.

Kárász-Kiss

Játszva is lehet
tanulni

HIRDESSEN 
LAPUNKBAN!

A megyeri Arany János
Mûvelôdési Ház fennállásá-
nak 45. évfordulójához érke-
zett. Az ez alkalomból rende-
zett meghitt ünnepségen Var-
ga Gábor, az intézmény veze-
tôje köszöntötte Ledzényi Pál-
né Jutka nénit 80. születés-
napja alkalmából, akinek kiál-
lítása nyílt a házban az általa
gyûjtött textíliákból, szôtte-
sekbôl, népviseletbe öltözte-
tett babákból. A tárlatot Szen-
te Béla, a Békéscsabai Kultu-
rális Központ igazgatója nyi-
totta meg.

A kultúra megyeri szenté-
lyének 1965-beli használatba
vétele elôtt, már az ötvenes
években is mûködtek amatôr
csoportok Megyeren, igaz,
nem ebben a házban. Ezekrôl
az idôkrôl szólva Varga Gábor
az elsô igazgató, Mekis Már-
ton munkásságát emelte ki, s
a színjátszó kör, az énekkar
(mely 1975 óta Mezômegyeri
Asszonykórus néven ismert)
és a tánccsoport megalakulá-
sát. Az 1961-es tanácsi dön-
tést követôen végül 1965-re
megépült a 170 férôhelyes új
kultúrház, amelyhez a lakos-

ság 415 forint értékû társadal-
mi munkával járult hozzá.

Azóta számos új csoport
alakult, a legnagyobb a ’95-
ben létrejött nyugdíjasklub.
Az ünnepségen Ando György,
a szlovák kisebbségi önkor-
mányzat elnöke és Hankó
András, a helyi városvédô és
városszépítô egyesület alel-
nöke mutatták be Ledzényi
Pálné tanulmányát, amely a
Mi tanyánk címmel a Csabai
visszaemlékezések sorozat
elsô darabjaként jelent meg a
Csabai Szlovákok Szervezete
és a szlovák kisebbségi ön-
kormányzat jóvoltából. Jutka
néni is mesélt személyes él-
ményeirôl.

Az ünnepséget az Orgo-
van Népdalkör, Móra Éva és
Ocsovszki Ildikó dalcsokra
színesítette, majd Kovács Ju-
dit zongoramûvész és Galam-
bos Hajnalka énekmûvész
kápráztatta el a közönséget.
A megjelentek között üdvö-
zölhettük Mekis Lászlót és fe-
leségét, a megyeri mûvelôdé-
si ház elsô igazgatójának,
Mekis Mártonnak a fiát.

Vándor Andrea

Jubilált a mûvelôdési ház

Szilágyi András mûvészeti
író, filozófus, költô Képhántás
címû esszékötetének és az
Agancsos kóbor állat címû
verseskötetének (a Magyar
Téka Erkel Sándor Könyves-
ház kiadása) bemutatóját ren-
dezték meg nemrégiben a
Munkácsy-emlékházban. A

szerzôvel Gyulai Ábrahám író
beszélgetett, s Kerepeczki
Nóra olvasott fel a szerzô
mûveibôl. Az irodalmi esttel
párhuzamosan nyílt meg a
Patay László Munkácsy-díjas
festômûvész rajzaiból össze-
állított emlékkiállítás is.

V. A.

Két könyv és kiállítás



14 Panoráma CSA BAI MÉR LEG

BékéscsaBa anno…

Karácsonyi babonák

Szakképzett KUTYAKOZMETIKUS 
és okleveles kutyamasszôr

az Ön kedvencének szolgálatában. 
Tel.: 06-20/476-6883

ART-tér
Képkeretezés

és Galéria
(Bartók Béla út
14/1. sz., a CIB

Bankkal
szemben).

Tel.: 66/324-747.
Nyitva: hétfôtôl
péntekig 9–18,

szombaton 9–12.

Filmvetítésre voltam hivata-
los december 3-án, a fogyaték-
kal élôk világnapján. A város-
háza dísztermében mutatták
be a Pisti címû filmet, amelyet a
Vakok és Gyengénlátók Békés
Megyei Egyesületének megbí-
zásából az A-Team Reklám-
ügynökség készített el Nyári At-
tila rendezésében. Elkezdôdött
a film, ami számomra homály-
ba veszve folytatódott, mert ott-
hon maradt a szemüvegem. A
látványt így csak sejtettem, de
az élmény talán még teljesebb
volt.

– A látássérültek és a látók
közötti távolság csökkentését,
az érzékenyítést szolgálja az al-
kotás. A szolidaritást segíti elô,
hisz ez az alapja annak, hogy
minden ember azzal a tudattal
éljen: ha neki lenne szüksége
segítségre, ô is megkaphatja –
mondta bevezetôjében Szabó
Tiborné, az egyesület elnöke.

Aztán jött a film Pistirôl, azaz
Ádász Istvánról, akinek 1990-
tôl rohamosan romlott a látása,
majd megvakult. Peregtek a
filmkockák, és egy rendkívül te-
vékeny, örökmozgó ember
képe sejlett fel, aki informatikát
tanít sorstársainak, boldogan él
családjával, és barátjával, Tóth
Györggyel csúszdázik a stran-
don.

A film utáni beszélgetésbôl
megtudtuk, hogy Pisti ma már
álmában is vak, pedig rendkí-

vül nehéz volt elfogadnia a visz-
szavonhatatlant, nehéz volt
elôször kézbe vennie a fehér
botot. A forgatás során kiderült,
hogy a fôszereplô az autóver-
senyek szerelmese, és nagy
kedvence a Ferrari. Az A-Team
és Kátay Géza vállalkozó a
nyáron egy élményvezetéssel
lepte meg: a reptéren kipróbál-
hatta, milyen érzés egy Ferrarit
kormányozni és száznyolcvan-
nal száguldani.

Mikóczy Erika

A fôszerepben: Pisti

A közelmúltban tartotta
évadzáró rendezvényét a Bé-
késcsabai Városvédô és Vá-
rosszépítô Egyesület a Len-
csési Közösségi Házban. Az
eseményen dr. Cserei Pál
ügyvezetô alelnök értékelt.
Az évadzárón Kovács Pál
evangélikus lelkész, levéltá-
ros Csaba jeles személyisé-

gei közül Mokry Sámuel
(1832–1909) növénynemesí-
tô, id. Tessedik Sámuel
(1710–1749), dr. Zsilinszky
Mihály (1838–1925) tanár, tör-
ténész, országgyûlési képvi-
selô, minisztériumi államtitkár
és dr. Dedinszky Gyula
(1905–1994) jelentôségét
emelte ki – hangsúlyozva kö-

zös jellemzôiket: evangéliku-
sok voltak, lelkészek, s nem
utolsósorban csabaiak. Elké-
szült Sicz György, a Lencsési
Kertbarát Kör elnöke Stark
Adolfról szóló könyvének
szlovák fordítása. Az egyesü-
let jövôre Bártfán – Stark szü-
lôhelyén – kíván emlékezni.            

Vándor Andrea

Lokálpatriotizmusból jeles

A LESZ, vagyis a Magyar
Lelki Elsôsegély Telefonszol-
gálatok Szövetsége közel tíz-
milliónyi uniós pénzt nyert a
„Komplex egészségmegôrzô
programok a kríziskezelés
hangsúlyával a dél-alföldi ré-
gióban” címû projekt megva-
lósítására.

A cél egy olyan komplex
megelôzô és egészségmeg-
ôrzô program végrehajtása,
amely a régióban mûködô ci-
vil szervezetek és egészségü-
gyi intézmények bevonásával
nyújt segítséget. 

A program megvalósításá-
val elérhetô, hogy a bevont
célcsoporttagok és hozzátar-
tozóik irányítottabban kezel-
jék a mindennapi problémái-
kat, konfliktusaikat, érvénye-
sítsék érdekeiket. Hatéko-
nyan segítjük ôket abban,
hogy jelenlegi státuszukból
kilépve a társadalom aktív, ér-
tékteremtô polgáraivá válja-
nak, saját maguk és család-
juk életszínvonala, életminô-
sége és életesélyei is javulja-
nak, amelyek gyermekeikre is
hatással lesznek – tudtuk
meg Nagy László projektme-
nedzsertôl. A projekt, amely a
folyamatos állapotfelmérések
mellett a kiválasztott tagok
utógondozását is tartalmaz-
za, november 1-jén indult és
egészen 2011. szeptember 3-
áig tart.

Kárász-Kiss Péter

Lelki segély,
kríziskezelés

A karácsonyhoz köthetô
hiedelmek, babonák szájha-
gyomány útján öröklôdtek
nemzedékrôl nemzedékre, s
régi kalendáriumok lapjai
ôrizték meg azokat évszáza-
dokon át az utókor számára.
Íme, néhány ezek közül.

December 24-én a szlovák
asszonyok korán keltek, hogy
a hosszadalmas és nehéz
munkát igénylô ünnepi étke-
ket elkészítsék. Szokás volt a
„sodortészta”, a plzike elké-
szítése. Lisztbôl és vízbôl
gyúrták, s olyan hosszúra so-
dorták, hogy legalább négy-
szeresen rátekerhessék a szi-
ta kávájára. Kifôzték, majd
mákkal és mézzel kínálták.
Ezt a két világháború között a
haluska váltotta fel, melyet
mákkal és brindzával ettek.
Ekkor sütötték a kelt tésztából
készült diós és mákos teker-
cset (makovnika, orechovni-
ka) is.

A szentesti ünnepi vacsora
akkor kezdôdött, amikor fel-
jött az égre az elsô csillag,
vagy ha megszólalt a temp-
lom harangja. Kézi szövésû
ünnepi abrosszal terítettek, és
a csabai evangélikus szlová-
koknál fokhagyma, pálinka,

kolbászos savanyúkáposzta-
leves, mákos tészta, alma,
dió, vagy a leves után hurka,
kolbász, sült oldalas volt a
menü. Késôbb jött szokásba
a tyúkhúsleves, a töltött ká-
poszta, az aranygaluska, az
aprósütemény, de a kelt diós
és mákos tekercs, a fokhagy-
ma és a pálinka mindig elma-
radhatatlan volt.

A következô karácsonyi
hiedelmek, népszokások él-
tek a csabaiak körében: a
szentestét megelôzôen szal-
mát szórtak szét a szobában,
konyhában, melyet az ünne-
pek után a kotlósok fészkébe
tettek. A szemetet szentestén
vacsora után tilos volt kivinni,
az asztal vagy az ágy alá se-
perték, másként kisöpörték
volna a szerencséjüket. Kará-
csony este ólmot öntöttek a
lányok, s az öntvény alakjáról
kitalálták, mi lesz a mestersé-
ge leendô férjüknek. Hitték,
hogy ahány mákszem leesett
a földre, annyi kísérôje lesz a
lányoknak, s azt is, hogy aki
karácsony este legyet fog,
megköpdösi és a pénztárcá-
jába teszi, annak sok pénze
lesz.
Szerkesztette: Gécs Béla

A Bartók Béla Vegyes Kar
december 20-án, hétfôn 19
órától tartja karácsonyi hang-
versenyét a városháza dísz-
termében. A mûsorban
Schubert G-dúr miséje, vala-
mint karácsonyi dalok szere-
pelnek. Szólót énekel Nagy
Szilvia énekmûvész, zongo-
rán kísér Szabóné Banner
Zsófia mûvésztanár, vezényel
Perlaki Attila karnagy. A kon-
certre mindenkit szeretettel
várnak.

Karácsonyi
hangverseny

Az Életfa Idôsek Otthonában egy jó állapotú
karambol biliárdasztal a hozzá tartozó kellé-
kekkel eladó. Ár megegyezés szerint. A bili-
árdasztal az otthonban hétköznapokon 8-tól
16 óráig megtekinthetô, tel.: 06-20/779-0178.


