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Belsô melléklet: Helyi Téma plusz 4 oldalon

Megkezdôdtek minden idôk
legnagyobb költségvetésû ma-
gyar filmjének az elôkészületei,
amelyben Békéscsaba városá-
nak is fontos szerepe lesz. Az
angol–német–francia–magyar
koprodukcióban ugyanis Mun-
kácsy Mihály életét viszik filmre,
aki gyermekéveinek jelentôs
részét, valamint ifjúkorának
meghatározó éveit itt töltötte. 

A film készítôi – Káel Csaba
rendezô, valamint Dér Tamás
és Cirkó József producerek – a
város és koprodukció közötti
együttmûködésrôl egyeztettek
nemrégiben Kiss Tibor alpol-
gármesterrel, valamint Opa-
uszki Zoltán kabinetfônökkel.
Az európai koprodukcióban
készülô film jelenleg az elôké-
szítés fázisában van. Mint azt
Dér Tamás elmondta: az angol
nyelven készülô film költségve-
tését jelen pillanatban 10 millió
euróra tervezik, és magyar, va-
lamint európai sztárok bevoná-

sával kívánják megvalósítani. A
forgatások legnagyobb része
Magyarországon zajlik majd. 

A Zsigmond Vilmos fényké-
pezésével készülô koproduk-
ció a többi között Budapesten,
Párizsban és az Egyesült Álla-
mokban is játszódik majd.

Munkácsy-film
készül
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Vantara Gyula polgármester
és a város vezetôi látták ven-
dégül nemrégiben a legna-
gyobb adófizetô cégek, vállal-
kozások, intézmények képvi-
selôit a városháza dísztermé-
ben. A hagyományos új évi
fogadáson Vantara Gyula a
legnagyobb adófizetôkre eme-
lte poharát, akik hozzájárul-
nak a megyeszékhely fejlôdé-
séhez, szépüléséhez, a város
mûködési költségeihez. Bé-
késcsaba hétezer vállalkozá-
sa 2010-ben több mint 2,5
milliárd forint helyi adót fize-

tett be, ebbôl a legtöbb az
iparûzési adó volt: meghalad-
ta a 2,3 milliárd forintot.

A polgármester köszönetet
mondott a közvetett nyeresé-
gért is, amit a munkahelyek
és a kifizetett bérek jelente-
nek, s kiemelte, hogy azon
kis- és középvállalkozások,
melyek kis forgalmat bonyolí-
tanak, továbbra is mentesül-
nek a helyi adók megfizetése
alól, és januártól megszûnt a
vállalkozások kommunális
adója is.

Vándor Andrea

Új évi fogadás

A Meseházban termet avattak
Gubis Mihály emlékére, az
egykori úttörôház, majd óvo-
da helyén megnyílt az András-
sy Úti Társaskör, emellett kiál-
lításokkal és elôadásokkal
vette kezdetét a magyar kultú-
ra ünnepe Békéscsabán. A
hetet még örömtelibbé tette,
hogy a Csabai Színistúdió a
magyar kultúra napján, Buda-
pesten, Csokonai Vitéz Mihály
közösségi díjat kapott kima-
gasló mûvészeti munkájáért.

Január tizenkilencedikén
megindító volt a Gubis-em-
lékszoba avatása. A kis helyi-
ségben családtagok, ismerô-
sök, barátok gyûltek össze, a
falakra Gubis Mihály munkái
kerültek, a szoba közepére
pedig emlékezetes székei-
nek egyike. Elsôként Erdôs
Géza, a múzeum közmûvelô-
dési munkatársa beszélt a
2006-ban, egy német mû-
vésztelepen tragikus körül-
mények között elhunyt „Mi-

selrôl”, aki komolyan vette a
játékot és játékosan tudott
komoly lenni. Azután Baji
Miklós Zoltán, Szente Béla,
Szilágyi András és még szá-
mos jelenlevô mondta el,
milyen emlékeket ôriz róla –
és mintha kicsit ott lett volna
ô is... 

A kultúra hete keretében a
Lencsési Közösségi Házban
Harangozó Imre tartott elô-
adást a magyarok hagyomá-
nyos mûveltségérôl, a Mun-
kácsy Emlékházban a Mun-
kácsy Színkör mutatta be
Szigligeti Ede Mama címû
darabját, a Jankay Galériá-
ban a Jankay iskola diákjai-
nak alkotásaiból, a múzeum-
ban pedig Békés megye ré-
gészeti kincseibôl nyílt kiállí-
tás, és az érdeklôdôk megte-
kinthették Sallai Lajos mûter-
mét.

Január huszadikán Szente
Béla és Herczeg Tamás ka-
lauzolta körbe a vendégeket
az Andrássy út 38. számú
épületben.

A magyar kultúra ünnepe

A World Conference On
Transport Research (WCTR) el-
nevezésû, rangos nemzetközi

konferenciát háromévente ren-
dezik meg közlekedési szak-
emberek részére. A négyna-

pos, 1600 fôs szakmai rendez-
vényre legutóbb Lisszabonban
került sor, s az eseményen Ma-
gyarország, sôt, Békéscsaba is
képviseltette magát. Városunk
külön elôadás témájaként is
megjelent, és sok külföldi szak-
ember nagy érdeklôdéssel
hallgatta a békéscsabai közle-
kedésfejlesztési koncepció
eredményeirôl és tapasztalatai-
ról szóló beszámolót. 

A békéscsabai közlekedés-
fejlesztési koncepció elkészíté-

sével megbízott konzorcium
tagjaként Varga Róbert és Ki-
bédi-Varga Lajos békéscsabai
származású közlekedésmér-
nökök részt vettek a közel egy-
éves átfogó, több munkarész-
bôl álló tanulmány kidolgozá-
sában. Ennek eredményeként
született a konferencián el-
hangzott elôadás.

A WCTR-konferencián Bé-
késcsaba Megyei Jogú Város
közlekedési koncepciójáról tar-
tott elôadásuk három fô rész-

ben tárgyalta városunk közle-
kedését. Az elôzmények ismer-
tetése során kifejtették, hogy a
közlekedés minôségének és
kapacitásának fejlesztése az
európai országok gazdasági és
társadalmi fejlôdésének alap-
ja. Városunk vezetése mind-
ezekkel összhangban, részben
európai uniós források fel-
használásával elkötelezte ma-
gát a város fenntartható fejlô-
désének biztosítására.

Közlekedési stratégia városunk jövôjéért
Városunkra irányult a figyelem egy rangos nemzetközi közle-
kedésügyi konferencián, amelyre a portugál fôvárosban ke-
rült sor. Az elôadást a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem két munkatársa, Varga Róbert és Kibédi-Var-
ga Lajos tartották. A Békéscsabáról származó két fiatal szak-
ember nem titkolt célja az volt az elôadással hogy szakmai ta-
pasztalataikat felhasználva hozzájáruljanak szülôvárosuk
közlekedésének fejlesztéséhez. Elôadásukban rávilágítottak
arra, hogy Békéscsaba jövôje szempontjából elengedhetet-
len az egységes közlekedési koncepció megalkotása.
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Évek óta szerveznek jóté-
konysági bált városunkban,
amely a báli szezon legele-
gánsabb és egyben legsike-
resebb rendezvénye. 2011.
február 5-én, szombaton új
köntösben ismét megren-
dezzük ezt a jeles társasági
eseményt, a városi polgári
bált. 

Ez a rendezvény mindig
jótékony célokat szolgál, s a
bevételbôl a város valame-
lyik intézményének, szerve-
zetének juttat adományt. A
bál bevételét az idén a Va-
sárnapi Iskola mozgalomban
részt vevô békéscsabai pe-
dagógusok és a Polgári Es-
ték rendezvénysorozat tá-
mogatására ajánlja fel a vá-
ros.

A bál helyszíne: Phaedra
Közéleti Központ

A bál idôpontja: 2011. feb-
ruár 5., szombat

Kezdési idôpont: 20 óra
A belépô ára: 10 000 Ft/fô
Kérjük, hogy részvételi

szándékukat minél hama-
rabb jelezzék!

A bállal kapcsolatos to-
vábbi információt a 06-20/
397-8570-es telefonszámon
kérhetnek Cziczeriné Ráduly
Éva marketingreferenstôl.

Városi polgári bál

Vendéglátás, idegenforgalom
– Vendéglátó szakmenedzser
– Idegenforgalmi szakmenedzser
– Idegenvezetô 
– Pincér

(sommelier- és mixerképzés is!)
– Utazás-ügyintézô 
– Protokoll-ügyintézô

Ügyvitel, kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció:

– Üzleti szakmenedzser
– Marketing- és reklámügyintézô
– Idegen nyelvi ügyfélkapcsolati

szakügyintézô
– Gazdálkodási menedzserasszisztens 
– Logisztikai ügyintézô
Kereskedelmi menedzser:

– Nemzetközi szállítmányozási
és logisztikai  szakügyintézô

– Reklámszervezô szakmenedzser
Informatika:

– Informatikai statisztikus
és gazdasági tervezô 

Oktatás, pedagógia,
szociális szolgáltatások:

Szociális segítô:
– Rehabilitációs nevelô, segítô
– Szociális asszisztens
– Szociális, gyermek-

és ifjúsági ügyintézô
Gyermekgondozó-nevelô

– Kisgyermekgondozó, -nevelô
– Gyermekotthoni asszisztens

– Pedagógiai asszisztens 
– Gyógypedagógiai asszisztens

Mûvészet, közmûvelôdés,
kommunikáció

– Intézményi kommunikátor

ILS SZAKKÖZÉP-
ÉS FELNÔTTKÉPZÔ ISKOLA

5600 Békéscsaba, Szigligeti utca 6.
Nappali Tel./fax: 66/454-262    Mobil:  70/257-3513
Felnôtt Tel./fax: 66/547-790   Mobil:  70/244-1448
E-mail: info@ilsszki.hu      Web: www.ilsszki.hu

Iskolarendszerû (nappali, levelezô, egyéni tanrend) képzés
Nyílt napok: 2011. február 10.  9.00 és 16.30,

2011. március 07.  9.00, 2011. április 13. 9.00 és 16.30
JELENTKEZÉSI HATÁRIDÔ:

2011. április 29. Regisztrációs nap: 2011. június 28–29. 
Pótregisztrációs nap: 2010. augusztus 17–18.     

Pótjelentkezés folyamatos!

Kollégiumi férôhely biztosított, 22 éves korig államilag támogatott
Diákigazolvány, Családi pótlék

Egyéni tanrend lehetséges!
Jelentkezési lapok eljuttatása: postai levélben, e-mailben, ill. személyesen.

Jelentkezési lap letölthetô: www.ilsszki.hu 
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2 Közélet / Szépkorúak CSA BAI MÉR LEG

Csa bai Mér leg in gye nes vá ro si lap, Bé kés csa ba. Fe le lôs szer kesz tõ:
Fe hér Jó zsef. Nyom dai elõ ké szí tés:A-TEAM Reklámügynökség Kft. Fe-
 le lõs ki adó: Bé kés csa ba Va gyon ke ze lõ Zrt., Koz ma Já nos cég ve ze tõ.
Szerkesz tõ ség: 5600 Bé kés csaba, Sza bad ság tér 1–3. I. em. Te lefon:
66/527-490. Meg je le nik két he ten te 28 000 pél dány ban. E-mail: csa-
bai.merleg@bekescsaba.hu. Terjesztésért felel: Bartyik István, tele-
fon: 70/317-8206. 

Telefon:
66/322-214, 30/395-2035.

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

Közösségfejlesztô a tanyavilágban

TÓTH PRODUKCIÓ REKLÁM- ÉS

RENDEZVÉNYSZERVEZÔ IRODA

5600 Békéscsaba,
Mednyánszky u. 2. I/8. 

Tel.: 66/549-620, 30/326-8630
tothprodukcio@globonet.hu

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

HIRDETÉSFELVÉTEL

Csaknem két évvel ezelôtt szü-
letett meg egy parlamenti ha-
tározat, amely kimondta, hogy
a tanyás településrendszer és
gazdálkodási forma nemzeti
örökségünk része, a tanyák
fennmaradása és fejlesztése
pedig nemzeti érdekünk. A vá-
rosi közgyûlés múlt évben fo-
gadta el a csabai tanyavilág
fejlesztési tervét, amelynek
megvalósítását külterületi kö-
zösségfejlesztôként segíti Hri-
csovinyi Tamás, Mezômegyer
korábbi képviselôje.

– Városunkban a Békés-
csabai Kulturális Központ vál-
lalta fel, hogy segít a tanyavi-
lág felzárkóztatásában, a ta-
nyákon élô mintegy három-
ezer ember körülményeinek
javításában. A csabai tanya-

program elkészítésében
oroszlánrészt vállalt Szente
Béla, a központ vezetôje,
Nagyrét elôzô képviselôje és
a dr. Ferenczi Attila vezette vá-
rosfejlesztési bizottság –
mondta Hricsovinyi Tamás.

Az én felmenôim tanyán éltek,
ismerem ezt a világot, öröm-
mel veszek részt a nagy kihí-
vást jelentô munkában. Kö-
zösségfejlesztôként Kisrét,
Felsônyomás, Fürjes és a Ke-
reki tanyák tartoznak hozzám,
míg Nagyréten Gárdián Viktor
tanyagondnok lát el hasonló
feladatokat. Az eddigi tapasz-
talataim szerint a tanyasiak
igyekeznek önállóan megol-
dani szinte mindent, de van,
ami meghaladja az erejüket.
Múlt évben készült el a Csa-
bai Tanyavilág címû kiadvány,
amelybôl az érintettek megis-
merhették a város elképzelé-
seit és a mezôôröket. Számos
problémáról tôlük, illetve a
körzet képviselôitôl értesülök,
de én is sokat járom a vidé-

ket, fontosnak tartom a sze-
mélyes kontaktust. Az említett
körzetekben élôk a 06-20/
562-0740-es telefonszámon
fordulhatnak hozzám kérése-
ikkel, gondjaikkal, ötleteikkel
– tette hozzá Hricsovinyi Ta-
más.

A csabai tanyavilág mint-
egy tizenhatezer hektáron te-
rül el, az ezerötszáz tanyából
négyszázötven áll üresen,
hetvenhét pedig veszélyezte-
tett. Múlt év vége óta folyik a
nyilvántartás aktualizálása,
emellett a város a tanyasiak-
kal együttgondolkodva dol-
gozik azon, hogy felmérje az
igényeket, megnézze, ho-
gyan lehetne jobbítani a jelen-
legi helyzeten.

Mikóczy Erika

A voksokat január 10-én a
területi választási bizottság
összesítette, az országos
eredményeket január 11-én
tette közzé honlapján az OVI.
Eszerint a szlovák kisebbség
29 tagú országos önkormány-
zatában a Magyarországi
Szlovák Szervezetek Uniója
15, míg a Magyarországi Szlo-
vákok Szövetsége Közhasznú
Szervezet–Pilisi Szlovákok
Egyesülete és Regionális Kul-
turális Központja–Dél-alföldi
Szlovákok Szervezete listája
14 mandátumot szerzett. Lá-
szik Mihály Békéscsabáról ju-
tott be az országos testületbe,
míg a megyeiben dr. Csicsely
Ilona és Krajcsovics Hajnalka
képviselheti a csabai szlovák
színeket. A román kisebbség
25 tagú országos önkormány-
zatában a Magyarországi Ro-
mánok Országos Érdekképvi-

seleti Egyesülete 11, a Ma-
gyarországi Románok Kultu-
rális Szövetsége 10 és a Bu-
dapesti Román Egyesület 4
mandátumot kapott. Békés-
csabáról Grósz György jutott
be a testületbe. A cigány ki-
sebbség 53 tagú országos
önkormányzatában a Lungo
Drom 37, míg a Magyarorszá-
gi Cigányok Országos Fóru-
ma 16 mandátumot kapott,
csabai tagja nincs az orszá-
gos grémiumnak, de megyei
több is. A lengyel kisebbség
21 tagú országos önkormány-
zatában a Magyarországi
Bem József Lengyel Kulturális
Egyesület 16, míg a Magyar-
országi Lengyel Katolikusok
Szent Adalbert Egyesülete 5
mandátumot kapott. A lengyel
képviselôk között nincs csa-
bai és megyei sem. 

Vándor Andrea

Kisebbségi voksolás

Tovább folytatódik a 2-es is-
kola komplex felújításának
DAOP-4.2.1/2/2F-2f-2009-0004
pályázati azonosító jelû pro-
jektje. Január legelején átadták
a kivitelezônek a földszint plusz
három emelet kialakítású épü-
letrészt, ahol lecserélik a pad-
lóburkolatokat, átfestik a belsô
falakat, új belsô ajtókat helyez-
nek el, átalakítják a vizesblok-
kokat, fokozott légzárású hô-
szigetelt üveggel ellátott nyílás-

zárókra cserélik a régieket, utó-
lagos hôszigetelést kap a hom-
lokzat, felújítják a villamos és
gépészeti vezetékeket, szerel-
vényeket és korszerûsítik a
fûtési rendszert. A munkálato-
kat július 19-éig befejezik.

Komplex felújítás

Csengeri Józsefné (Lustyik
Erzsébet) 1921. január 2-án

született Szarvason Lustyik
Pál és Maczik Mária hetedik
gyermekeként. Édesapja az
uradalomban dolgozott,
édesanyja a háztartást vezet-
te. Iskoláit Szarvason végez-
te. Az elemi után polgári csa-
ládoknál gyerekekre vigyá-
zott, majd szobalány, cseléd-
lány volt.

A háború után a szarvasi
tanárképzôben konyhalány-

ként helyezkedett el, ahol a
férjét is megismerte. 1948-
ban megszületett fiuk, József,
1956-ban lányuk, Erzsike.
Férjét 1958-ban Elekre he-
lyezték, s a család követte.
Szolgálati házat kaptak, majd
1970-ben teljesült régi álmuk:
saját házat vettek Békéscsa-
bán, Jaminában. Erzsike néni
évekig a csabai piacon érté-
kesítette az otthonukban

megtermelt árut. Férje, akivel
62 évet éltek együtt, 2006-ban
meghalt. Erzsike néninek ez-
után megromlott az egészsé-
ge, így 2007-ben beköltözött
a Bartók Béla úti otthonba. Itt
köszöntötte ôt a város nevé-
ben 90. születésnapja alkal-
mából dr. Kiss Gyula aljegyzô.
A szépkorú hölgy öt unokával
és hat dédunokával is büsz-
kélkedhet. V. A.

Erzsike nénit köszöntötték

Annyira szeretnék dolgozni,
de már nem megy. Fáj, hogy
nem tudom elvégezni, amit
kell. Hiába, sok ez a kilencven
év – mondta otthonában Ádá-
mi László Tiborné a kilencve-
nedik születésnapján rende-
zett kis ünnepségen. 

Egy kormányrendelet értel-
mében idén már nemcsak a
századik vagy kilencvenötö-
dik, hanem a kilencvenedik
életévüket betöltô szépkorúak

is juttatásban részesülnek. Ju-
dit néninek dr. Kiss Gyula al-
jegyzô és dr. Bacsáné Kutyej
Bozsena adta át a miniszterel-
nök által aláírt emléklapot és
tolmácsolta Vantara Gyula
polgármester jókívánságait
egy csokor virág és egy torta
kíséretében. Az ünnepelt Ilona
húga és a rokonok, ismerôsök
társaságában fogadta a ven-
dégeket, majd elmesélte,
hogy egykor nôi szabónak ta-

nult, aztán a bátyja mellett dol-
gozott harminckét évig. 1943-
ban házasságot kötött Ádámi
László Tiborral, férjével 1978-
ig, annak hirtelen bekövetke-
zett haláláig éltek nagy szere-
tetben. Házasságuk során
egy lányuk született, aki saj-
nos nagyon fiatalon elhunyt.
Judit néni régóta él egyedül,
örül, ha meglátogatják ke-
resztgyermekei, szomszédai,
ismerôsei. M. E.

Judit néni kilencvenéves

Menni már nagyon nehezem-
re esik, de szívesen sütök, fô-
zök, ha kell, mosok, vasalok,
és nagyon szeretek újságot
olvasni. A Csabai Mérleget
mindig „tetôtôl talpig” kiolva-
som – mondta Orgona utcai
otthonában Rakonczás And-
rásné a kilencvenedik szüle-
tésnapja alkalmából rendezett
házi ünnepségen, ahol a vá-

ros nevében dr. Kiss Gyula al-
jegyzô és dr. Bacsáné Kutyej
Bozsena köszöntötte.

Hûséges olvasónk 1921.
január elsején született, alig
pár perccel éjfél után. Tizen-
hét évesen már a dobozgyár-
ban dolgozott, a gyár bezárá-
sa után a dohánybeváltóban
helyezkedett el mint beváltó
és válogató. A háború után

Dóri néni a Kazinczy utcai böl-
csôdében lett szakács. Mindig
szívesen gondoskodott az ap-
róságok ételérôl, nyugdíjazá-
sa elôtti utolsó munkahelye a
négyes számú bölcsôde volt.
Férjével, Rakonczás András-
sal annak haláláig, összesen
hatvankét évig éltek boldog
házasságban. Frigyükbôl két
gyermek született.

Dóri néni a Csabai Mérleget olvassa

Szakképzett
KUTYAKOZMETIKUS 

és okleveles kutyamasszôr
az Ön kedvencének szolgálatában. 

Tel.: 06-20/476-6883

VOKE Vasutas Mûvelôdési
Háza és Könyvtára
5600 Békéscsaba, Andrássy út 79–81.
Telefon: 66/322-240. www.bcsvmh.hu  
E-mail: vasutas@bcsvmh.hu

A VOKE Vasutas Mûvelôdési Háza és Könyvtára a TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0072. sz.
„Hass, alkoss, gyarapíts!”pályázat keretében februárban a következô díjmentes
programokat hirdeti meg álláskeresôk, munkanélküliek, pályakezdôk, gyeden,

gyesen lévôk, képesítés nélküliek és egyéb hátrányos helyzetûek részére:
– munkavállalásra felkészítô csoport (hat egymást követô alkalommal csoport-

munkára várjuk azokat az érdeklôdôket, akik készségeiket és képességeiket szeret-
nék bôvíteni annak érdekében, hogy nagyobb eséllyel tudjanak elhelyezkedni a mun-
kaerôpiacon. A csoportban többek között megismerkedhetnek a hatékony kommuni-
kációs, önreprezentációs, válságkezelési és álláskeresési technikákkal. A csoport mi-
nimum 12 fôtôl indul); 

– asszertív tréning csoport (az asszertív tréning azok számára nyújt segítséget, akik
szeretnék jobban megérteni a kudarcot jelentô helyzeteket és ezekben a helyzetekben
önmagukat hatékonyabban képviselni. A tréning egynapos, 6 órás. A csoport mini-
mum 15 fôtôl indul);

A csoportmunkákat Krizsán Margit szocioterapeuta és Tapasztó Jánosnémentál-
higiénés asszisztens vezeti.

A fenti csoportokon kívül díjmentes EGYÉNI prevenciós konzultációra is van lehe-
tôség, ahol egyéni beszélgetés keretében oldhatók fel azok a családi, kapcsolati, élet-
helyzetbôl adódó nehézségek, amelyek elakadást jelentenek a személyes életútban.
A foglalkozások a jelentkezések alapján folyamatosak, elôzetes bejelentkezés szük-
séges.

Jelentkezni a 06-30/599-1685-ös vagy 66/322-240-es telefonszámon, illetve
a mûvelôdési ház e-mail címén lehet: vasutas@bcsvmh.hu.

A projekt keretében januártól indul a fúvósklub, ahová a fúvószenét szeretô fiata-
lokat és felnôtteket egyaránt várjuk. Ôsszel indult amatôr színjátszó csoportunkba vá-
runk minden szerepelni vágyó és a színjátszást kedvelô 14–18 év közötti fiatalt. Jelent-
kezni a 66/322-240-es telefonszámon lehet.

100 Ft/kg



Két pályázaton összesen 53
milliós támogatást nyert a 
Körösök Völgye Natúrpark
Egyesület még tavaly év vé-
gén.

A Magyarország–Románia
– határon átnyúló együtt-
mûködési program megvaló-
sítására elnyert 30 millióból –
a Közép-békési Területfejlesz-
tési Önkormányzati Társulás-
sal közösen – Békés, Békés-
csaba, Gyula és Arad vonzás-
körzetében aktív turisztikai fej-
lesztést hajtanak végre.

Ennek keretében többek
között sárkányhajókat, túra-
kenukat, kerékpárokat sze-
reznek be, továbbá mobil sté-
geket helyeznek ki és tizenöt
tematikus túracsomagot dol-
goznak ki, amelyeket kiaján-
lanak. A Környezet- és Ener-
gia Operatív Program felhívá-
sán nyert 23 millió forint tá-
mogatásból 2011 és 2012 kö-

zött Békés megye tizenkét te-
lepülésén valósulnak meg
környezeti nevelési progra-
mok óvodások, iskolások és
a felnôtt lakosság részvételé-
vel.

A Zöldülj! Fordulj! elneve-
zésû programsorozat elméle-
ti és gyakorlati ismereteket,
alkalmazási módszereket mu-
tat be az anyagtakarékosság-
ra, újrafelhasználásra, szelek-
tív hulladékgyûjtésre, tudatos
vásárlásra, komposztálásra,
helyi és biotermékek fontos-
ságára vonatkozóan.

Kárász-Kiss Péter

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

3CSA BAI MÉR LEG Város és vidéke

Január 27.–február 2.

Február 3–9.

BÉKÉSCSABAI KULTURÁLIS KÖZPONT 
– Lencsési Közösségi Ház –

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

A dilemma (szinkr. amerikai vígjáték) 12 év
Zöld darázs (szinkr. amerikai akciófilm) 16 év
Red (szinkr. amerikai akció-vígjáték) 16 év 
Arthur 3 – A világok harca (szinkr. francia animációs film) 12 év
Antikrisztus (dán–német–francia–svéd–olasz–lengyel dráma) 18 év
Az ügynökök a paradicsomba mennek (magyar játékfilm) 12 év

Gulliver utazásai (szinkr. amerikai kaland) BA
A dilemma (szinkr. amerikai vígjáték) 12 év
Fényes csillag (angol–ausztrál–francia életrajzi dráma) 12 év
Vespa (magyar dráma) 12 év
Lourdes (osztrák–francia–német dráma) 12 év

www.csabacenter.hu

Kedves vendégeink!
Az ifiház központi épülete a Derkovits sor 1. szám alatt

– átalakítás miatt –  ideiglenesen bezárta kapuit.
Szolgáltatásaink megújult formában

az ANDRÁSSY ÚTI TÁRSAS KÖR-ben
(Andrássy út 38., a volt óvoda épülete) érhetôk el.

Patent Diákiroda, civil iroda, felnôttképzési szolgálat, vala-
mint rendezvényszervezés és terembérleti lehetôség!
Telefonos és internetes elérhetôségeink változatlanok.

AJÁNLó AZ IFIHÁZ FELNÔTTKÉPZÉSI KíNÁLATÁBóL
(felnôttképzési nyilvántartási szám: 00367-2008):

Folyamatos indítással
A „nyugdíjas-akadémia” keretében: számítógép- és internet-
képzés kezdô és haladó csoportoknak
Mûvészettörténet 

E-kormányzati szolgáltatások, E-ügyintézés – egynapos, ötórás
képzés

Bôvebb információ: Hamar Csaba, tel.: 06-20/950-8433,
e-mail: csaba.hamar@ifihaz.hu

Január 12-én soron kívüli ülést
tartott a közgyûlés, amelynek
egyetlen napirendi pontja a
belvízvédekezés vis maior tá-
mogatása volt.

Mint azt Vantara Gyula pol-
gármester elmondta, decem-
ber 2-a és 17-e között közel
8,3 millió forintot fordított bel-
vízvédekezésre a város. Több
helyen szivattyúzták a vizet,
árkokat kotortak, kitisztították
az átereszeket, vagy ahol
szükséges volt, ott elbontották
és helyreállították azokat. A
múlt évi költségvetésben nem

volt erre elkülönített forrás, de
a munkákat el kellett végezni,
így a soron kívüli ülésen dön-
töttek arról, hogy a kiadások
harminc százalékát vállalja az
önkormányzat, hetven száza-
lékának megtérítésére pedig
vis maior támogatási kérelmet
nyújt be. Dr. Fábián Ágnes
képviselô jelezte, hogy az ol-
vadás után ismét romlott a
helyzet, a tanyavilágban élôk-
tôl több erre vonatkozó jelzést
is kapott. Kutyej Pál hozzátet-
te: egyes épületek nagyon
rossz állapotban vannak, el
kell gondolkodni azon, ho-
gyan tud segíteni a város, ha a
belvíz miatt ezek esetleg élet-
veszélyessé válnak vagy ösz-
szedôlnek.

Vantara Gyula polgármes-
ter január 13-ától ismét elsô
fokú belvízvédelmi készültsé-
get rendelt el. Csiaki Tamás, a
városüzemeltetési osztály ve-

zetôje felhívta a figyelmet arra,
hogy ha valakinek már a há-
zát, lakóingatlanát veszélyez-
teti a víz, akkor a tûzoltókat
kell hívnia. Ha az utcán, közte-
rületen van gond, vagy az in-
gatlanról nem tudják a vízelve-
zetést megoldani, akkor a vá-
roshoz kell fordulni, akár a
polgármesteri hivatal ingyene-
sen hívható 06-80/922-008-as
zöldszámán, akár a városüze-
meltetési osztály 523-818-as
közvetlen számán.

M. E.

Belvízvédekezés önerôbôl
A 3. számú választókörzetben
is több helyen okozott és
okoz gondot a csapadékos
idôjárás, Fényesen tavaly
egymillió forintot költöttünk a
kommunális alapból a problé-
ma megoldására – tájékoztat-
ta lapunkat Tímár Ella önkor-
mányzati képviselô, aki arról
is szólt, hogy már tavaly elin-

dított egy felújítási programot,
amelyben a csapadékvíz-el-
vezetô árkok és átereszek ja-
vítása, tisztítása szerepel, a
Dobos István utcában pedig
átereszt készíttetett.

– A 2009-ben elkészült ter-
vek alapján, hivatali hozzájá-
rulással kilencmillió forintos
kommunális alapból tavasz-
szal áthelyezik a villanyoszlo-
pokat a Mester utcában, így
lesz hely a járda kialakítására.
Problémát jelent, hogy sok
helyen sajnos nem szélesítet-
ték az utcákat, így még ter-
vezni sem lehet a csapadék-
víz-elvezetô árkokat. Nagy a
sár, nehéz a közlekedés, mert
nem tud elfolyni az esôvíz, de
a hivatal csak akkor tudja ke-
zelni ezeket a gondokat, ha
megtörténik az utcák szélesí-
tése.

Addig mindenkinek magá-
nak kell gondoskodnia arról,

hogy a saját telkérôl elvezes-
se a csapadékvizet. Azokat az
átereszeket, amelyeket a hi-
vatal bontatott meg valami-
lyen okból, természetesen
helyreállítják, a saját átere-
szeik tisztítása és az árkok
nyári kaszálása azonban a tu-
lajdonosok feladata.

Sajnos számos telektulaj-
donos nem törôdik ezzel,
csak akkor keresnek meg, ha
már baj van. Fényesen tavaly
több felszólítás is történt ha-
sonló ügyekben. Az idén még
nagyobb figyelmet fordítok
erre, hisz sok áteresz nincs
karbantartva, ráadásul a föld-
tulajdonosok elszántották az
árkokat – tudtuk meg a képvi-
selô asszonytól.

Vándor Andrea

Ahol a víz volt az úr…

Lapunk legközelebbi száma
február 10-én jelenik meg.

1994-ben Pekingben, 1995-
ben Canberrában volt a nem-
zetközi fizikai diákolimpia,
ahol az ötfôs magyar csapat-
ban a Kemény Gábor Mûsza-
ki Szakközépiskola akkori di-
ákja, Kovács Krisztián is siker-
rel állt helyt. Krisztián ma har-
mincnégy éves, vasúti fejlesz-
tômérnökként dolgozik. Ti-
zenkét éve vegetáriánus, hat
éve lényegében vegán (nem
fogyaszt semmilyen állati ere-
detû terméket), és központi
kérdés az életében az élôvi-
lág kímélése.

– Hogyan jutott el a diák-
olimpiákra, és milyen emléke-
ket ôriz ebbôl az idôszakból?

– A Keményben Mekis
László tanár úrtól matemati-
kából és fizikából jó alapokat
kaptam, Varga István tanár úr
színvonalas fizikapéldákat
adott és magyarázott, a Kö-
zépiskolai Matematikai és Fi-

zikai Lapok feladatai is hozzá-
járultak, hogy kellô gyakorlat-
tal indulhattam a válogatóver-
senyeken. Peking teljesen
más kultúra, ahol egy precí-
zen megrendezett versenyen
vettünk részt, éreztük, hogy
minden szervezônek lelkiis-
mereti kérdés a hibátlanság.
Egy kínai lány volt a kísérônk,
aki nyelvész akart lenni, és
magyar szakra sorolták be. Öt
évvel a Tienanmen téri ese-
mények után semmit sem tu-
dott a tüntetésekrôl, vagy
csak nem volt szabad beszél-
nie róla. 1995-ben Canberrá-
ban már lazább volt a szerve-
zés, de a kenguruk földjén is
kitettek magukért.

– Milyen pályaív követke-
zett az érettségi után?

– A Budapesti Mûszaki
Egyetemen tanultam, repülô-
gépész szakirányt választot-
tam, késôbb a Vasúti Jármû-

vek Tanszékre mentem át. A
diploma után jött a doktoran-
duszképzés, majd tanárse-
gédként dolgoztam az egye-
temen, és fémkifáradással
kapcsolatos kutatásokat foly-
tattam. Egy éve egy vasút-
technikai vállalatnál vagyok
fejlesztômérnök, jól érzem
magam a pályán, de nem a
mûszaki kérdéseket tartom a
legfontosabbnak.

– Mi foglalkoztatja mosta-
nában? 

– Látom, hogy a gazdaság
öncélúvá vált, az emberek
nem látják tetteik következ-
ményeit. Elképesztô szenve-
dést okozunk saját fajunk sze-
rencsétlenjeinek és más faj-
hoz tartozó lakótársainknak,
veszélyeztetve saját utódain-
kat is. Gondolatébresztônek
ajánlom a Hülyeség kora és
az Otthonunk címû filmeket,
valamint az Izmael címû re-

gényt. Ha fákat ültetünk, egy
töredékét visszaadhatjuk an-
nak, amit elraboltunk más fa-
joktól. Meggyôzôdésem,
hogy ha valamit teszünk egy
másik érzô lénnyel, mérlegel-
nünk kell, hogy az neki is jó,
vagy csak nekünk. Hiszen az
ô érdekei ugyanolyan fonto-
sak neki, mint a mi érdekeink
nekünk. Mégis, hatalmunkkal
visszaélve évente ötvenhá-
rommilliárd érzô lényt ölünk
meg megszokásból vagy
gasztronómiai élvezetbôl. 

m. e.

Fejlesztômérnök az egykori diákolimpikon Turizmus, fejlesztés

Fiatalok! A békéscsabai diákönkormányzat keddenként
16.00 órától a Patent Diákirodában,

az Andrássy út 38-ban tartja megbeszéléseit!

Február 3., csütörtök 16.00 óra, Munkácsy-emlékház,
könyvbemutató: Bereczki Máté Stark Adolfról készült

emlékkötetét ismerteti dr. Erdész Ádám, a Békés Megyei
Levéltár igazgatója.

KIÁLLíTÁS 
„Expozíciók 2010-bôl” címmel a Márvány Fotómûhely tagjainak alkotá-
saiból összeállított kiállítás tekinthetô meg február 9-éig, hétköznapo-
kon 8-tól 18 óráig a közösségi ház nagytermében. 

KIRÁNDULÁS
Január 30-án, vasárnap – a Természetjáró kör gyalogtúrája Póstelekre.
Indulás 9.00 órakor az Arany János Kollégium bejáratától. 

ISMERETTERJESZTÔ  ELÔADÁS 
Január 31-én, hétfôn 14.30 órakor Feiglné Csukás Klára könyvkötô-
mester elôadása „A drótostótság szerepe a kézmûvesiparban” címmel. 

TANFOLYAM
Alapfokú és haladó számítógép-kezelôi tanfolyam indul nyugdíjasok-
nak február 7-én, hétfôn 8 és 10 órakor. A képzések 24 órásak és 12 fog-
lalkozásból állnak, melyekre hétfôi napokon 8-tól 10-ig és 10-tôl 12 óráig
kerül sor. A foglalkozásokat Szikora Tibor tanár vezeti. Részvételi díj:
8000 Ft/fô. Jelentkezni február 4-éig lehet személyesen a közösségi
házban, a részvételi díj befizetésével. 

Alapfokú  jógatanfolyam indul február 7-én, hétfôn 18 órakor. A képzés
24 órás és 12 foglalkozásból áll, melyek hétfôi napokon 18-tól 20 óráig
tartanak. 
Vezeti: Juhász Gabriella Részvételi díj 7500 Ft/fô. Jelentkezni február 4-
éig lehet, személyesen a közösségi házban, a részvételi díj befizetésé-
vel.  

Intimtorna-tanfolyam indul február 9-én, szerdán 18 órakor. A képzés 10
órás, a foglalkozások szerdai napokon 18-tól 19 óráig tartanak. 
Vezeti: dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász. Részvételi díj: 8000 Ft/fô.
Jelentkezni a helyszínen lehet, a fent jelzett idôpontban.
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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
o

b
oz

i u
. – munkavédelmi technikus

– emelôgép-kezelô
– targoncavezetô
– banki befektetési termékértékesítô
– pénzügyi-számviteli ügyintézô
– társadalombiztosítási és bérügyi szakelôadó
– bérügyintézô 
– társadalombiztosítási ügyintézô 
– adótanácsadó
– mérlegképes könyvelô
– valutapénztáros

Válasszon tavaszra tervezett tanfolyamaink közül:

Békéscsaba, Kinizsi u. 5.
levelezés: bekescsaba@perfekt.hu
www.perfekt.hu, Infóvonal: (66) 52-00-72 
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Ennek megvalósulásához
nélkülözhetetlen egy egysé-
ges közlekedési stratégia kia-
lakítása.

A helyzetelemzésrôl szóló
fejezetben Békéscsaba közle-
kedésének jelenlegi helyzetét
tárgyalták. A tanulmány készí-
tôi a békéscsabai közlekedési
koncepció kidolgozásának ré-
szeként 2009 ôszén egy átfogó
felmérést végeztek az aktuális
forgalmi viszonyokról, ennek
alapján határozták meg a köz-
lekedési elôrebecsléseket és
vizsgálták a konkrét fejlesztési
elképzelések várható hatásait.

Az elôadás harmadik részé-
ben a közlekedésfejlesztési cé-
lokra, módszerekre, valamint a

közlekedési alágazatonként
meghatározott feladatokra
koncentráltak.

A fôbb célok között szerepel
Békéscsaba közlekedési cso-
móponti szerepének erôsítése,
a torlódások csökkentése, a
biztonságos és környezetbarát
közlekedés fejlesztése, vala-
mint a városi életminôség, az
életszínvonal növelése. A vá-
rosvezetés feladata a fenntart-
ható közlekedési fejlôdés kon-
cepciójának kialakítása és
megvalósítása.

A fôbb feladatok:
– a város külsô közlekedési

kapcsolatainak fejlesztése a
megközelíthetôség és a határ
menti együttmûködések javítá-
sa érdekében (szakmai elôké-
szítés, partneri kapcsolatok és
lobbitevékenység);

– a belsô közlekedés (úthá-
lózat, belváros, csomópontok)
fejlesztése;

– a közlekedésbiztonság fej-
lesztése, a balesetek számá-
nak csökkentése;

– a városi parkolási rendszer
fejlesztése;

– a városon belüli autóbusz-
közlekedés korszerûsítése (há-
lózati lefedettség, megállóhe-
lyek, szolgáltatási színvonal,
fenntartható üzemeltetés);

– a környezettudatos gyalo-
gos és kerékpáros közlekedés
elônyben részesítése, „kelle-
mes élettér” biztosítása, aka-
dálymentesítés, infrastruktúra-
fejlesztés (kerékpárutak, kerék-
páros felületek, kerékpársávok,
kerékpártárolók);

– közremûködés a békés-
csabai repülôtér fejlesztésé-
ben;

– a Békéscsabát, Békést és
Gyulát összekötô Élôvíz-csator-
na turisztikai vonzerejének nö-
velése (ökoturisztikai vízi út és
rekreációs útvonal fejlesztése).

A konferencián részt vevô
nemzetközi hallgatóság köré-
bôl számos kérdés érkezett
az elôadókhoz, többek között
a békéscsabai kerékpáros
közlekedés fejlesztési tervei-
rôl (pl. kerékpársávok kialakí-
tása a kevésbé forgalmas uta-
kon, kerékpártárolók fejlesz-
tése), valamint a tranzitforga-
lom csökkentésének lehetô-
ségérôl. Mint kiderült, más or-
szágok hasonló méretû vá-
rosai hasonló kihívásokkal
küzdenek, ezért is volt rendkí-
vül hasznos a konferencia ál-
tal lehetôvé vált tapasztalat-
csere.

A fentiekbôl is látható,
hogy egy rövid-, közép- és
hosszú távú célokat egyaránt
tartalmazó, komplex közleke-
dési stratégia megalkotása
városunk jövôjét, fejlôdését, a
lakosság életkörülményeinek
javítását szolgálja. Hiszen
mindannyian nap mint nap
részt veszünk a közlekedés-
ben, s nem mindegy, hogy ez
megkönnyíti, vagy éppen
megnehezíti az életünket.

Közlekedési stratégia
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL*

A Dél-Alföld legnagyobb vízi-
közmû-szolgáltatója a közel
hatmilliárd forint nettó árbevé-
telû Békés Megyei Vízmûvek
Zrt. A cég a maga 639 alkal-
mazottjával jelentôs foglalkoz-
tató, s 2010-ben 64 települé-
sen 310 ezer embert látott el
ivóvízzel.

Dr. Csák Gyula vezérigaz-
gató a közelmúltban tartott saj-
tótájékoztatón 2011 feladatai
között említette az ivóvízminô-
ség-javító társulatok közötti
együttmûködést, a romániai
cégalapítást az aradi vízátvétel
mielôbbi megvalósulásáért. Az
önkormányzatokkal együttmû-
ködve az ivóvízminôség-javító
program II. változatának kidol-
gozását javasolják, s a tervnek

öt hónap alatt kell elkészülnie.
Nagy László mûszaki vezér-
igazgató-helyettes arról szólt,
hogy decemberben az általuk
üzemeltetett telepek – a szoká-
sos egymillió köbméter alatti
szennyvízmennyiséggel szem-
ben – több mint kétmillió köb-
méter szennyvizet vezettek el.
Azt is megtudtuk, hogy a tár-
sasházak fômérôje és a laká-
sok vízórái által mért különbö-
zetet távleolvasók telepítésével
lehetne megszüntetni, melyek-
nek az ára 16 ezer forint. Ba-
dics Józsefné vezérigazgató-
helyettes elmondta, hogy a
cég kintlévôsége 1,8 milliárd
forint. Nemfizetés miatt eddig
1200 fogyasztót kapcsoltak ki.

V. A.

Tiszta vizet a pohárba!

Az MSZP csabai szervezeté-
nek elnöksége úgy értesült,
hogy dr. Becsei László, a
Réthy Pál Kórház-rendelôinté-
zet fôigazgatója tárgyalásokat
folytat a gyulai Pándy Kálmán
Kórházzal egy esetleges ösz-
szevonásról… Tiltakozunk az
ellen, hogy a megyei önkor-
mányzat egy összevonással
Békéscsaba talán legfonto-

sabb intézményét „einstan-
dolja” – áll többek közt a Mik-
lós Attila elnök által jegyzett,
szerkesztôségünkhöz nemré-
giben eljuttatott közlemény-
ben.

Vantara Gyula az üggyel
kapcsolatban kifejtette: csak
a kórházak közötti szakmai
együttmûködésrôl, nem pe-
dig intézményi egyesítésrôl

van szó. Emlékeztetôül ösz-
szefoglalta, hogy a 2009.
szeptember 24-ei közgyûlés
fogadta el azt az intézkedési
tervet, amelyet a Réthy Pál
Kórház-rendelôintézet me-
nedzsmentje állított össze.
Ebben a tervben szerepelt,
hogy meg kell vizsgálni a kór-
házközi együttmûködésben
rejlô gazdasági lehetôsége-
ket – például a gyulai kórház-
zal. A testület akkor tizenki-
lenc igen szavazattal, két tar-
tózkodás mellett elfogadta azt
a három határozati javaslatot,
amely szerint a közgyûlés fel-
kéri dr. Becsei László fôigaz-
gató fôorvost, tájékoztassa a
képviselôket az új finanszíro-
zási szabályokról és ezek ha-
tásairól, továbbá a betegellá-
tás veszélyeztetése nélkül
minden rendelkezésre álló
eszközzel lépjen fel az elbo-
csátások megelôzése érde-
kében. Kérte a közgyûlés azt

is, hogy a kormányzat a 2009.
évi költségvetésnek megfele-
lô forrásokat biztosítsa az
egészségügy részére. A be-
számolóban a kórház vezeté-
se minden lehetôséget meg-
vizsgált annak érdekében,
hogy az elmúlt években be-
következett negatív finanszí-
rozási változások ellenére a
lakosság egészségügyi ellátá-
sa biztosított legyen. (Például
2007-ben 161 ággyal csök-
kentette az akkori kormány a
csabai kórház aktív ágyainak
számát, mindemellett a konk-
rét szemészeti osztályt is
megszüntette.) Az MSZP öt
képviselôje nem vett részt a
szavazáson, a párt tagjai ott
és akkor szavazatukkal kife-
jezhették volna nemtetszésü-
ket a két kórház közötti lehet-
séges szakmai együttmûkö-
désrôl – hangsúlyozta Vantara
Gyula, polgármester. 

Vándor Andrea

Nem kórházegyesítés, együttmûködés

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 szennyvízberuházás kereté-
ben több utcában már tavaly
megépült a korszerû szenny-
vízelvezetést biztosító csator-
na. Az érintett helyszíneken a
kivitelezési munkálatok befe-
jezôdtek, és az ingatlanok te-
lekhatárán belül egy méterig
megtörtént a házi bekötôve-
zetékek kiépítése. A kivitele-
zést követôen azonban to-
vábbi ellenôrzésekre van
szükség, mielôtt az érintett
háztartások – hivatalos értesí-
tés birtokában – csatlakozhat-
nak a város megújuló szenny-
vízhálózatához.

A csatornaépítési munkála-
tok befejezése és az önkor-
mányzati projektszervezet hi-
vatalos rákötési engedélyé-
nek kézhezvétele között
mûszaki szempontból fontos
folyamatok zajlanak. Miután
egy adott csatornaszakasz el-
készült, az átadást több vizs-
gálat elôzi meg, amelyek so-

rán a projekt érintett résztve-
vôi megbizonyosodnak arról,
hogy az elkészült gerincveze-
ték, valamint a házi bekötések
megfelelnek a szigorú mûsza-
ki elôírásoknak. 

A szükséges ellenôrzések
sorában elsôként víztartási
próbát végeznek, amelynek
célja, hogy a csôvezeték tö-
mítettségét ellenôrizzék. Eh-
hez a csatornát feltöltik, és azt
vizsgálják, hogy a csô meny-
nyire áll ellen a víz nyomásá-
nak. Ezt követôen 90 nappal
következik az ún. kamerás
vizsgálat, amelynek során
egy önjáró kamera a csator-
naszakaszon belülrôl végig-
haladva felvételt készít a csa-
tornáról. A felvételek kiértéke-
lése során a szakemberek
meggyôzôdnek arról, hogy
nincs-e szivárgás vagy egyéb
mûszaki probléma az érintett
szakaszon. Ezek után –
amennyiben mindent rend-

ben találnak – lehet eredmé-
nyes a mûszaki átadás. A
vizsgálat során az is kiderül,
történt-e idô elôtti, szabályta-
lan lakossági rákötés, ami ko-
moly szankciókat vonhat
maga után. 

Amennyiben mûszaki hibát
találnak, annak kijavítására
kötelezik a kivitelezôt, majd
újabb vizsgálat során bizo-
nyosodnak meg az elvégzett
javításokról. Ezt követôen ke-
rülhet sor a csatorna mûszaki
átadására. Azokban az utcák-
ban, ahol a csatornaszakasz
megépítését követôen az út-
szakasz ideiglenes rendbeté-
telére került sor, a sikeres
mûszaki átadás után az út-
burkolat végleges helyreállítá-
sa is megtörténik. Az útburko-
lat helyreállításán túl a kivite-
lezô köteles gondoskodni ar-
ról is, hogy az utca eredeti ál-
lapotát teljes egészében visz-
szaállítsa.

A mûszaki átadás-átvétel
teljes folyamata, a megköve-
telt szigorú feltételek a lakos-
ság érdekeit szolgálják. A rá-
kötésekre ezért a vizsgálatok
befejezését, a mûszaki áta-
dást követôen, az önkor-
mányzati projektszervezet hi-
vatalos értesítésének birtoká-
ban kerülhet sor annak érde-
kében, hogy a csabaiak csak
a garantáltan jó minôségû,
minden szempontból megfe-
lelô állapotú hálózatot vehes-
sék használatba.

Csatornaépítés után, rákötés elôtt
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Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata uniós
pályázaton közel 18 millió fo-
rintot nyert „Az önkormány-
zatok munkáját támogató ci-
vil kezdeményezések hálóza-
ta” címû projektre. Az Európa
a polgárokért (Europe for Ci-
tizens), az Európai Bizottság
2007-tôl 2013-ig tartó prog-
ramjának célja, hogy kap-
csolatot teremtsen a polgá-
rok és az unió között. A prog-
ram ennek érdekében támo-
gatja különbözô országok
polgárainak, szervezeteinek

és intézményeinek együttmû-
ködéseit, találkozásait, közös
cselekvéseiket.

A több mint egyéves ren-
dezvénysorozat 2011 máju-
sában indul a testvérvárosok
önkormányzatainak és civil
szervezeteinek együttmûkö-
déseit elemzô konferenciá-
val, majd egy nemzetközi
kulturális fesztivál és ifjúsági
találkozó megrendezésével
folytatódik. Bízunk benne,
hogy a rendezvények során
kapcsolataink erôsödni, bô-
vülni fognak.

Bôvülô kapcsolatok

Értesítés
A Mityu-mulcs Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (képviseli: Mihálik
Pál üzletvezetô, mobil: 06-20/525-0767, e-mail: info@disznö-
veny.net" ) értesíti a lakosságot, hogy „vizes” létesítmények üze-
meltetésére és téli felügyeletére szerzôdést kötött Békéscsaba
Megyei Jogú Város Önkormányzatával. Az alább felsorolt mûsza-
ki létesítményekkel kapcsolatos bejelentések után a cég a szük-
séges intézkedéseket megteszi.

ÉRINTETT OBJEKTUMOK:
1. Andrássy úti ivókút
2. Andrássy úti vízmedence (100-as ABC elôtt, az Univerzálnál)
3. Korzó téri szökôkút 
4. Árpád fejedelem téri ivókút
5. Rábai Miklós úti díszkút
6. Kazinczy úti vízmedence (a szolgáltatóház elôtt)
7. Ivókút a buszpályaudvarnál
8. Kossuth téri „Halászlányos” kút és díszkút
9. Angyalos díszkút a Petôfi ligetnél

Cabdebo Tiborné Sajben Magda újévi köszöntôje,
amely a Békéscsabaiak Baráti Körének budapesti

karácsonyi rendezvényén hangzott el

Szülôvárosom, Békéscsaba köszöntése
Már annyi mindent versbe szedtem, elregéltem,
Szülôvárosomat eddig sose köszöntöttem.
Megpróbálom ezt a hiányt egy kicsit pótolni,
Érzéseimet, mélységes hálámat felé tolmácsolni.

Békéscsaba az Alföld déli csücskében,
A Viharsarokban áll, egykor parasztfalu hírében,
Ma már modern, szép megyeközpont valóban.
Híres templomokkal, gimnáziumokkal, színházzal, parkokkal.

49 éve, szerelmesen Budapestre jöttem, elhagytam,
Hûtlenné azért hozzá sose váltam,
Szüleimet, míg éltek, havonta látogattam,
A szívemben igazán máig egyszerû csabai maradtam.

A föld szeretete, aratások, kapálások keménysége,
Innen ered ma is testem, lelkem edzettsége,
így lettem a nemzetközi központ kezelôje,
Emberek, országok lelkes, türelmes összekötôje.

Rájöttem, milyen fontos a kapcsolatok ápolása,
Családok, rokonok, iskolatársak összetartása,
Szerencsére férjem is hasonlóan gondolkodott,
Erdélybôl, Szlovákiából s a nagyvilágból jöttek látogatók.

Az ember csak a távolban érzi igazán a hiányukat,
Próbáltam én is Pestrôl ápolni a barátságokat, 
így lettem én is a találkozók szervezôje,
Mint nagynéném egykor, Pozsony és Csaba összekötôje.

Jövôre már az 55-dik érettségi találkozónkat szervezem,
101 éves tanárnônk, Kató néni is segít ebben,
Az ô optimizmusa, életereje példaként szolgál,
Az egykori alma-mater minket ma is örömmel vár.

Úgy érzem, itt, a Csabaiak Körében hasonlóan gondolkodnak,
A kapcsolat fenntartásán sokan eredményesen fáradoznak,
Békéscsabától egy kicsit messzire kerültünk,
De a kötelék a gyökerekhez ma is fontos nekünk,

Szülôvárosunk, gyarapodjál továbbra is szépen,
Iskoláidban lelkes ifjak nevelkedjenek épségben,
Köszönöm, hogy morva-szlovák ôseimet egykor befogadtad,
Temetôidben mai napig békésen nyugodnak.

Egy egykor elkerült csabai kislány,
aki öreg mamókaként is hazajár

MAGÁN-
RENDELÉS

Dr. Sprôber Zita
belgyógyász-endokrinológus

szakorvos

• Cukorbetegség 
diagnosztizálása és kezelése

• Hormonháztartás zavarainak
kivizsgálása (pajzsmirigy, 
mellékvese, agyalapi mirigy)

• Túlsúly hormonális 
hátterének tisztázása

• Menstruációs, ill. meddôségi
panaszok kivizsgálása

• Góckutatás
Rendelési idô: hétfô 17–18 óra
Réthy Pál kórház, diabétesz-
endokrin ambulancia, fszt. 18.

Bejelentkezés: 
+36 30 308 6192

Megjelent
a Teátrum

Újra olvashatjuk a Magyar
Teátrumot, ugyanis megjelent
a lap harmadik évfolyamának
elsô, januári száma. A Magyar
Teátrumi Társaság 16 oldalas,
színes, A/3-as formátumú ha-
vilapja országszerte megvá-
sárolható.

Charon csónakos vitte az
öröklétbe távozókat, az egy-
kor békéscsabai Andódy Ti-
bor fénylô luxushajója mo-
dern találmány. Kötetének há-
romnegyedében „Középszó”
címmel borong és elmélkedik
arról, hogy elvégezvén dolga-
inkat, majd egy ilyen hajón in-
tünk búcsút az ittmaradottak-
nak, ahogy most nekünk
azok, akik már elvégezték, és
békében, csendben, lassan
elhajóznak a nagy tengeren,
az élet tengerén – mondhat-
nánk. Lehet, hogy halk zene
szól azon a hajón, és dúdol-
ják az utasok is, mi pedig hal-
kan fütyörésszük a dallamot,
még ha szorongunk is befelé,
láthatatlanul és nem hallha-
tóan, a tenger pedig csobog a
hajó két oldalán, a fények for-
rásai világítanak, a visszané-
zô arcok összemosódnak. Az
égbolton kigyúlnak a csilla-

gok, közöttük most a Jupiter a
legfényesebb. De mind a töb-
bi is, számolatlanul.

A kötet, melynek „Közép-
szavában” úszik a hajó idôt-
lenül, a szerzô cikkeibôl válo-
gat, és közread hat prózát az
életrôl és hasonló kalandozá-
sokról, mintha csak ott len-
nénk mi is, olvasók. A hat kö-
zött egy, a kötet címadója
(Amikor az istenek...) a leg-
terjedelmesebb. Nagy uta-
zás, hosszú, türelmes, igaz-
ságkeresô beszélgetés, mely-
ben az egyik fél a szerzô, a
másik a szerzô másik énje, a
leginkább kérdezô, a meg-
foghatatlan, de létezô szel-
lem-lény, egy másféle világ
olykor hívatlan hírnöke, kül-
dötte, képviselôje. Hátbor-
zongató mesék, történetek,
és (le kell írnom, mert hi-
szem) tanulságos esetek ar-
ról, hogy élet. Meg arról is,

hogy jóság és szeretet. Ha
adsz hozzá, érte: nem éltél
hiába. Az egészen kis novel-
lák is szolgálnak irodalmi él-
ménnyel, nem felejthetô szel-
lemi muníciókkal, az egyik a
hôsiességrôl és hazaszere-
tetrôl (Segítség!), a másik a
reményrôl (Fohász), a harma-
dik a sors útvesztôirôl (Bab
és borsó). A már említett „Kö-
zépszó” után 1984-es interjúi-
ból válogat, Weöres Sándor,
Ruttkai Éva, Szirtes Ádám, Si-
mándy József és Bessenyei
Ferenc szól hozzánk. Arról a
hajóról, mely fényben úszik a
tengeren, arra, az örökkéva-
lóság felé. 

Hogy még szebb legyen a
könyv, mint amilyen szép
nyomdai munka, arról Gara-
buczy Ágnes grafikái gon-
doskodnak. Mûvésziek, su-
gárzóak, igazak.

Sass Ervin

Andódy Tibor fénylô hajója

Én egyike vagyok annak a
sok ezer embernek, akik
évekkel ezelôtt, Lakatos fôor-
vos úr elbocsátásakor aláírták
a petíciót a fôorvos úr védel-
mében, sôt az akkori vezetés-
nek és késôbb Köles alpol-
gármester úrnak is írtam ez
ügyben. Sajnos hiábavaló
volt az erôfeszítésünk. Most e
levelembôl, ezzel egy idôben
elküldök egy példányt dr. Be-
csei László fôigazgató fôor-
vos úrnak, dr. Nédó Erika 
orvos igazgató asszonynak 
és a polgármester úrnak is.
Az orvoslást sok ember meg-
tanulhatja, de csak igen ke-
vésnek van meg az a hozzáál-
lása és csak keveseknek ada-

tott meg az a kisugárzás,
hogy fél gyógyulás legyen a
közelében lenni. Mindez La-
katos fôorvos úrban megvan,
a szaktudásáról nem is be-
szélve. Ezt mi sem bizonyítja
jobban, mint az a rengeteg
ember, aki még ennyi év után
is hûséges hozzá, és inkább
átmegy Orosházára vagy vár
a privát rendelôjében sok órát
zokszó nélkül, mint hogy más
orvoshoz menjen. Ez azért
kellene, hogy jelentsen vala-
mit a békéscsabai kórház ve-
zetôsége számára is, hiszen
az ilyen döntések elsôsorban
a betegekrôl szólnak. Én ta-
valy, egyik éjjel bekerültem a
békéscsabai sürgôsségi osz-

tályra, ahol az ellenôrzô orvos
reggel közölte velem, hogy az
állapotomon nem lehet segí-
teni, és különben is, sok em-
ber él ezzel a problémával. La-
katos fôorvos úr nem így gon-
dolta. Neki köszönhetem,
hogy nem kínkeservesen ván-
szorgok, hanem százszázalé-
kos életet élek. És nem csak
ezt köszönhetem neki. így hát
kérem a kórház vezetôségét,
mérlegelje a rengeteg hálás
ember kérését, és adjon lehe-
tôséget arra, hogy Lakatos fô-
orvos úr újra a békéscsabai
kórházban fôállásban kama-
toztathassa sok év alatt meg-
szerzett szakmai tudását és
tapasztalatát. 

Wollner Mária
(Cím a szerkesztôségben)   

Tisztelt szerkesztôség!

A 2011. január 14-ei ünnepé-
lyes bejelentést követôen in-
dult útjára az Új Széchenyi
Terv (ÚSZT), amely egy tíz
évre elôretekintô gazdaság-
fejlesztési program. Az ÚSZT
vitairata jelölte ki a gazdaság
fejlesztésének fô kitörési
pontjait, s ehhez igazodva
2011. január 17-én olyan pá-
lyázati rendszer indult útjára,
amelyben a jól mûködô
konstrukciók megerôsítése
mellett újak is megjelennek.
Az új kiírásokra a pályázók
március 1-jétôl nyújthatják be
projektötleteiket. 

Elsô körben 2011. január
17-étôl lehet pályázni egyes,
a vállalkozás- és közlekedés-
fejlesztés, valamint a foglal-
koztatás területén induló
konstrukciókra.

Ezt követôen, március 1-jé-
tôl összesen 79 pályázati le-
hetôség nyílik meg vállalko-
zás-, zöldgazdaság-, közleke-
désfejlesztés, valamint foglal-
koztatás, egészségipar, vala-
mint a tudomány és az inno-
váció területén.

Az Új Széchenyi Terv fô
kedvezményezetti területei a

kkv-szektor, a technológiafej-
lesztés, a munkahelyteremtés
és az innováció.

A foglalkoztatás területén
az Új Széchenyi Terv segíteni
kívánja a hátrányos helyzetû
munkanélküliek belépését és
tartós beilleszkedését a mun-
kaerôpiacra. A pályázati prog-
ram fô prioritása a munkaerô-
piac bôvítése. Elérhetô lesz
olyan felhívás is, amely a
munka világába visszatérô
kismamákat, az érettségizett,
de szakképesítéssel nem ren-
delkezô álláskeresôket támo-
gatja annak érdekében, hogy
a piac igényeinek megfelelô,
keresett szakmákat tanulhas-
sanak. A foglalkoztatás támo-
gatását, eszközbeszerzést, az
információs technológia fej-
lesztését, illetve kiegészítô te-
vékenységeket segítô pályá-
zat hosszú távon orvosolhatja
mindazok problémáit, akik
régóta munkanélküliek vagy
nemrég veszítették el állásu-
kat. Munkahelyi képzések tá-
mogatására is lehetôségük
nyílik a mikro-, kis- és közép-
vállalkozásoknak.

A vállalkozásfejlesztésen
belül új lehetôségként a legki-
sebb cégek vissza nem térí-
tendô támogatás és kedvez-
ményes kamatozású hitel

kombinálásával juthatnak fej-
lesztési forráshoz! A kis- és
középvállalkozásoknak lehe-
tôségük nyílik technológiafej-
lesztésre és korszerûsítésre.

A zöldgazdaság-fejlesz-
téshez kapcsolódóan meg-
nyílnak a régen várt megúju-
ló energia pályázatok. A kií-
rások az alternatív energia-
források teljes körét érintik a
biomasszától a szélenergián
át egészen a napenergiáig.
Lesz olyan felhívás, amely-
nek a megújuló energiaforrás
felhasználásán alapuló min-
taprojektek támogatása a
célja, illetve olyan pályázat is,
amely a geotermikus ener-
gia, tehát a földhô kiaknázá-
sának fokozásában kíván se-
gítséget nyújtani. Lehetôség
nyílik telephelyek energiaha-
tékonyságának, -takarékos-
ságának fokozására hôszi-
getelés, nyílászárócsere,
fûtés- és világítástechnikai
rendszerek korszerûsítésé-
vel. 

Az egészségipar területén
Pest megye kivételével az
egész országban elérhetô
lesz az a pályázati felhívás,
amelynek célja, hogy javítsa
a betegek hozzáférését a kü-
lönbözô rehabilitációs ellátá-
sokhoz, és hogy érzékelhe-

tôen javuljon az egészség-
ügyi szolgáltatás színvonala.

A gazdaság dinamizálásá-
nak sikeres útja a szereplôk
szövetkezésének elôsegíté-
se. Ennek egyik korszerû for-
mája a klaszterek támogatá-
sa. A sikeres klaszterek orga-
nikusan fejlôdô hálózatok,
amelyeknek egyik legna-
gyobb versenyelônye, hogy
folyamatosan, rugalmasan és
tudatosan képesek alkalmaz-
kodni piaci környezetük válto-
zásaihoz. 

Az agrár, mûszaki, orvosi
és természettudományi terü-
leteken mûködô vállalkozá-
sok is benyújthatnak pályáza-
tot annak érdekében, hogy
már meglévô, piacképes ter-
mékeiket, szolgáltatásaikat
vagy technológiáikat tovább-
fejlesszék.

Elérhetô lesz az a kiírás is,
amely az innovációs eredmé-
nyek hasznosítását támogat-
va segíti a gazdaságfejlesz-
tést, hogy hazánk a további-
akban is tudásalapú, fejlôdô
gazdaság legyen. A pályázati
lehetôségekrôl bôvebb infor-
máció az ujszechenyiterv.
gov.hu internetes oldalon ér-
hetô el.

Forrás:
ujszechenyiterv.gov.hu

Útjára indult az Új Széchenyi Terv
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Brenda, Csali és Pikó története
nem mindennapi. Elsônek Csali,
a fiatalabb, fekete keverék fiú,
majd Pikó, egy fehér, nagyobb
testû kan és Brenda, a középko-
rú, fekete labrador szuka került a
menhelyre Jaminából, a Tompa
utcából, még a nyár elején.

Gyakran az utcán voltak, mi-
vel a kerítés és a kapu számukra
átjárható volt. Tehát a három ku-
tya unalmában az utcán teker-
gett, ezért bekerültek a menhely
„biztonságos” rácsai mögé. Ez
eddig nem szokatlan, ilyen saj-
nos nap mint nap elôfordul a
„gondos” gazdáknak köszönhe-
tôen. Ez történt a nyár elején.

Ezt követôen gazdájuk – aki
nem abban a házban lakik,
ahonnan ôk kiszökdöstek – he-
tekig járt a menhelyre, hitegetve
a kutyákat és a menhelyi dolgo-
zókat, hogy készül az új kerítés
és a kennel, a három kutya ha-
marosan visszakerülhet otthoná-
ba. Majd a látogatások és a hite-
getés elmaradt, a kutyák ma is a
menhelyen laknak. Illetve már

csak ketten, mert Pikó novem-
berben megtalálta az álomgaz-
dit, neki már igazi otthona van.

Közben Brenda, a szuka ku-
tyus ivartalanítva lett. Ô és Csali
nagyon várják, hogy értük is el-
jöjjön végre valaki, aki igazi gaz-
dijuk lesz. Nagyon barátságo-
sak, szépen sétálnak pórázon,
ami Szabinának, Ivettnek és
anyukájuknak köszönhetô, akik
rendszeresen kijárnak a men-
helyre sétáltatni ôket. A csabai
állatmenhely a Kétegyházi út 30.
sz. alatt található, tel.: 06-30/322-
2776, honlap: www.csabaiallat-
vedok.hu, e-mail: csabaiallatve-
dok@freemail.hu.

A BÉKÉSCSABAI KISTÉRSÉGI ÉLETFA
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATó KÖZPONT
(Békéscsaba, Szabadság tér 9., telefon: 66/523-849)

olcsóbb albérletet keres
hajléktalan személyek számára, melynek fenntartásához
a TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0013 azonosító számú

FEDÉL MÁS-KÉP(P)P „Hajléktalan emberek
társadalmi és munkaerô-piaci integrációját segítô

komplex lakhatási és képzési programok”címû
pályázati program keretében anyagi támogatást

tud nyújtani.  
Olyan tulajdonosok jelentkezését várjuk,

akik számlaképesek!

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg. 

GAZDIKERESÔA BÉKÉS MEGYEI IBSEN NONPROFIT KFT.
KULTURÁLIS IRODA ÉS A MEZÔKOVÁCSHÁZI

CSANÁD VEZÉR ÁLTALÁNOS ISKOLA
ÉS ALAPFOKÚ MûVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY
MONDA- ÉS MESEMONDó TALÁLKOZóT HIRDET.

Idôpontja: február 17. (csütörtök) 10.00 óra.
Helyszíne: Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú

Korlátolt Felelôsségû Társaság
(Mezôkovácsháza, Alkotmány u. 63.)

Nevezési határidô: február 10.
Részletek a http://kultura.ibsen.hu honlapon.

Levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 3., Pf.: 138.,
e-mail: savolt@ibsen.hu.

Bôvebb információ: Savolt Zoltán (06-20/402-2178)
vagy savoltka@gmail.com.

FELHíVÁS
Az Életfa idôsek otthonában mûködô,
nappali ellátást végzô idôsek klubja

várja azokat az érdeklôdôket, akik jelenleg még otthonukban
élnek, de egészségi állapotuk miatt önellátásukban

segítségre szorulnak és igénylik a társas kapcsolatokat,
a mentális támogatást.

A szolgáltatás ingyenes.
Ebédet térítés ellenében tudunk biztosítani.
Nyitva tartás: hétköznapokon 8-tól 16 óráig.

További információt a 06-20/779-0178 telefonszámon
Vargáné Ménesi Judit nyújt.

Elhárult minden akadály, in-
dulhattunk, önbizalmunkban
megerôsödve utunkra bocsá-
tott a békéscsabai városházi
hangverseny közönsége, az
önkormányzati vezetôk.

A hosszú utat megszakítot-
tuk egy németországi szállás-
sal Offenbachban, hogy a
másnapi hangversenyre pi-
hentebben érkezzünk.

A Kohán György-kiállítást a
Brüsszeli Magyar Kulturális In-
tézetben a gyulai polgármes-
ter és múzeumigazgató után
Deutsch Tamás EP-képviselô
nyitotta meg, majd mi követ-
keztünk. Felemelô érzés volt
Erkel dallamait telt ház elôtt,
zömében kint élô magyar kö-
zönségnek énekelni – nem
csak a kórusnak, hanem a két
fiatal, tehetséges szólistánk-
nak, Nagy Szilviának és Ko-
vács Gergelynek is átütô sike-
re volt.

A rendezvényt záró foga-
dáson népszerûsítettük a csa-
bai kolbászt, itthonról vitt mé-
zeskaláccsal, aprósütemény-
nyel kínáltuk a közönséget.

Másnap magyar idegenve-
zetôvel néztük meg az óváros
nevezetességeit: a Szent Mi-
hály-székesegyházat, a királyi
palotát, a Grand’ Place-t a vá-
rosházával, és nem maradha-
tott el Brüsszel jelképe, a Man-
neken Pis, azaz a pisilô fiúcs-
ka sem. 

Délután a templomi hang-
versenyünk a magyarországi
árvízkárosultak megsegítésé-
ért szólt, az edelényi görög
katolikus templom helyreho-
zatalára fordítják a bevételt.

Esti sétánk során a fôtéren
zenés parádéban volt ré-
szünk, hangulatos sörözôt is
találtunk, a kitartóbbak még
tûzijátékban is gyönyörköd-
hettek.

Vasárnap irány a közeli,
hangulatos Mechelen város-
ka, majd Leuven. Idegenveze-
tônktôl, Podrahszki Katitól
megtudtuk, hogy a Collégium
Hungaricum, a tanulmányi
ház segíti a híres leuveni kato-
likus egyetemen tanuló ma-
gyar diákok, oktatók, kutatók
munkáját. Az egyetem könyv-
tárában találták meg azt a kó-

dexet, mely nyelvemlékünket,
az elsô magyar verset, az
ómagyar Mária-siralmat tar-
talmazta. Láttunk néhány
egyetemi épületet s az impo-
záns könyvtárat is. A fôteret itt
is a pompás gótikus városhá-
za és a Szent Péter-székes-
egyház uralja, amelynek
akusztikáját is teszteltük, éne-
keltünk benne.

Sétáltunk a különös hangu-
latú „szent városban”, a begi-
názsban is, ahol valaha világi
nôvérek éltek. Életük az apá-
cákéhoz hasonló rendben
folyt, de fogadalmat nem tet-
tek, nem kötelezték el magu-
kat örökre. Tanítottak, ápoltak,
segítették a szegényeket, ön-
ellátók voltak.

Délután már ismét Brüsz-
szelben jártunk, rövid ideig
egy pompás felvonulásban
gyönyörködhettünk, amely a
kétnapos képregény-fesztivál
része volt. A hatalmas, felfújt
képregény-figurákat mazso-
rettek, dobosok, fúvószene-
karok kísérték látványos pro-
dukciók kíséretében. Men-
nünk kellett tovább, hisz látni
akartuk a hangszermúzeumot.
A világ legnagyobb gyûjtemé-
nyének érdekessége, hogy a
kiállított hangszerekhez köze-
lítve a zene is megszólal a ka-
pott fülhallgatónkon keresztül.
A gyönyörû, szecessziós épü-
let tetején a teraszkávézóból
körpanoráma tárult elénk, be-
láttuk egész Brüsszelt.

Innen a Bartók-szoborhoz
mentünk. Egy kicsit csalód-
tunk, mert igaz, hogy a belvá-
rosban, központi helyen áll a
Varga Imre alkotta mû, mégis
kissé elszigetelve, egy beton-

fallal körülvett téren. ígére-
tünkhöz híven kóruspólóban
énekeltünk a szobornál, talán
kevesebben hallottak ben-
nünket, mint reméltük, de
azért volt olyan is, aki odajött
hozzánk, érdeklôdött, kik va-
gyunk, miért énekelünk.

A „pita” utcában vacsoráz-
tunk, majd az esti programját
ki-ki magának alakította, töb-
ben a brüsszeli sörök minôsé-
gét teszteltük egy hangulatos
sörözôben, hazafelé még a
gofrikülönlegességeket is
megkóstoltuk a sétálóutcá-
ban.

Az utolsó nap délelôtt De-
utsch Tamás vendégeként be-
jutottunk az Európa Parla-
mentbe. Rövid elôadást hall-
gattunk meg a parlament
munkájáról, majd fényképez-
kedtünk és énekeltünk a tag-
államok zászlói elôtt. A parla-
menti üléstermet üresen lát-
hattuk, nem folyt tanácskozás.

Az Európa-negyedet, a ha-
talmas üvegpalotákat idegen-
vezetônkkel jártuk körbe,
majd a tömegközlekedést
igénybe véve metróval utaz-
tunk az Atomiumhoz. A 9
gömbbôl álló építmény az
1958-as világkiállításra ké-
szült, a vas kristályrácsát jele-
níti meg 165 milliárdszoros
nagyításban. Az acélszerke-
zet olyan népszerûségre tett
szert, hogy a kiállítás után
nem bontották le, azóta
Brüsszel másik jelképévé vált.
A legfelsô gömbbe csôliften
jutottunk fel pillanatok alatt.
Föntrôl szemügyre vehettük a
közeli mini Európát, s búcsú-
pillantást vethettünk egész
Brüsszelre.

Brüsszeli kirándulás
1. Petôfi Utcai Általános Iskola

február 3. (csütörtök) 8–11.45

2. 2. Sz. Általános Iskola
február 14., 15., 16. (hétfô, kedd, szerda) 8 órától

3. Szent László Utcai Általános Iskola és óvoda
február 3. (csütörtök) 8 órától,
február 9. (szerda) 8 órától

4. Erzsébethelyi Általános Iskola
február 1. (kedd) Madách u. 8 órától,
február 2. (szerda) Rózsa u. 8 órától

5. Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola
január 31. (hétfô) Thurzó u. 8 órától,
február 2. (Jilemniczky u.) 8 órától

6. 10. Sz. Általános Iskola
január 29. (szombat) 8–10

7. József Attila Általános Iskola
február 1. (kedd), 9. (szerda) 7.30–10.35

8. Szabó Pál Téri Általános Iskola
február 4. (péntek), 8. (kedd) 8.55–11.40

9. Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium
február 5. (szombat), 9. (szerda) 8.45–11.45

10. Gerlai Általános Mûvelôdési Központ
február 1. (kedd) 8–9.45 

11. Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, óvoda és
Kollégium
február 3. (csütörtök) 8 órától

12. Savio Szent Domonkos Római Katolikus
Általános Iskola
február 12. (szombat) 8–12.00

A 2011/12. tanévre vonatkozó beiskolázási nyílt napok

A fiatalabb hivatásos tiszti kar
nap mint nap azt tapasztalja,
hogy nem kap igazán elfogu-
latlan, szakszerû segítséget
valós helyzetének megisme-
réséhez és jövôképének
megfogalmazásához. Mit
érez, lát, tud e tiszti állomány
a mindennapok forgatagá-
ban? A csökkenô életszínvo-
nalat, a társadalmi megbe-
csülés – még a korábbinál is
nagyobb – hiányát.

Egy átlagos magyar tiszt
az elmúlt években többször
költözhetett, a feleségének új
munkahelyet, a gyereknek új
iskolát vagy óvodát kereshe-
tett, vagy megtapasztalhatta a
munkanélküliséget, lakáshi-
ányt – miközben életszínvo-
nala a létminimum alá csök-
kent. 

A katonaélet, a szolgálat –
többek közt a szolgálati sza-
bályzat nem kellô megfogal-
mazása miatt – egyre jobban
ellehetetlenül. Már a tûrhetô-
ség határán van a fegyelmi
helyzet, a felelôsség kérdése
gyakran nem tisztázható, a
szervezet mûködésében sú-
lyos zavarok tapasztalhatók.
Többpárti demokráciákban
természetesnek vehetô, hogy
minden párt a saját érdekei-
nek szeretné alárendelni a
fegyveres erôket? 

A katonákkal kapcsolatos
kompromisszum csakis úgy
jöhet létre, ha a pártok elis-
merik a pártideológiától füg-
getlen, semleges tiszti kart.
Olyan tiszti kart, amelyet a sa-
ját törvényei, a hivatásából
eredô motivációk befolyásol-

nak. Megfigyelhetô, hogy az
éppen hatalmon lévô, kor-
mányzó párt a többi pártnál
nagyobb befolyásra törekszik
céljai megvalósítása érdeké-
ben. A hivatásos tisztet csak a
nemzet szolgálatának eszmé-
je hathatja át, ami a gyakorlat-
ban azt jelenti, hogy azon in-
tézményhez kell hûnek len-
nie, amely a nemzet hatalmát
és tekintélyét testesíti meg.
Ha az intézmények, hatósá-
gok, pártideológiák azon ver-
sengenek, hogy kihez legyen
„jobban hû” a katona, akkor
nem lesz érvényesíthetô és
tôle jogosan elvárható – a hi-
vatásából, katonai esküjébôl
eredô – fogadalom betartása. 

Ha ez így megy tovább, el-
vész a katonák egészséges
önbizalma.      Balázs József

Az állam és a katonák

A Szlovák Kultúra Házában
a hagyományos gasztronó-
miai kóstolók keretében rend-
szeresen megismertetik az ér-
deklôdôket a nyanyicska-
konyha remekeivel. Felvéte-
lünk azon a klubösszejövete-
len készült, ahol a csabai
szlovák konyha tésztacsodái-
nak készítésébe engedtek
bepillantást a szlovák nyugdí-
jasklub tagjai. Népszerûek a
savanyúság- és befôttkészítô
versenyek is.

A nyanyicskakonyha ínyencségei
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– Miért volt szükség új mé-
diatörvényre?

– A sajtótörvény 1986-os
keltezésû, a médiatörvénynek
nevezett régi rádiózásról és
televíziózásról szóló törvény
is 1996-os. A technika és a
sajtó mûködésének változása
miatt mindkettô felett réges-
rég eljárt az idô. A sajtótör-
vény ráadásul az államszocia-
lizmus idejébôl visszamaradt
jogszabály volt, a másikat pe-
dig, mondhatni egy poszt-ál-
lampárti koalíció alkotta.

– Korábban a televízióban
dolgozott. Szakmai szemmel
milyennek találja az új szabá-
lyozást?

– Egy törvény akkor jó, ak-
kor mûködik, ha képes kiszol-
gálni azokat a szereplôket,
akiket érint. Ebben az eset-
ben az újságírószakmát, a fo-
gyasztókat és a szabályozó
hatóságot. Az érdekegyezte-
téseik eredménye lett egy
használható jogszabály. Ki-
lencven százalékban elége-
dett vagyok vele. Képviselô-
társaimmal azon igyekeztünk,
hogy a törvénytervezetet érin-
tô módosító javaslatainkkal
visszább vegyük az esetleges
hatósági túlszabályozást.
Fontos momentum volt az,
hogy a bírságokat például
nem kell azonnal befizetni, a
hatósági döntést követôen,
hanem a korábbiakhoz ha-
sonlóan, bírósági döntés
függvénye lesz a befizetés.

– Hogy érinti az új média-
törvény a fogyasztót, tévéné-
zôt, olvasót?

– Fogyaszthatóbb médiavi-
lágot állít elô a jogszabály. A
kiskorúak védelmére gondo-
lok itt elsôsorban: hat kategó-
riába soroltuk a mûsorokat a
tartalom és a célcsoport sze-
rint. Magyarországnak gaz-

dag zenei hagyománya van, a
zenei kvóta felállítása nagyon
fontos. Ami nekem, mint egy-
kori híradósnak tetszik, hogy
nem lehet mindent alárendel-
ni a nézettségnek: a jogsza-
bály behatárolja az úgyneve-
zett nem a demokratikus köz-
vélemény tájékoztatását szol-
gáló híranyagokat. Ez azt je-
lenti, hogy ne vértôl tocsogja-
nak a hírmûsorok. A gyere-
kek, kiskorúak, családok vé-
delme mutatkozik meg az új
médiatörvényben.

– Meglepôdtek a heves
nemzetközi visszhangon?

– Egyátalán nem, erre szá-
mítani lehetett.

– A kritikusok szerint vissza
lehet élni a médiatörvénnyel.
A túl magas büntetési tételek
kiszabásával egy-egy újsá-
got, rádiót akár a csôd szélé-
re is juttathat a hatóság.

– Egy golfütôvel is vissza
lehet élni, ha fejbe vágok vele
valakit. A nem rendeltetés-
szerû használatot nevezhet-
jük visszaélésnek is, de ez so-
sem vezet eredményre, mert
az ember a törvény elé kerül-
het, és megkaphatja a bünte-
tését. Éppen a független bíró-
ság a garancia arra, hogy az
igazát mindenki megtalálja
majd ebben a rendszerben.
Ha a hatóság egy olyan hatá-
rozatot hozna egy ügyben,
amelyrôl a bíróság elôtt bebi-
zonyosodik, hogy mulasztás,
tévedés történt, akkor azt or-
vosolja a bírósági eljárás és
az érintett meg fogja találni az
igazát. Tehát a rendszerrel
nem lehet visszaélni, mert al-
kalmatlan rá.

– A médiatörvényt ért nem-
zetközi kritikák nem tesznek
jót Magyarország hírnevének.

– Ma az ellenzék mindent
megtesz annak érdekében,

hogy az országot a nemzet-
közi fórumokon lejárassa. A
külföldi kritika annak az ered-
ménye is lehet, hogy a kor-
mány dolgozik azon, hogy az
ország gazdaságát rendbe
hozza. Ennek részeként olyan
korábbi – jelentôs tôkecso-
portokat érintô – megállapo-
dásokat újra kellett tárgyalni,
hogy ne legyen aránytalan-
ság a kis- és középvállalkozá-
sok és multik között. Ezek a
lépések, a médiatörvényhez
hasonlóan, pont azt szolgál-
ták, hogy az eddigi diszkrimi-
natív eljárásokat megszüntes-
sük. A tôkecsoportok azon-
ban nyugaton azt nem tudják
kommunikálni, hogy például
egy energiavállalat eddigi ga-
rantált hozama a  szerzôdé-
sek újratárgyalása után már
nem lesz biztos, és a  bevéte-
leik egy részét magyar beru-
házásokra, munkahelyekre
kell majd fordítania. Ez nem
érdekli a nyugati újságolva-
sót, mert ôk is ugyanígy a ma-
gas energiaáraktól szenved-
nek. Ezért, hogy az érdekcso-
portok nyomást gyakorolja-
nak az Európai Bizottságra, a
döntéshozó szervekre, egy
dologhoz nyúlhatnak, ami a
nyugati átlagember számára
is érthetô. Ez a sajtószabad-

ság és a véleménynyilvánítás
szabadsága. Cenzúra lesz, és
a hatóság beleszól a tarta-
lomgyártásba, mondják. Ter-
mészetesen, ezek az állítások
mind nem igazak, de eljutnak
az átlag nyugati újságolva-
sóig is. És persze a döntés-
hozókig, akikbôl többen, úgy
látszik, zsigerbôl – a törvény
szövegének ismerete nélkül –
ítéletet mondtak a törvényrôl.
– Kell majd változtatni a törvé-
nyen?

– Nem látok olyan aka-
dályt, ami veszélyeztetné a
médiatörvény hazai alkalma-
zását. A tapasztalat alapján a
médiatörvényen – mint a jog-
szabályok nagy részén – biz-
tos kell változtatni. Ez így volt
az 1996-os törvénnyel is,
amely a gyakorlati alkalmazás
tapasztalatai eredményeként
legalább ötven ponton válto-
zott az évek alatt. Ha valami-
lyen változtatásra az uniós
vizsgálatok eredményeként
lesz szükség, akkor bizonyá-
ra megteszi a jogalkotó, de
csak akkor, ha más országok
is módosítanak. Minden or-
szágban az EU-s alapelvek
alapján születtek a törvények,
és teljes jogú tagországként
minket sem érhet diszkriminá-
ció. G. B.

Pálffy István: A bíróság a garancia, hogy mindenki megtalálja az igazát

A gyerekeket, családokat védi
az új médiatörvény

Pálffy István az Országgyûlés kulturális és sajtóbizottsá-
gának alelnökeként az elmúlt idôszakban sokat foglalko-
zott a médiatörvénnyel. A képviselôvel az új jogszabályról
beszélgettünk.

„Nem látok olyan akadályt, ami veszélyeztetné a médiatör-
vény hazai alkalmazását.”

Sok-sok esztendôvel ez-
elôtt elterjedt az a hír, mi-
szerint egy korábbi pártem-
bert zavart volna a harang-
zúgás Pécsbányatelepen,
ezért betiltatta azt. Azóta
csendes a környék, semmi
sem zavarhatja meg az egy-
házellenes személy pihené-
sét, lelki nyugalmát. 

– Határozottan állítha-
tom, nincs alapja ennek a
történetnek – jelentette ki dr.
Gesztesi András, aki a

pécsbányatelepi templom-
ban lát el szolgálatot. – Errôl
a pártemberrôl szóló men-
demondánál sokkal próza-
ibb oka van annak, hogy
hétköznapokon nem kondul
meg a templom harangja.

Egyszerûen nincsen
olyan ember, aki munka-
napokon meghúzná a köte-
let. De a vasárnapi misén, il-
letve temetések alkalmával
nem marad néma a harang.
A modernebb templomok-

ban már automatika szokta
vezérelni a toronyban zajló
„zenélést”. Egy ilyen beren-
dezés azonban nem olcsó

mulatság, ezért maradt a
pécsbányatelepi kézi vezér-
lés, meg a mítosz, ami száj-
ról szájra terjed. HT

Nincs, aki húzza a harangkötelet
Tetszik, nem tetszik, el kell oszlatnunk egy vidéki legen-
dát. Nem egy volt kommunista párttitkár személyes bosz-
szúja miatt nem harangoznak délidôben a pécsbányate-
lepi templomban.
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Az Új Széchenyi Terv kere-
tében már a héten megpá-
lyázható programokat indít a
kormány, és a korábbinál sok-
kal egyszerûbb, közérthetô
kiírásokat, rövidebb bírálati
idôt, kevesebb papírmunkát
ígér. – Az Új Széchenyi Terv az
ország megújulásának része.
Lesznek kételkedôk, ahogy
az elsô terv idején is voltak,
de az idô mindig azokat iga-
zolja, akik hisznek, dolgoznak
és akarnak, a többieket meg-
öli a tétlenség – fogalmazott
Orbán Viktor. – Az elôttünk
álló strukturális reformok cél-
ja, hogy mindenkit meghívjon
a munka világába, és hogy vi-
lágossá tegyük, nem lehet el-
bújni a munka elôl és arra vár-
ni, hogy az állam a mások ál-
tal befizetett adóból biztosít-
son szociális juttatásokat –
mondta a miniszterelnök. 

Az ÚSZT hét területre osz-
lik, a korábbihoz képest há-
rom új is bekerült a program-
ba: az egészségipar, a zöld-
gazdaság és a kiemelt foglal-

koztatás-támogatás. A legfon-
tosabb az infrastruktúra fej-
lesztése, ezen belül is kiemelt
szerepet kap a közlekedés.
Elsôsorban a kis- és közepes
vállalkozások számára lesz-
nek vállalkozásfejlesztési pá-
lyázatok, de a legkisebb vál-
lalkozások is számíthatnak
mikrohitelekre. Lesznek nagy
nemzeti programok is, közte
sportcélúak, mint a debreceni
stadionépítés, turisztikai fej-
lesztések, a budapesti Moszk-
va tér megújítása. – Az Új Szé-
chenyi Terv a kormány mind
az öt célját segíti: az állam-
adósság csökkentését, a fog-
lalkoztatás bôvítését, a növe-
kedés erôsítését, a hiány
csökkentését és a versenyké-
pesség javítását – mondta a
program bemutatásakor Ma-
tolcsy György nemzetgazda-
sági miniszter, aki szerint az
Új Széchenyi Terv 2011–2014
között 7000 milliárd forint for-
rással évi öt százalékponttal
emeli majd meg a beruházási
rátát.  SZD

Orbán Viktor: Mindenkit
meghívunk a munka világába!

Új Széchenyi Terv!
Elindul az Új Széchenyi Terv (ÚSZT), ami a miniszterelnök
szerint az ország megújulásának része. Már idén 93 pályá-
zattal 1100 milliárd forint tôkét fognak kihelyezni. A nagy
nemzeti programok mellett a kis- és középvállalkozók is
számíthatnak pályázati lehetôségekre. 

A kormányfô mindenkit meghív a munka világába
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A bôrbetegségek számos
család életét megkeserítik. Az
atiópiás ekcémától szenvedô
gyerekek krónikus viszketés-
sel küzdenek. A témával fog-
lalkozó Vidám Zsiráf Klub
idén vált országos hálózattá.
A klub védnöke a Heim Pál
Gyermekkórház bôrgyógyá-
szati osztályának vezetôje, dr.
Szalai Zsuzsanna. – Tudom,
hogy az ekcéma nem gyó-

gyítható, de kezelhetô, akár a
tünetmentességig is. Egy
ilyen betegség a családot
anyagilag is leterheli, ezért a
kezdeményezés mögé állt
egy gyógyszercég is. Az ösz-
szefogás megkoronázása-
képpen a Vidám Zsiráf Klub
örökbe fogadta a Fôvárosi Ál-
lat- és Növénykert legkisebb
zsiráfkölykét. 

K. K.

Zsiráfok a gyermekekért
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A kormány választása azért
esett a gödöllôi kastélyra,
mert történelmi környezetben
szerették volna megrendezni
az EU-elnökséggel kapcsola-
tos rendezvényeket. Itt csak a
kiemelt eseményeket, például
a miniszteri találkozókat tart-
ják. A tárgyalások négyötöde
szakértôi, ezek a fôvárosi, bel-
városi kormánynegyedben
lesznek. A szakértôket nem
szállítják a reptérre, ellentét-
ben a delegációkkal, akik
egyenesen ide érkeznek.

– Mi nem arra gondolunk,
hogy Merkel asszony vagy
netán Sárközy úr a városban
fog tölteni napokat, hanem
arra, hogy az adminisztrációs
munkatársak, a sajtó, illetve,
aki a világ minden pontjáról
ide érkezik, jól fogja magát
érezni és viszi a mi jó hírün-
ket. Nekünk ôket kell komfor-
tosan kiszolgálnunk, és erre
mindenképpen felkészültünk
– jelentette ki Gémesi
György, Gödöllô polgármes-
tere a város honlapján.

Gödöllôn több mint 200
rendezvényt szerveznek
majd az elnökség fél éve
alatt. Az elsô tanácskozás ja-
nuár 13-án volt, és azóta fo-
kozott rendôri intézkedések
léptek életbe a környéken.
Több utcát lezárnak, gyak-
rabban igazoltatnak és több
helyen kordonokat is húznak
a városba érkezô külföldi po-
litikusok védelme érdekében.
De a város polgármestere
szerint ez a helyiek minden-
napjait nem zavarja majd, a
kastély pedig készen áll a
vendégek fogadására. Az el-
nökségi eseményekre a vá-
rosba érkezô európai uniós
delegációknak Gödöllô is
kedveskedik ajándékkal, kul-
turális mûsorral. A királyi kas-
télyban az elnöki asztalon
például a gödöllôi uniós emb-
lémával díszített Szamos
marcipán ajándék kínálja ma-
gát a minisztereknek. Az ebé-
dek elôtt gödöllôi kulturális
együttesek lépnek fel. Az Ál-
talános Ügyek Tanácsa pén-
teki ülésén a Kiscibri és a
Kalapos együttes adott
mûsort és aratott nagy tet-
szést. A sajtóközpontban – a
Mûvészetek Házában – egy
gödöllôi információs pult is
található, ahol brosúrákat, a
városról szóló információs
anyagokat találhatnak az oda
érkezôk.

K. Z.

Megkezdôdtek a tanácskozások,
a város az EU központja

Európa szíve lett Gödöllô
A múlt hét óta Európa Magyarországra költözött. Ezen be-
lül is Gödöllô lesz az Európai Unió központja a következô
fél évben. A magyar EU-elnökség informális tanácsülései-
nek a Grassalkovich-kastély ad majd otthont.

A városba érkezô európai uniós delegációknak Gödöllô is
kedveskedik ajándékkal, kulturális mûsorral

– Rengeteg volt a hôség
miatti rosszullét a július köze-
pi kánikulában. A budaörsi
bázison ennek kapcsán volt
olyan napunk, amikor a szo-
kásos 3-4 riasztás helyett 10-
12 alkalommal kellett elrepül-

niük a kollegáknak – mondta
el Túri Péter, a légimentôk ve-
zetôje. Elôfordultak azonban
olyan napok is, hogy tartalék
helikopter hiányában napok-
ra le kellett állítani a bázist,
hogy a jármûveken a szüksé-

ges karbantartási munkákat
el tudják végezni. Az év vé-
géig összesen 2831 feladatot
teljesítettek 1801 repült óra
alatt, annak ellenére, hogy az
ôszi idôszaktól kezdve jóval
kevesebb riasztást kaptak,
mint korábban. A légimentô-
szolgálat munkatársai abban
bíznak, hogy 2011-ben remél-
hetôleg sikerül újra tartalék
gépet rendszerbe állítani, és
minden olyan alkalommal ri-
asztást kapnak majd, amikor
az a protokoll szerint indokolt. 

–GB–

Elôfordult, hogy tartalékgép-hiány miatt
napokig állt a bázis

Dolgos év a légimentôknél
Több életet sikerült megmenteni a fôváros és az agglome-
ráció térségében a légimentôknek köszönhetôen az elmúlt
évben. A napokban készült el a helikopteres mentéssel
kapcsolatos 2010-es összefoglaló. Az adatok szerint a
legsûrûbb idôszak a mentési munkálatokat tekintve a nyár
volt. A kánikulai idôjárás miatt a rosszullétek sok balesetet
eredményeztek, számos olyan helyzet adódott, amikor a
helikopteres mentés volt indokolt.

Összesen 2831 feladatot teljesítettek 1801 repült óra alatt
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– Azzal a borral vendé-
gelt meg, amit még a ki-
lencvenedik születésnapjá-
ra kapott. Hogy még ma is
mindenre emlékszik napra
pontosan, az megdöbben-
tô. Nem látszik rajta a kor,
sima, ránctalan a bôre, év-
tizedeket letagadhatna.

Lenyûgözôen beszélt a há-
borús élményeirôl, teljesen
a hatása alá kerültem – me-
sélte Dinga László, Ernô
bácsi volt tanár kollégája. 

A tanári végzettségû Ko-
vács Ernô valóban megjár-
ta a poklok poklát, a Don-
kanyart a második világhá-

borúban. 1942-ben indult a
frontra ezredével, és az uri-
vi offenzíva idején már a
doni táborban volt. A kato-
nabetegségen, a flekktífu-
szon is átesett, és gyógyu-
lása után ismét tanárként
dolgozott. 1944-ben a Ve-
reckei- és az Uzsoki-hágó
megerôsítésére hívták be
ismét, 1945 májusában tet-
te le a fegyvert. Ekkor nem
haza, hanem hadifogságba
vezetett az útja, ahonnan
csak három év múlva sza-
badult, és még tiszti rang-
jától is megfosztották.

Családja Ásványrárón
élt, és a nagy szigetközi ár-
víz után költöztek Tatára.
Ekkor, 44 évesen a Vaszary
iskola tanára, majd igazga-
tóhelyettese lett. Katonás
szigora mellett igazságos
pedagógus volt, ezért ked-
velték mind a kollégái,
mind a tanítványai.

Manapság már nem na-
gyon jár el otthonról, de
sokat olvas és keresztrejt-
vényt fejt, családja, gyer-
mekei és unokái rajongá-
sig szeretik. 

HT

Kovács Ernô megjárta a Don-kanyart is

A 101 éves fôhadnagy
Vitéz Kovács Ernô tanár, magyar királyi fôhadnagy im-
máron a 101. évét is betöltötte egészségben, szellemi
frissességben, derûsen. Ernô bácsit családja, tisztelôi, a
Történelmi Vitézi Rend tatai csoportjának tagjai köszön-
tötték.

Ernô bácsi szó szerint megjárta a hadak útját
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Egy ismert pécsi vendéglá-
tós, Scheffer Ferenc Péter
nevû gyermeke a közelmúlt-
ban életét veszítette. A lelki
trauma hatására a szülôk pe-
dig úgy érezték, egy igen je-

lentôs összeggel támogatnák
az orgona megépítését. Az új,
fantasztikus akusztikával ren-
delkezô koncertterembe ere-
detileg terveztek orgonát. De
az anyagi források hiányában

az átadásra nem álhatott a
helyén. Most viszont a város
vezetôi, az élen dr. Páva Zsolt
polgármesterrel jelenthették
be, hogy új fordulatot vett az
ügy. Természetesen azt a
gyászolók is tudják, gyerme-
küket nem támaszthatja fel
semmilyen nagylelkû ado-
mány. Mégis úgy gondolták,
ha a tragédiát meg nem tör-
téntté tenni nem tudják, lega-
lább méltó emléket állítanak
egyetlen – immár örökre távo-
zott – utóduknak. A tervek
szerint az orgonát 2012-ben
adják át. A Kodály Központ-
ban az Európa Kulturális Fô-
városa programsorozat lezá-
rulta után újra beindult a zenei
pezsgés. Tavaszig több héten
át „Pécsi hangzás” néven egy
olyan sorozat indul, ahol a he-
lyi muzsika jeles képviselôi
kapnak lehetôséget a bemu-
tatkozásra. De nemcsak a
klasszikusok, hanem a nép-
zenészek, a könnyûzenei
irányzatok, illetve a világzenei
stílus is megmutathatja magát
a hallgatóságnak, miközben
még zajlik a próbaüzem, hi-
szen egy ilyen intézmény jó
mûködéséhez tapasztalatok-
ra van szüksége mindenki-
nek. 

HT

Adományból épül a hangszer

Orgona a Kodály
Központban

Különös történet kapcsán építenek orgonát a nemrégiben
elkészült pécsi Kodály Központban. Ahhoz, hogy a kon-
certterem egy nemes, hatalmas hangszerhez jusson, egy
családi tragédia is „kellett”. Egy fiatalember halála volt a ki-
váltó oka annak, hogy egy magánszemély felajánlást te-
gyen.

Méltó hangszert kap a központ
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– Naponta egy táblával
szoktam megenni, de nem csi-
pegetve, hanem pillanatok alatt
behabzsolom. Ha hozzájut az
ember szenvedélye tárgyához,
egész egyszerûen mohó lesz.
így vagyok én a csokoládéval,
nagyjából egyetemista korom
óta. Ha nem jutok hozzá a napi
egy táblámhoz, elvonási tüne-
teim lesznek – vallotta be la-
punknak a fôorvos. 

Duli Viktória dietetikus sze-
rint az ételfüggôséggel is vi-
gyázni kell, hiszen számos be-
tegség forrása lehet. – Az olyan
ételfüggôség létezését, mely
szerint a szervezetünk kívánna
valamilyen táplálékból rendsze-
resen egyre többet – mint pél-
dául az édesség, chips vagy

üdítôk –, egyelôre még kutat-
ják. Nem feltétlenül rossz dolog
ápolni a lelkünket akármilyen fi-
nomsággal, amennyiben nem
áll fenn a súlyprobléma vagy
esetleg cukorbetegség.

Amire azonban minden-
képp oda kell figyelni, hogy ne

együnk az egyik élelmiszerbôl
sem többet a másik rovására,
hanem maradjon meg az
egyensúly a vitaminok, a
hasznos alkotóelemek és a
szenvedélybôl fogyasztott
ételek között. 

HT

– A Katy Perry-klip óta több
ismeretlen is odajön hozzám,
felismernek az utcán. Persze,
ez nem annyira meglepô, hi-
szen az interneten 72 millióan
nézték meg a videót, és a ze-
necsatornák is sokat játsszák.
Rendkívüli élmény egy profi
csapattal dolgozni.

Külön öröm, hogy maga-
mat alakíthattam, hiszen itt is
bûvészkednem kellett – ava-
tott be minket Kolos a klipfor-
gatás részleteibe. A bûvész
nemrég tért vissza Washing-
tonból, ahol egy kulturális
fesztiválon lépett fel. – Ameri-
kában is rengeteg helyen be-

mutathattam a mûsoromat.
Például a Kennedy Center
színházában. Fontos, hogy
kulturális fesztiválokon képvi-
seljem Magyarországot és a

bûvészkedést. Emellett itthon
is folyamatosan fellépek, az
erômbôl pedig még az egye-
temi vizsgaidôszakra is futja. 

U. J.

Kutatják az ételfüggôség titkát

Napi egy tábla csokit eszik
Zacher doki

Dr. Zacher Gábor toxikoló-
gus nem titkolja, hogy cso-
koládéfüggô. Hozzáteszi:
tudja, hogy ez nem túl fér-
fias dolog. Feleségét azon-
ban cseppet sem zavarja
férje szenvedélye, szívesen
kedveskedik neki egy-egy
tábla édes finomsággal.

Katy Perry bûvésze:
Párkányi Kolos

Egyetemista kora óta csokoládéfüggô
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Nemzetközi babérokra tör
Párkányi Kolos, a fiatal
bûvész. Kolos szerepelt a
világhírû énekesnô, Katy
Perry klipjében, és nemzet-
közi kulturális fesztiválokon
is állandó fellépô. Közben
itthon is rendszeresen mu-
tatja be mûsorait, sôt, egye-
temi tanulmányait sem ha-
nyagolja el. 

Katy Perry klipjében szerepelt
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Az ételfüggôség is ölthet veszélyes méreteket

Az Év pénzérméje díjat idén is hazai érme nyerte, csakúgy, mint az elmúlt négy évben. A világ
gyûjtôi által odaítélt díj átadása január 29-én lesz Berlinben. A díjnyertes magyar ezüst 5000 fo-
rintos érmét Fritz Mihály tervezte, és része annak a sorozatnak, amely a magyar világörökséget
mutatja be. Az egyik oldalára az Andrássy út képét verték, a túloldalon a pesti Duna-part látható
a Lánchíd és a Margit híd között. A közönségdíjért 15 pénzérme versengett, a magyar érme le-
gyôzte többek között a kazahsztáni 100 tengést, amely a hun Attilát ábrázolja. SZ. D. Párkányi Kolos: Élmény volt Katy Perry csapatával dolgozni!

Nyert a magyar érme!

Világörökségi helyszíneket vertek a két oldalára

A Szegénység arcai film-
fesztiválon, rövidfilm kategóriá-
ban Baranyi Mária „Pogácsás-
julcsi” címû alkotása nyert. 

– Egy háromgyerekes cigány-
asszonyról szól a film, aki meg-
valósította álmát – mesélte a
film rendezôje. – Munkanélküli

volt, átképezte magát cukrász-
nak, de akkor sem kapott ál-
lást. Mosogatott és szállodák-
ban takarított. Az interneten ta-
lált egy kiadó üzlethelyiséget,
amit hasznosítatlan területként
jelöltek meg, közmû sem volt.
Hitelt vett fel, és beindította sa-
ját kis pogácsás üzletét. Julcsi
mindennap hajnalban kezdi a
gyúrást, dagasztást – mesélte
Baranyi Mária, aki kutyasétálta-
tás közben talált rá az asszony-
ra és boltjára. – Ma ez a hely a
lakótelep központja, az embe-
rek megállnak itt beszélgetni,
barátságok szövôdnek. Példa-
értékû az asszony kitartásának
a története. Fontosnak tartom,
hogy ne mindig a segélyért
kuncsorgó romákat mutassa a
média, hanem az ilyen sikertör-
téneteket is!  SZD

„Ne mindig a segélyért kuncsorgó romákat
mutassa a média!”

Pogácsás Juli
megvalósította álmait

„Pogácsásjulcsi” története példaértékû. Kitört a munka-
nélküliségbôl, megvalósította saját álmát. A roma asszony
ma egy fôvárosi lakótelep mozgatórugója. A róla készült
film díjat kapott a Szegénység arcai fesztiválon.

A háromgyermekes asszony megvalósította álmát
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– Nagyon élvezem, hogy
ilyen szerepem lehet a soro-
zatban. Gyermekkorom óta
színésznek készültem. Jól ér-
zem magam Horváth Veroni-
ka bôrében. Minden színész-
nek kedvére való, amikor jel-
legzetes karaktert alakíthat –
mesélte lapunknak a színész-
nô, aki szemüveget, fogsza-
bályozót és kinyúlt ruhákat vi-
sel az epizódokban. Bár a
hétköznapokban Kondákor
Zsófi után megfordulnak az
utcán a férfiak, kevesen tud-
ják, hogy ô a Csillagvirág Kli-
nika egyik gyakorló orvosa,
annyira nem hasonlít a szí-
nésznô civil énje a szereplôé-
re. – Úgy megváltoztatták a
külsômet a sorozat kedvéért,
hogy egyetlen embert leszá-
mítva még senki sem ismerte
fel bennem Horváth Veronikát
– mondja nevetve Kondákor
Zsófi. – Csak a töltôállomá-
son, ahol rendszeresen tan-
kolni szoktam, jegyezte meg
az egyik benzinkutas, hogy

látott a sorozatban. Igaz, ô
már korábbról is ismert. Kem-
be Sorellel egy idôben kerül-
tem a Jóban Rosszbanba.
Bár ôt a Duna Tv-bôl is isme-
rik az emberek, látom, hogy
neki mennyi feladatot jelent a
nézôkkel való kapcsolattar-
tás. Engem nem zavar, hogy

nem ismernek fel, hiszen így
élhetem tovább a nyugodt
hétköznapokat. 

A színésznôt az viszont za-
varja, hogy szépsége miatt
modellnek titulálják. – Gyak-
ran írják rólam a sajtóban,
hogy modellként dolgoztam
korábban. Pedig sosem áll-
tam kifutón, elsôsorban rek-
lámfilmekben szerepeltem –
tette hozzá. 

– Nagyon szeretném, ha a
sorozat mellett színpadi sze-
rephez is juthatnék, akár egy
kisebb társulatban is. Bár
most heti három órában a Bu-
dafoki Musical Stúdióban tán-
colok és énekelek, úgy ér-
zem, hozzám inkább a prózai
szerepek állnak közelebb. A
Jóban Rosszban szereplô-
gárdájában is több mûvészt
találunk, aki esténként szín-
padon is dolgozik.  GB

Színpadra vágyik a Jóban Rosszban sorozat sztárja

Kondákor Zsófi:
Nem hiányzik a hírnév

Kondákor Zsófia nem ne-
vezhetô a TV2-n futó soro-
zat szépségének, hiszen
szerepe kedvéért alaposan
„elmaszkírozták”. A Jóban
Rosszban sorozatban Hor-
váth Veronika rezidens or-
vost alakítja, de rajongói
nem ismerik fel az utcán.

Horváth Veronika rezidens (balra) bôrébe bújva
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A képzeletbeli dobogó leg-
felsô fokára Tóth Ali divatszer-
kesztô állhat, de a top 10-ben
szerepel még SP és Yonder-
boi, valamint a Kulka Jánost
maga mögé utasító Kinter
Oszkár is. A külföldön dolgo-
zó modell szerint sokkal jobb
lenne egy olyan felsorolás,
ahol nincsen rangsor és nincs
verseny, bár nagyon örül,
hogy a tizedik hely az övé. – A
stílus az egyéniséget tükrözi,
a márka nem lényeges, csu-
pán az a fontos, hogy jól érez-
zük magunkat abban, ami raj-
tunk van. Számomra is meg-
határozó, hogy a különbözô
alkalmakkor miben jelenek
meg – vallotta be lapunknak
Kinter Oszkár. 

– Kulka Jánost tisztelem és
nagyra becsülöm, zseniális
színésznek tartom, aki kivá-
lóan öltözködik, akár a lista
elején is állhatna – mondta
Oszkár a Nemzeti Színház
mûvészérôl, akit maga mögé
utasított a listán, amelyen az
elsô 20 között van Nagy Ervin
és Csányi Sándor is. Sebes-
tyén Balázst három hellyel
megelôzve Till Attila áll a 15.
helyen. Aki még büszke lehet
a megjelenésére, az Kovács

Ákos, Vincze Ottó, Puskás
Péter és Rogán Antal, aki
egyedüli politikusként került a
toplistára. 

K. K.

A 2010-es év legstílusosabb magyar férfijai 

Kinter Oszkár megelôzte
Kulka Jánost

Egy internetes blog felállította a 2010-es év legstílusosabb
magyar férfijainak a listáját. Közel tízezer internetes sza-
vazó, valamint egy kilenctagú szakmai zsûri voksai alapján
állt össze a névsor.

Kinter Oszkár a Top10-ben
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Zsófi nem nagyon hasonlít sorozatbéli karakterére
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Már nemcsak káposztákat
és kisbirkákat, hanem autó-
kat is lehet nevelni az inter-
neten.

A népszerû farmos játék
után most gépjármûvek neve-
lésével is foglalkozhat az, aki
gondozási ismeretekre vágyik.
A már öt éve üzemelô honla-
pon már nemcsak Trabantot,
de egy ideje kamiont és egyéb
négykerekûeket is nevelhe-
tünk. A gondoskodásért petá-
kokat és garasokat kapunk, de
ha meguntuk a kocsit, be is
zúzhatjuk. A puszta részvételért
óránként ötvenöt peták jár, de
ha legalább ötvenszázalékos
állapotban van az autónk, to-
vábbi húszat érdemlünk. Ha
ügyesen gazdálkodunk peták-

jainkkal, vásárolni is tudunk az
oldalon, ötszázért például taxi-
vezetôi engedélyt. Csakúgy,
mint az igazi rali teameknél, itt
is lehet csapatot szervezni,

amiért külön garasokat lehet
nyerni. Az oldal szervizest és
saját ócskást is foglalkoztat,
„akivel” a lepukkant járgányt el-
vitetheti a pórul járt sofôr.      BE

Nevelj Trabantot!

A gondoskodást meghálálja a program
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Egyedi gumicsizmát tervezett
filctollal, ecsettel és ragasztóval
Bartók Eszter. Az énekesnô töb-
bek között Hujber Ferivel és Dér
Henivel dekorált. Az eredmény
tíz pár divatos csizma, tele a
sztárok kedvenc figuráival. A

mûvészi alkotásokra hamarosan
bárki licitálhat. A befolyt össze-
get egy szenvedélybetegekkel
foglalkozó alapítványnak utalják
át. A mindig divatos Bartók Esz-
ter igazán stílusos és visszafo-
gott csizmát készített. – Szere-

tem a gumicsizmát, mert vidám
és praktikus viselet – magyaráz-
ta az énekesnô. – Még a tavaszi
latyakos idô után sem rejtem a
szekrény mélyére, hiszen nyá-
ron is jól jön az esôs szabadtéri
fellépések alkalmával.              KK

Bartók Eszter
gumicsizmában lép fel

Bartók Eszter és Hujber Feri a csizmákkal
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Do konca januára bola v
Dome slovenskej kultúry (DSK)
otvorená výstava s názvom
Srdcom vyšité, v rámci ktorej
pripomenuli 10. výročie založe-
nia Výšivkárskeho krúžku Roz-
marín. Kolektív, ktorý pracuje
pod vedením ľudovej umelkyne
Anny Illéšovej Boťánskej ne-
dávno bol vyznamenaný s pres-
tížnou odbornou cenou, s Gra-
nátovým jablkom.

Početných záujemcov verni-
sáže exhibície privítal predseda
Čabianskej organizácie Slová-
kov Michal Lásik, kým s histó-
riou pôsobenia kolektívu prítom-
ných oboznámila riaditeľka DSK
Anna Ištvánová. Vyzdvihla, že
počet členiek krúžku od roku
2000 štvornásobne vzrástol a
zúčastnili sa na nespočetných
výstavách, jarmokoch a krea-
tívnych dielňach tak v Maďars-
ku, ako aj v zahraničí. Popri zac-
hovávaniu slovenských a ma-
ďarských motívov sa venujú aj

výšivkám národov okolitých štá-
tov. Členky jubilujúceho kolektí-
vu prevzali od členov vedenia
ČOS a poslancov slovenskej
samosprávy štýlovo rozmaríny,
ako aj náprstky z keramiky, die-
la umelca Ladislava Hudecza.

Oslávenkyniam zagratuloval
aj generálny konzul Slovenskej
republiky Štefan Daňo, ako aj
predsedníčka Spolku ľudového
umenia Békešskej župy Anna
Pálová, ktorá zdôraznila, že v

župe je to najpočetnejší, najp-
lodnejší krúžok s najkvalitnejší-
mi prácami a vyznačuje sa aj s
najnižším priemerným vekom
členiek.

Za dlhoročnú podporu DSK a
spolku ľudového umenia sa po-
ďakovala vedúca A. Illéšová Bo-
ťánska a obdarovala ich po jed-
nom obrovskom obruse, vyši-
tom so srdcom s prekrásnymi
ľudovými motívmi.

Cs. L.

Desatrocný Rozmarín‚ ^

Január végéig látogatható
a  Szlovák Kultúra Házában
(SZKH) a Szívvel varrva elne-
vezésû kiállítás, amellyel
a Rozmaring hímzôkör meg-
alakulásának tizedik évforduló-
ját ünnepelték meg. Az Illésné
Botyánszki Anna, a Népmûvé-
szet mestere vezetésével mû-
ködô csoportot nemrégiben
nívós szakmai elismeréssel,
a Gránátalmával tüntették ki.

A  kiállítás megnyitóján
a Csabai Szlovákok Szerveze-
tének (CSSZSZ) elnöke, Lászik
Mihály köszöntötte a számos
érdeklôdôt, míg a közösség
mûködésének történetével Ist-
ván Anna, a SZKH igazgatója

ismertette meg a jelenlévôket.
Hangsúlyozta, hogy a szak-
kör tagjainak száma 2000 óta
négyszeresére nôtt, és szám-
talan kiállításon, vásáron és
kézmûvesmûhelyen vettek
részt Magyarországon és kül-
földön egyaránt. A szlovák és
magyar motívumok megôrzé-
se mellett a környékbeli or-
szágok nemzeteinek hímzé-
seivel is foglalkoznak. A
CSSZSZ vezetôségének tag-
jaitól, valamint a szlovák ön-
kormányzat képviselôitôl egy-
egy cserepes rozmaringot és
Hugyecz László kerámia gyû-
szûit kapta ajándékba a jubilá-
ló közösség. 

A Szlovák Köztársaság fô-
konzulja, Štefan Daňo, vala-
mint a Békés Megyei Népmû-
vészeti Egyesület elnöke, Pál
Miklósné is gratulált az ün-
neplôknek. Utóbbi kiemelte,
hogy a megyében ez a legna-
gyobb, legtermékenyebb hím-
zôkör, mely nem csupán a leg-
színvonalasabb munkákkal, de
a tagok legalacsonyabb átlag-
életkorával is kiemelkedik.

Az SZKH és a népmûvé-
szeti egyesület többéves támo-
gatását Illésné Botyánszki
Anna köszönte meg, és egy-
egy óriási, szívvel hímzett népi
terítôvel ajándékozta meg ve-
zetôiket.  L. Cs.

Tízéves a Rozmaring

Bunyitay Vince 1837. ja-
nuár 11-én született Sátoralja-
újhelyen. Édesapja magas
rangú megyei köztisztviselô
volt. A kassai gimnáziumban,
majd az egri papneveldében
tanult, tanulmányai befejezté-
vel pedig az egri érsekségre
került, ahol aktákat gondo-
zott, másolatokat készített.
1859-ben a váradi püspök fel-
vette az egyházmegyéjébe, s
még abban az évben Békés-
csabán lett segédlelkész, in-
nen aztán közel két év után a
váradolaszi plébániára he-
lyezték. Már ezekben az évek-

ben foglalkozott szépírással,
verseket is írt. Édesanyja
1879-ben bekövetkezett halá-
la után Bunyitay önként le-
mondott a plébániájáról, és a
váradi püspökség könyvtáro-
sa lett. Nyolc év elôkészítô
munka után megalkotta a ku-
tatók körében nagy elisme-
rést kiváltott, ma is haszonnal
forgatott mûvét, a nagyváradi
püspökség történetét, amely
a honalapítástól az 1700-as
évek végéig terjedô idôrôl
szóló hatalmas idôtabló,
elemzés és összegzés. A
mûvet eredetileg hat kötetre

tervezte, de életében csak
három készült el, bár kézirat-
ban mind a hat megvolt. A
püspökség történetének
megírásával Bunyitay Vince
belépett a nagy történetírók
élvonalába, s 1884-ben a Ma-
gyar Tudományos Akadémia
tagjai sorába választotta.
1893-ban az uralkodó, Fe-
renc József tudományos
munkássága elismeréseként
váradi kanonokká nevezte ki,
majd 1915-ben váradi püs-
pök lett. Ekkor már nagybe-
teg volt, s hamarosan, még
abban az évben elhunyt. 

Töretlen munkabírás, szer-
teágazó tevékenység jelle-
mezte egész pályafutását.
Váradon mindenki tisztelte és
szerette. Élete fô mûvének
tartotta, hogy 1912-ben száz-
ezer korona költségen újraé-
píttette a vésztôi hajdani csol-
ti apátság írázi templomát.

Sz. I.

Bunyitay Vincérôl
Békéscsaba városa mindenkor igyekezett és igyekszik
számon tartani jeleseit, a történelem során sajátos utakat
bejáró, neves személyiségeit. Bunyitay Vince (1837. 01.
11–1915. 03. 16.), e különös nevû ember, aki akadémikus,
történész-kutató és – csak kevesen tudják – váradi püspök
is volt, méltán tarthat számot érdeklôdésünkre. Jóllehet
életútja elején és csak rövid ideig mûködött Békéscsabán,
mégis megérdemli, hogy megjegyezzük a nevét, és tiszte-
lettel emlékezzünk meg róla halálának 95. évfordulóján.

Penyaska László (Penya)
képzômûvész Csabán szüle-
tett 1949. november 10-én, is-
koláit is itt végezte. A gyer-
mekkort az a Berényi úti szü-
lôi ház jelentette számára,
ahol a mai napig is él. A zebe-
gényi Szônyi István Kép-
zômûvészeti Szabadiskolát
látogatta, majd pesti, csepeli
alkotókkal a Sárospataktól
nem messze található Dorkó-
tanyán megalakították a Pa-
tak Csoportot, amelynek
1995-tôl tagja.

A következô nyár a Kertalja
mûvésztelepen, Fonyban ta-
lálja. Életét végigkíséri a 2006-
ban tragikus körülmények kö-
zött elhunyt Gubis Mihályhoz
fûzôdô barátsága, akivel egy
utcában születtek… Szintén
baráti szálak fûzik a mezôbe-
rényi születésû Bereznai Pé-
terhez, a szentendrei Vajda
Lajos Stúdió alkotójához. A
Patak társaság – melynek tag-

sága állandóan változik – Ná-
dasdy Jánossal, Aknay Já-
nossal, Puha Ferivel, Somogyi
Györggyel egészül ki. Pe-
nyaska festményei visszafo-
gottak, igen kevés színt hasz-
nál. Munkái vizuálisan napló-
szerûek. Tárgy-együttesei,
kisplasztikái, szobrai is külön-
leges, valóságon túli világot
sejtetnek. Emlékezetes marad
a Fonyban megrendezett 20 X
20-as fesztivál – ahol egy ret-
rokocsmában 20 centiméte-
res képeket állítanak ki a Kis-
képek Nemzetközi Nomád
Fesztiválján ’97-ben és ’98-
ban –, valamint az 1999-es
helsinki tárlat a Patak Cso-
porttal. 

Egyéni kiállításai:  Gyula
(1976), Szarvas (1983), Békés
(1985), Békéscsaba (1987, és
1995 – Bereznai Péterrel – a
Munkácsy Mihály Múzeum-
ban). Csoportos kiállítások:
Comenius Tanítóképzô Fôis-

kola, Sárospatak (1994),
Kongresszusi Központ, Buda-
pest (1996), a Patak Csoport
kiállítása, Kultúrpalota, Maros-
vásárhely (1997) és Városi
Galéria, Szigetszentmiklós
(1998), Országos Grafikai Bi-
ennálék és Alföldi tárlatok (Bé-
késcsaba). 

Az október 22-én, a FEK-
ben nyíló kiállítása jelentôs ál-
lomása pályafutásának. 

Vándor Andrea

Nem kiállító, képzômûvész

A TIT Haán Lajos szabad-
egyeteme februári programja 

Történelmi tagozat
22-én17.00 órától: Botrányok
és tragédiák a Habsburg-csa-
ládban – ea. dr. Hudák
Györgyné 

Egészségvédelmi tagozat
23-án 17.00 órától: Az egész-
séges emberi kapcsolat – ea.
dr. Kállai Klára

Földrajzi tagozat
28-án 17.00 órától: A forró
Szibéria – ea. Prekop János
További információ: Damja-
nich u. 1/3., tel./fax: 66/323-
413, www.titbcs.hu, postmas-
ter@titbcs.hu.

Szeretettel meghívunk min-
den kedves érdeklôdôt feb-
ruár 7-én (hétfôn) 18 órai kez-
dettel tervezett elôadásunkra,
amelynek címe: Alföldi Bú-
csújárások.
Az est keretében elkezdjük
megbeszélni egy idén nyárra
tervezett búcsújárás részleteit
is. A program helyszíne: Szü
– Net internetkávézó (Kos-
suth tér 8., a könyvtár mel-
lett).

Különös költészet a Szilágyi
Andrásé. Különös versek, kü-
lönös gondolatok. Szürreális
világ – formálódik az olvasó-
ban az elsô vélemény, aztán
az, hogy a valóság útjai kifür-
készhetetlenek. De hát nem
torzítja-e a valóság igazi arcát
a költô belsô világa, ahogyan
látja és megéli a dolgok szub-
jektív és objektív (személyes
és tárgyias) rendjét? Nem is
biztos, hogy megmagyaráz-
ható Szilágyi András költé-
szete azzal az egyetlen szó-
val, hogy: különös. Akkor hát
mivel? Talán azzal, hogy mi-
féle érzelmeket kelt, alakít az
olvasóban? Hogy elvezet-e
ez a költészet valahová, ahol
egyrészt minden más, mint
eddig gondoltuk-hittük – vagy

egyáltalán nem más, inkább
ugyanolyan, csak az ô sza-
vai, metaforái (szóképei)
nyelvén jelennek meg az ol-
vasó elôtt.

Négy ciklusba rendezte új
verseit az Agancsos kóbor ál-
lat címû kötetben. A Felsza-
kadt szín opuszai csupa küz-
delem a „félreértett csend né-
maságával”, a „vászonra der-
medt megszokással”, hogy
végül is a ciklus legütôsebb
versében, A stílus által kiégett
korokban összefoglalja gon-
dolatait arról, hogy „gótikus
ég takarja el a napot”... „még-
is andalít a távoli vitorla”. Em-
lékek? Feltehetô. És felejthe-
tetlen élet-epizódok. Ahogy a
második ciklus, a Föld néküli
határ érzésvilágát a Varjak az

aszfalton mutatja fel legtelje-
sebben, mely mint egy „kife-
héredett álom” rejti el a való-
ság titkait Váradi Zoltán fotó-
lapjainak ihletésében. Ezután
érkezik az Emberek vidékei
ciklus néhány igen nagy vers-
sel, mint például a kötetcímet
adó Agancsos kóbor állat,
melyet illusztrátorának, Szent-
györgyi Józsefnek ajánl a köl-
tô remek rajzaiért. A „különös
versek” minôsítés erre a cik-
lusra a jogos leginkább, stílu-
sában és kifejezésmódjában
egyaránt, miközben vulgáris-
erotikus helyzetekrôl is ír,
ahogy az élet a világ bármely
táján megfogalmazza azokat.

Fényben-porló a zárócik-
lus, jeles versei A könnyezô
szék (Gubis Mihály kép-
zômûvész emlékére), a
Nincs, a Semmi a világon, az
Aki voltam: „minden könyörü-
let elhagyott/ körülöttem el-
hantolt csillagok”. Különös,
vagy világosan érthetô kitárul-
kozás? Brutális ôszinteség? A
„drámai lét” jelenvalósága?
Végül is költészet. És ez a lé-
nyeg.

(A Magyar Téka Erkel Sán-
dor Könyvesház kiadása,
2010.)

Sass Ervin

Agancsos kóbor állat
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AJÁNLATUNKBÓL:

LAKÁSOK:
Lakás-kiárusítás a Luther utcán!
Pár évvel ezelôtt épült lakások
124 990 Ft /m2 áron, egyben tör-
ténô megvásárlás esetén 99 990
Ft/m2-áron eladók!

A Pásztor utcában 48 m2-es, 3.
emeleti, kétszobás, egyedi
fûtésû, középsô lakás eladó. Ár:
6,7 M Ft.

A Bartók Béla úton, liftes házban
50 m2-es, kétszobás, 3. emeleti
lakás eladó. Ár: 6,99 M Ft. 

A Bartók Béla úton másfél szo-
bás, 8. emeleti, erkélyes lakás el-
adó. Ár: 7,2 M Ft.

A Bartók Béla úton, liftes társas-
házban 7. emeleti, kétszobás, er-
kélyes lakás eladó. Ár: 7,2 M Ft. 

A Lencsésin, liftes házban két és
fél szobás, felújított, erkélyes la-
kás eladó. Ár: 7,3 M Ft. 

A Vécsey utcában 2. emeleti, két-
szobás, erkélyes, egyedi fûtéses
lakás eladó. Ár: 7,4 M Ft. 

A Vécsey utcában 37 m2-es, 4.
emeleti, egyszobás, kis rezsijû la-
kás eladó. Ár: 7,5 M Ft. 

A Lencsési lakótelepen 58 m2-
es, egy + két fél szobás, 9. eme-

leti, felújított lakás eladó. Ár:
7,5 M Ft.

A Kazinczy-lakótelepen 55 m2-es,
kétszobás, 1. emeleti, erkélyes la-
kás eladó. Ár: 7,6 M Ft.

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

A Vécsey utcában 53 m2-es, két-
szobás, egyedi fûtésû, erkélyes
lakás eladó. Ár: 7,9 M Ft.

A Lencsési úton felújított, egyedi
gáz-központifûtéses, kétszobás
lakás eladó. Ár: 7,9 M Ft. 

A Kaziczy-ltp.-en kétszobás, felú-
jított, 1. emeleti, egyedi fûtésû
lakást elcserélnék háromszobás
lakásra. Ár: 8 M Ft. 

A Tolnai utcán 2. emeleti, erké-
lyes, egyedis, kétszobás lakás el-
adó. Ár: 8,2 M Ft.

A Millenniumon felújított, két-
szobás, egyedis lakás bútorozva
eladó. Ár: 8,3 M Ft.

Az Áchim-ltp.-en felújított, há-
romszobás, erkélyes, egyedi gá-
zos, 1. emeleti lakás eladó. Ár:
8,3 M Ft.

A Lencsésin felújított, 70 m2-es,
két és fél szobás, erkélyes lakás
eladó. Ár: 8,4 M Ft.

A Penza-ltp.-en 3. emeleti, két-
szobás, egyedis, klímás, erké-

lyes, felújított lakás eladó. Ár:
8,9 M Ft.

A Kôris utcában 64 m2-es, föld-
szinti, kétszobás, egyedi fûtésû,
erkélyes lakás eladó. Ár: 9 M Ft.

A belvárosban 1. emeleti, há-
romszobás, 67 m2-es, erkélyes la-
kás hôszigetelt házban eladó.
Ár: 9,9 M Ft.

Belvárosi, felújított, két és fél
szobás, étkezôs, egyedi gázos,
erkélyes lakás eladó. Ár: 9,9 M Ft. 

A belvárosban 3. emeleti, egyedi
gázos, erkélyes, két és fél szobás,
klímás lakás eladó. Ár: 9,9 M Ft.

Az Andrássy úton háromszobás,
egyedi fûtésû, 90 m2-es tetôtéri
lakás eladó. Ár: 10,2 M Ft.

CSALÁDI HÁZAK,
HÁZRÉSZEK:
Jaminában, a Franklin utcában
150 m2-es, kétszobás, kétkony-
hás családi ház jó helyen eladó.
Ár: 9,8 M Ft. 

A Kézay utcában háromszobás,
117 m2-es családi ház teljes
közmûves, 597 m2-es telken el-
adó. Ár: 10,5 M Ft. 

A belvárosban felújítást igénylô
családi ház 1029 m2-es telekkel
eladó. Ár: 11,5 M Ft. 

A Klapka utcában háromszobás
utcai házrész saját udvarrésszel,
garázzsal eladó. Ár: 12 M Ft.

Jaminában kertes, háromszo-
bás családi ház 20 m2-es ga-
rázzsal, 620 m2-es telekkel el-
adó. Ár: 12 M Ft.

A Kis-Tabán utcában 530 m2-es,
sarki telken álló háromszobás
családi ház telekárban eladó. Ár:
13 M Ft.

Jaminában kétgenerációs, négy
és fél szobás, kétkonyhás polgári
családi ház eladó. Ár: 13 M Ft.

A Lencsési ltp. elején sorházi, há-
romszobás családi ház garázzsal
eladó. Ár: 13 M Ft.

Fiumei utcában egy 2 szobás fel-
újított családi ház két garázzsal
eladó. Ár: 13,9 M Ft 

Gerlán eladó egy hatéves, 120
m2-es, kettô + két fél szoba +
amerikai konyhás családi ház. Ár:
23 M Ft. 

A Mandula utcában ötszobás, te-
tôtér-beépítéses családi ház dup-
la, szerelôaknás, fûtött garázzsal
eladó. Ár: 41,9 M Ft.

Irodánk szarvasi, kecskeméti,
szegedi és gyulai ingatlanokkal
is rendelkezik!
Irodánk mobil üzletkötôket ke-
res. Tel.: 30/391-9051

Január 28.
Pótszilveszter és karaoke parti a
pósteleki Mókus csárdában
Január 29.
Mûszaki bál a Hotel Fiuméban
Január 29–30.
Kadet párbajtôrvívó országos baj-
nokság a sportcsarnokban
Február 4-én
Békés megyei képzômûvészeti
szabadegyetem (elôadás-sorozat
az Ibsen-házban)
Február 6-áig
Jégkorszak (kiállítás a Széchenyi
ligeti látogatóközpontban
Február 7-én 18.00 órától
Békéscsabai irodalmi estek a
Phaedra Közéleti Központban

Február 9-éig
Kállai Júlia grafikusmûvész kiállítá-
sa a Jankayban
Február 11.–március 9.
Oroján István festômûvész kiállítá-
sa a Jankayban
Február 12-én 17.00 órától
Családi táncház a Balassi Bálint
Magyar Mûvészetek Házában
Február 17.
A dél-alföldi monda- és mesemon-
dó verseny Békés megyei döntôje
az Ibsen-házban
Február 19-én 11.00 órától
Munkácsy Mihály születésnapjára
– Munkácsy és Liszt kapcsolata
(Sz. Kürti Katalin elôadása a Mun-
kácsy-emlékházban)

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, 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.

A rendezvényszervezôk a változtatás jogát fenntartják!

PROGRAMAJÁNLÓ

Véres Anglia, 16. század. Hul-
lanak a fejek, mint vadgeszte-
nyék a fákról ôszidôben. Ha-
talmi harc: mikor, hogyan és
kinek az érdeke szaporítani a
lefejezettek számát; mikor, ho-
gyan és kinek az érdeke hit-
béli dolgokban újítani, szer-
vezkedni és csalhatatlanságot
hirdetni, hogy évtizedrôl évti-
zedekre meghatározzák Ang-
lia (és Skócia) sorsát. Különös
történet a Stuart Máriáé és Er-
zsébeté, akik a rokoni szálak
ellenére gyûlölték egymást.

Az angol királynô, Erzsébet
(a rút) volt az elszántabb és
gátlástalanabb, Mária (a szép)
pedig naivabb és szerencsét-
lenebb. Ez utóbbi, miután
skóciai királysága összeom-
lott, Erzsébetre (!) bízta sorsát
és életét, melyet tizennyolc évi
fogság után fejezett be rokona
jóvoltából: lefejezték. Hogy
közben mi történt (vagy mi tör-
ténhetett) a két királynô kö-
zött, errôl szól Friedrich Schil-
ler tragédiája, a Stuart Mária,
mely kétszáztíz évvel az ôsbe-
mutató után színházunk klasz-
szikus évadának jeles esemé-
nyeként érkezett meg Békés-
csabára.

Felmegy a függöny, a szí-
nen átlátszó cellában Stuart
Mária. A helyzete kilátástalan,
egyértelmû, hogy a két király-
nô közül ki lesz gyôztes. Egy-

szerûbben: ki mondja (mon-
datja) ki a halálos ítéletet: lefe-
jezni! Mégis fontos, hogy mi
és hogyan történik addig,
amíg a pallos lecsap. Schiller
a korában divatos (elfogadott)
fennkölt szóözön-stílusban re-
mekmûvet alkotott. Az erede-
tileg öt felvonást most két
részben láthattuk Szalma Do-
rotty modern rendezésében,
ahol a modernség leginkább
a meghökkentô díszlettérre
terjed ki, a férfiak uniformizált
jelmezei pedig a középkor kö-
nyörtelen sivárságát jellem-
zik. A rendezô szürreális ötle-
tekkel is él, bonyolítva a to-
rokszorító helyzeteket, a vé-
res angliai évszázad tróntermi
és azon kívüli konfliktusait,
melyek általában valláshábo-
rús mezben szolgálnak „ma-
gyarázattal” az öldöklésre. Az
elsô rész azonban, amikor a
történet felvezetése a lényeg,

túlságosan hosszúra sikerült,
közben még hangtechnikai
nehézségekkel is küzdöttek
(a „börtönbôl” torzultan és
halkan jön ki a hang, az angol
királynô trónusa pedig na-
gyon messzire került), a má-
sodik rész viszont mindenért
kárpótol. A két királynô átvet-
te az elôadást, végzetes ösz-
szetûzésükben a Stuart Má-
riát alakító Dobó Kata önma-
ga fölé emelkedett, Kovács
Edit Erzsébete a kérlelhetet-
len (habár látszólag néha
megingó) hatalom ikonja lett:
aki minden tettével és gondo-
latával „hatalmat gyakorol és
nem igazságot”. A második
rész mozgalmas, feszült, oly-
kor misztikusan lélekbe mar-
koló jelenetei igazolják: érde-
mes volt a remekmû Schiller-
tragédiát színre hozni, egy
egészen más hangulatú
1967-es elôadás után negy-
ven évvel, ugyanazon a szín-
padon.

Hogy így történt-e valójá-
ban abban a hírhedt angliai
évszázadban? Lehet. A lénye-
gen nem változtat. Az erôszak
és a gyûlölet gyôzedelmeske-
dett. Stuart Máriát kivégezték.
A többi? A lefejezett Mária fia
lett Anglia királya Erzsébet
természetes halála után. Vé-
gül is: ilyen a történelem.

Sass Ervin     

Stuart Mária nagy története

Az USA budapesti nagykö-
vetsége, illetve külügyminisz-
tériuma a világon elsôként
Magyarországon indította el a
„Meet the scientist” program-
ját. Együttmûködô partner-
nek a Magyar Fulbright Egye-
sületet, a lebonyolításra a
Magyar Innovációs Szövetsé-
get kérték fel. A programot ta-
valy az I. Magyar Nemzeti
Fulbright Napon hirdették
meg a Magyar Tudományos

Akadémián. A program elsô
fél évében négy fôvárosi és
hat vidéki iskolát keresnek
fel, s január 12-én a csabai
Andrássy gimnáziumban
Nagy Katalin, a Szegedi Tu-
dományegyetem Fogorvos-
tudományi Karának dékánja
tartott elôadást, aki korábban
Fulbright-ösztöndíjas is volt.
Elôadásának címe: Fogor-
vostudomány tegnap, ma és
holnap. Mint azt Nagy Kata-

lintól megtudtuk, diákoknak
elsô ízben tartott elôadást Bé-
késcsabán, ám szakmai kö-
röknek már 2006-ban Simon-
Fiala János szájsebész fôor-
vos meghívásának eleget
téve. A továbbiakban Brückh-
ner Huba a Fulbright Bizott-
ság részérôl a nyelvtanulási
lehetôségekrôl, amerikai diák-
táborokról szólt angol nyel-
ven.

Vándor Andrea

Meet the scientist

Február 6-áig tekinthetô meg
a Széchenyi ligeti Körösök
Völgye Látogatóközpontban
a Magyar Természettudomá-
nyi Múzeum Jégkorszak címû
vándorkiállítása. 

A tárlat látványosan és él-
vezetesen, ugyanakkor tudo-
mányos megalapozottsággal,
élônagyságú állatmakettek-
kel, csontvázakkal, interaktív
játékokkal mutatja be a föld-
történet zord idôszakait. A ki-
csiknek és nagyoknak egy-
aránt különleges élményt
nyújtó kiállítás hétfô kivételé-
vel, naponta 9–17 óráig láto-
gatható.

A földtörténet
zord ideje

A stílusosan a „Betû-kép” cí-
met viselô, Kállai Júlia grafi-
kusmûvész alkotásait felvo-
nultató kiállításon grafikák,
plakátok, az alkalmazott grafi-
ka megannyi remeke, könyv-
borítók és illusztrációk kaptak
otthont a Jankay Galériában.

Szegediné Kozák Mária
galériavezetô köszöntését kö-
vetôen Banner Zoltán mûvé-
szettörténész megnyitóbe-
szédében a betû és a kép igé-
zetében e kettô harcáról szólt.
Mindemellett még nem kell
búcsúznunk a Gutenberg-ga-
laxistól – mondta. Kállai Júlia
négy évtizede, 1971-ben szer-
zett diplomát az Iparmûvésze-

ti Fôiskolán, alkalmazott grafi-
ka szakon. Azóta is a Kner- és
a Tevan-családok nyomdo-
kain halad, hiszen 1971-ben
már a Kner nyomda grafikus
tervezôje lett, ahol az alkal-
mazott és a tervezôgrafika az
általa megálmodott csoma-
golóanyagokban, plakátokon
ölt testet – így alakítva min-
dennapjaink esztétikáját. A
Jankay Galéria 2003-as meg-
nyitása óta számos kiállítás-
hoz készült már reprezentatív
kiadvány, katalógus Kállai Jú-
lia tervei alapján, melyek kö-
zül most többet is viszontlát-
hattunk. A mûvész most egy
gyönyörû naptárral is meg-

ajándékozta a jelenlévôket. A
megnyitót Cseh István gi-
tármûvész muzsikája színesí-
tette.

Vándor 

Betû-kép Kállai Júliával

Márton-napi vetélkedô, Ka-
talin-napi lángossütés elôzte
meg az adventi idôszakkal
beköszöntô karácsonyi ün-
nepkört a békéscsabai Szent-
Györgyi Albert Gimnázium és
Szakközépiskola kollégiumá-
ban.

A DÖK-Mikulás krampu-
szai segítségével osztogatta
puttonya „gyümölcseit” –
megfeledkezve a virgácsról,
így minden diák örömteli pil-
lanatként élte meg csekély
ajándékának átvételét. A kol-
légiumban megrendezett ját-
szóházi kézmûves-foglalko-
zások ugyanakkor lehetôsé-
get adtak diákjainknak arra,
hogy ôk is ajándékot készít-
hessenek szeretteiknek, bará-
taiknak. A hagyományos an-
gyalkakészítést kétféle válto-
zatban is megismerhették a
tanulók, a varrni tudók pedig
telefontokot és batyut készít-
hettek az iskola tanmûhelyé-
ben. Az üvegfestés elmarad-
hatatlan eseménye az aján-
dékkészítésnek, ugyanúgy,
mint a mézeskalácssütés,
amelyre nemcsak díszek, de
jó kívánságok is kerültek.

Karácsonyi ünnepségünk
és a feldíszített karácsonyfa
kollégiumunk meghitt, csalá-
dias hangulatát idézte, benne
diákjaink hagyománytisztelô
mûsorával.

Ananené Mária

Hagyományôrzés
a SzegyábanDéli zöldövezet

A Jövô Háza Alapítvány
hosszú évek óta támogatja a
természet- és környezetvé-
delem különbözô törekvé-
seit, és nagy hangsúlyt fek-
tet a környezettudatos neve-
lésre. A közelmúltban ért vé-
get erre épülô, tíz hétig tartó
kampányuk a dél-alföldi ré-
gió három megyéjében,
Bács-Kiskunban, Békésben
és Csongrádban. 

Az alapítvány munkatár-
sai az uniós támogatással
megvalósult Déli zöldövezet
– fenntarthatósági kampány
keretében  igyekeztek minél
szélesebb körben felhívni a
figyelmet a környezettuda-
tos viselkedésre, az erôfor-

rásokkal való takarékos bá-
násmód fontosságára, a kör-
nyezetterhelés és a hulla-
dékmennyiség csökkenté-
sére.

Felkérték a régió közel
százötven középiskoláját és
a nagycsaládosok egyesüle-
teit, hogy vegyenek részt
környezettudatos vetélkedô-
jükön. A megyei válogató-
versenyekrôl három-három
csapat jutott a szegedi ré-
giós döntôbe, ahol a Békés-
csabai Nagycsaládosok
Egyesületének csapata – a
kecskeméti és szegedi diá-
kok mögött – az elôkelô har-
madik helyen végzett.

e.

HIRDESSEN 
LAPUNKBAN!



Ezek mellett azonban fontos
szerep jut Békéscsabának is.
Városunk ugyanis kiemelke-
dôen fontos állomás volt a
Munkácson született festô éle-
tében: miután árván maradt,
nagybátyja itt nevelte fel, és itt
töltötte asztaloslegény-éveit is.
Nehéz, keserves idôszak után
lett Munkácsyból már életé-
ben ismert és elismert festô.

Elsô olajképét, a „Levélolva-
sást” 19 évesen itt, Békéscsa-
bán festette meg, s élete so-
rán késôbb is gyakran tért
vissza e városba.

A film készítôi az egyezte-
tést követôen a festô szüle-
tésének 150. évfordulóján,
1994-ben átadott s nemrégi-
ben felújított Munkácsy Mihály
Emlékházba is ellátogattak. A
kúriát a mûvész rokonai épí-

tették az 1840-es években, s
Munkácsy 21 festménye te-
kinthetô meg benne. Emellett
a festô életét korabeli tárgyak,
dokumentumok is bemutat-
ják, amelyek tanulmányozása
fontos részét képezi az életraj-
zi film elôkészítésének. 

Munkácsy Mihály életérôl
Dallos Sándor nagy sikerû re-
gényébôl, A nap szerelmese
címû kétkötetes életrajzi
mûbôl tudhatunk meg a leg-
többet, amely alapján Fonyódi
Tibor tollából a nagyszabású
film forgatókönyve is készül. 

A Munkácsy-emlékház mel-
lett Békéscsaba ad otthont a
Munkácsy Mihály Múzeum-
nak is, így a film elôkészítése,
majd forgatása során folya-
matos lesz az együttmûködés
a város és a film készítôi kö-
zött.
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A P R Ó H I R D E T É S
SZOLGÁLTATÁS

Egyéni és társas vállalkozások részé-
re könyvelés teljes körû ügyintézés-
sel. Telefon: 30/609-2816.

Ajtózárak, ablakzárak cseréje. Tel.:
06-30/246-4934.
Szobafestést, mázolást, ta pé tá zást,

szalagparkettázást, homlokzatfestést,
hõszigetelést, nemesvakolatok készí-
tését vállalom! Lestyán Pál, Gorkij u. 6.
Tel.: 436-226, 30/481-8071.
Iroda, lépcsôház takarítását vállalom

számlaképesen. Tel.: 30/290-8726.
Redôny-, reluxa-, szalagfüggöny-ké-
szítés, -javítás részletfizetéssel is. Nyí-
lászárók javítása. Tel.: 454-171,
70/212-6776.
Festés, mázolás, tapétázás, homlok-

zatfestés. Marik István, Békéscsaba,
Tavasz u. 83., tel.: 30/275-7263.
Könyvelés egyéni és társas vállalko-
zóknak, teljes körû ügyintézéssel. Te-
lefon: 20/567-6521.
Nonstop duguláselhárítás kedvezõ
áron, bontás nélkül, garanciával
Békéscsabán. Telefon: 20/935-
8173, Péter Jó zsef.
Zár, redôny, reluxa, szúnyogháló, har-

monikaajtó, szalagfüggöny, napellen-
zô szerelése. Tel.: 30/233-4550. Után-
futó-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.

OKTATÁS
Szakmunkás-bizonyítványt adó daj-

ka- tanfolyam indul Békéscsabán.
Részvételi díj 70 000 Ft. Tel.: 06-
30/572-4465

Angolnyelv-oktatás Békéscsabán:
www.feronil.hu.

Angolnyelv-oktatás: 06-30/345-9237.
Angolnyelv-oktatás minden szinten.

Tel.: 06-30/681-4416.
Angol-, németnyelv-oktatás. Tel.: 06-

20/933-6828.
Gyerek angol, német 4 éves kor-

tól 18 éves tapasztalattal. Tel.:
66/638-110.

Olasznyelv-oktatás. Tel.: 06-20/2595-
126.

MUNKA
Ingatlanirodánk üzletkötôket kereskö-

tetlen munkaidôben, másodállás-
ban 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 kárrende-
zésével? Mi segítünk! CREDIT LIFE
Bt., Békéscsaba, Andrássy út 6., tel.:
30/940-6578.

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

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL*

Munkácsy-film készül

A „Muzsika hangjai” nevû bér-
let tulajdonosai, illetve a je-
gyet vásárlók vehettek részt a
zongoristák hangversenyén
január 13-án a zeneiskola
Bartók Termében.

A komolyzene szerelmesei
Thomson, Bach, Clementi,
Haydn, Mozart, Burgmüller,
Niamath, Chopin, Hacsatur-
jan, Kuhlau, Beethoven, Scott
és Schubert mûveibôl kaptak
ízelítôt. A koncertet adó Bar-

tók Béla Mûvészeti Szakkö-
zépiskola és Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény, Zene-
iskola növendékeit Valkóné
Ivanics Mária, Kovács Adrien,
Csontos József, Szabóné
Banner Zsófia, Goron László,
Környei Csilla, Bereczki Juli-
anna és Nátor Éva készítették
fel. Az esten Barabás László,
Barabás András, Berényi
Anna, Gulyás Péter, Sztojka
Martin, Priskin Renáta, Lauri-

nyecz Edina, Lengyel Tamás,
Zahorán Dominik, Mihály Pé-
ter, Szép Ábris, Tóth Gergô,
Leskó Balázs, Berki Benjá-
min, Csüllög Dániel, Csatlós
Petra, Kovács Ágnes, Falusi
Balázs, Brád Zsolt, Hevesi An-
nabella, Kovács Ivett, Kajouk
Ayah, Földesi Adrienn, Mol-
nár Ágota, Hadabás Kitti, Gu-
lyás Berta és Kesjár Gréta
zongorázott. 

Vándor Andrea

Ifjú zongoristák hangversenye

„Rejtélyek a múltból – Békés
megye régészeti kincsei” cím-
mel négy hónapon át lesz lát-
ható az a kiállítás Békéscsa-
bán, amelyhez kapcsoló-
dóan nemzetközi régészeti
konferenciát is szerveznek –
errôl a megnyitót megelôzô
sajtótájékoztatón Simon Ist-
ván Tamás, a megyegyûlés
térségi tanácsnoka, dr. Szat-
mári Imre múzeumigazgató,

Liska András régész és Bor-
bély Zsuzsanna számoltak
be.

Mint megtudtuk, a híres
kunágotai (1856) lelet mellett
a két éve Békéscsabán fel-
tárt, a török korból származó
kutat és Árpád-kori kemen-
cét is bemutatnak, s kiállítják
a sarkadi 17. századi arany-
leletet. Szarvasról származó
avar kori fülkesírok rejtelmei-

vel is megismerkedhetnek a
látogatók, s felfedi titkait a
battonyai kirabolt sír is.

Megyénkben hétezer ré-
gészeti lelôhely található,
ami az országban lévô mint-
egy 65 ezernek a tíz százalé-
ka.

E kiállításon, amelyre vár-
ják az érdeklôdôket, tíz me-
gyei lelôhely mutatkozik be.

V. A.

Rejtélyek a múltból

Telt ház mellett nyílt meg a je-
lenleg San Franciscóban élô
Simon-Mazula Tibor fes-
tômûvész Eszmélet címû ön-
álló kiállítása a Békéscsabai
Kulturális Központ Lencsési
Közösségi Házában január
elején. A vendégeket Takács
Péter, a közösségi ház veze-
tôje köszöntötte, a tárlatot – a
Dobszerda együttes muzsiká-
ja után – Banner Zoltán mûvé-
szettörténész nyitotta meg.

Az egykori Rag Doll dobo-
saként is ismert Simon-Mazu-
la Tibor szegedi diákévei után
lett rajztanár Békéscsabán.
Négyévnyi tanítás után Buda-
pest, majd Dubai és San
Francisco következett. Dolgo-
zott animátorként, A kategó-
riás számítógépes játékokkal
foglalkozott, számítógépes
grafikákat készített és a film-
készítésbe is belekóstolt, szá-
mos filmes munkájával aratott
sikert. Bejárta a világot, ám al-
kotóként pár éve visszatért a
hagyományos technikákhoz,
amely egyfajta visszatérést je-
lentett a gyökerekhez. 

Simon-Mazula Tibor San
Franciscóban az Academy of
Art University festômûvészeti
mesterképzésén vesz részt. A
kurzus végeztével feleségével
együtt szeretnének hazajönni
Magyarországra.

m. e.

Simon-Mazula
újra itthon

Ismét nagy, ráadásul
ugyanabba a fába vágta a fej-
széjét Sári István békéscsa-
bai nyugdíjas épületvillamos-
tervezô, a Békéscsaba–Wit-
tenberg Baráti Társaság 71
éves tagja. Egyszer, 1999-ben
már elérte a megyei jogú vá-
ros önkormányzatánál, hogy
az 1. világháborúban hôsie-
sen harcolt békéscsabai Csá-
szári és Királyi 101. Gyalog
Ezred emlékét ôrzô Szabad-
ság téri betonszürke emlék-
oszlop feliratát (A 101. Gy. Ez-
red katonáinak emlékére, akik
imperialista érdekekért életü-
ket vesztették 1914–1918) ki-
cseréljék. Azóta már az olvas-
ható rajta: A Békés és Csong-
rád megyék fiaiból álló 101.
békéscsabai gyalogezred
hôsi halottainak tiszteletére
1914–1918.

– Az a nagy gondom, hogy
sehol sem találtam az 1923-
ban felavatott obeliszkrôl fotót
– panaszolta Szôlô utcai ott-

honában az amatôr helytörté-
nész, aki a hivatalos történé-
szek helyett is lépett több
mint tíz évvel ezelôtt. – Azt tu-
dom, hogy a hôsi emlékmû
tetején lévô rohamsisak nem
kicsinyített, hanem eredeti
méretû acél- vagy kôsisak
volt. Most arra kérem a haza-
fias érzelmû békéscsabai pol-
gárokat, hogy juttassák el a
Csabai Mérleg szerkesztôsé-
géhez a birtokukban lévô,
eredeti feliratokat is megmu-
tató fotókat, amelyeket termé-
szetesen visszakapnak. Arra
az elhatározásra jutottam:
újra beadványt szerkesztek
az önkormányzat képviselô-
testületéhez annak érdeké-
ben, hogy méltó környezet-
ben, végre valóban teljes di-
csôségében helyreállítsa a
város és a megye Magyaror-
szág elsô, a Békés, Csanád
és Csongrád vármegyei kato-
nák 1. világháborús hôsi em-
lékmûvét. D. L.

Hogyan nézett ki a 101-es?

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

TANFOLYAM INDUL:
2011. február 7-én 16.00 órakor.

ÚJ HELYSZíN:
Békéscsaba, Andrássy út 38.

(a volt óvoda)

Info: Horváth László,
telefon: 06-30/9-388-981, 66/457-442

WWW.termelautosiskola.hu

Ha nincs autója, vásároljon, 30 napig érvényes
hitelígérvénnyel meghitelezzük!

Vállalkozóknak egyedi kedvezmények!
Egyszerûsített bírálat:
határozott idejû munkaviszony,
minimálbér, passzív BAR.
Ingyenes ügyintézés!

Ha van autója, van hitele is!

Békéscsaba, Andrássy út 9.
Tel.: 06-20/528-2080

Ide költözött át az ifiház. Az új
helyen egy körülbelül száz-
húsz fôt befogadó nagyte-
rem, a Patent diákiroda, egy
számítógépterem, egy táncte-
rem, egy pihenô Vágréti Já-
nos alkotásaival és a mûvész-
kávézó várja a látogatókat, ez
utóbbiban jelenleg Hóló Hó-

bel László képei tekinthetôk
meg. Az Andrássy Úti Társas-
körre és az oda betérôkre Szi-
geti Antal és Kutyej Pál kérte
Isten áldását.

A magyar kultúra hetének
további csabai programjairól
következô lapunkban számo-
lunk be.

Mikóczy Erika

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL*

A kultúra ünnepe
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B. ú. é. k. 1911.

Újév napján kora reggel
két-három fôbôl álló csoportok
járják Csaba utcáit. Megzörge-
tik a kapukat, hosszan húzzák-
nyomják a csengôket. Az erô-
szakosabbak akár csizmasa-
rokkal kérnek bebocsátást,
hogy elmondják a sablonos
újévi köszöntést. Aztán – ki így,
ki úgy – tartják a süveget, a ka-
lapot vagy a markukat a baksi-
sért. A szemfülesebbeknek,
erélyesebb fellépésûeknek
egész kincsesbánya ez az erô-
szakos jó kívánság – hetekig
megélnek a bevételbôl.

Az egykori bíró halála

Újév napján, nyolcvanéves
korában meghalt Maczák L.
György, akit 1892 és 1899 kö-
zött egymást követôen hatszor
választottak meg bírónak, ami
a csabai nép bizalmát tükröz-
te. Békéscsaba köztisztelet-
ben álló, régi, népszerû polgá-
rának temetésén számos ro-
konán kívül a község elöljáró-

sága és tisztviselôi testületileg
vettek részt.
Az ipartestület 25. éves

jubileuma
A csabai iparosság impo-

záns ünnepség keretében tar-
totta negyedszázados jubileu-
mát, mely az evangélikus kis-
templomban istentisztelettel
kezdôdött, majd a Vigadó
nagytermében díszünnepség-
gel folytatódott Tímár Endre
ipartestületi elnök vezetésével,
gróf Wenckheim Frigyes fôvéd-
nöksége mellett. A közgyûlés
díszszónoka, dr. Zsilinszky
Endre ékes szavakkal vázolta
fel a megtett és követendô utat,
melyen az iparosságnak ha-
ladnia kell, hogy anyagi és er-
kölcsi ereje gyarapodjék, majd
ifj. Horváth Mihály ismertette a
csabai ipartestület negyedszá-
zados útját. Délben kétszáz
iparos vett részt a Nádor étte-
remben tartott közebéden. A
befolyt bevétel meghaladta a
kétezer koronát.

Szerkeszti: Gécs Béla

Száz éve történt

73 éves korában elhunyt
Berczik Zoltán, a magyar asz-
taliteniszsport egyik megha-
tározó alakja. Kevesen tudják,
hogy Bercziknek komoly kö-
tôdése volt Békéscsaba vá-
rosához: három tanéven át
(1952–1955.) volt a város ta-
nulója, itt érettségizett.

Nemcsak mint játékos, ha-
nem mint edzô, szövetségi
kapitány (1969–1984., majd
1989–1996.) is óriási sikere-
ket ért el, nevéhez fûzôdik a
Gergely, Jónyer, Klampár
fémjelezte aranycsapat dia-
dalsorozata. Tanítványai közül
Jónyer István négyszeres,
Klampár Tibor és Gergely Gá-
bor kétszeres, Kreisz Tibor és
Takács János pedig egysze-
res világbajnok lett. Kapitány-

ként a nôi szakágban is ered-
ményes volt: irányítása mel-
lett Magos Judit, Kisházi Bea,
Szabó Gabriella, Oláh Zsu-
zsanna és Urbán Edit sok-sok
Európa-bajnoki érmet szer-
zett.

2001-ben a Magyar Aszta-
litenisz Szövetség alelnökévé,
késôbb tiszteletbeli elnökévé
választották.

Elhunyt Berczik Zoltán

Két aranyat és egy bronzér-
met hozott haza Békéscsabá-
ra a Karácsonyi Lajos Vívóe-
gyesület két 15 éves kiválósá-
ga, Bohus Réka (baloldali ké-
pünkön) és Légrádi Dóra.

A január 8-ai budapesti
párbajtôrvívó-válogatón a

csabai lányokra irányult a fi-
gyelem.

Bohus Réka remekelt: a ka-
détok versenyén szoros küz-
delemben gyôzte le a Balaton
Vívóklub versenyzôjét, Felker
Adriennt, majd a junior korosz-
tályban sem adott esélyt más-
nak a nyerésre, itt a BVSC ví-
vóját, Szabó Laurát múlta felül.
Az országos kadétranglistán
2. helyezett Bohus Réka két
korcsoport-gyôzelmével most
már biztosan tagja a válogatott
kadét és junior csapatnak, így
ô is utazik a márciusi Európa-
és világbajnokságra. A békés-
csabai vívóegyesület másik
büszkesége a szintén 15 éves

Légrádi Dóra, aki a harmadik
helyezést hozta haza az orszá-
gos párbajtôrvívó-válogató ka-
dét korcsoportjában. 

Galli Zsolt vezetôedzô elé-
gedett az eredménnyel: –
Réka már tavaly is ott volt a ka-
détok között az Európa- és vi-
lágbajnokságon, az élvonal-
ban játszik, ezért is vártam,
hogy ki tudja hozni a maximu-
mot magából. Nagyon jó volt
látni, hogy végig magabizto-
san vívott, és végre jó pár
olyan új megoldást láthattunk
tôle a páston, amit már egy
ideje gyakorolunk. A verseny
elôtt a tatai edzôtáborban a fel-
nôttekkel együtt edzett, talán

ennek is köszönhetô, hogy
mentálisan is egyre kiegyen-
súlyozottabb, ami nagyon fon-
tos ebben a sportban. Dóra
eredménye is biztató, hiszek
benne, hogy még intenzívebb
munkával még jobb ered-
ményre lesz képes.

Csabai vívó nyerte a válogatót

Szeverényi Mihály képzômû-
vész volt a legutóbbi vendége
a Féling Színház Kulturális
Egyesületnek.

Az alkotó tárlatát a FEK-
ben Szilágyi András mûvé-
szeti író Blaise Pascal Gondo-
latok a vallásról és egyéb té-
mákról címû mûvébôl ismert,
„a gondolkodó nádszál” me-
taforájának felidézésével nyi-
totta meg: „Nádszál az em-
ber, semmi több, a természet
leggyengébbike, de gondol-
kodó nádszál…” Szeverényi
Mihálynak Gazsy Endre kivá-
ló rajztanár, Novák Attila és
Dér István festômûvészek vol-
tak a mesterei.

Azon túl, hogy eredeti
szakmája mellett immár négy
évtizede fest, tagja lett a Füg-
getlen Alkotó Képzômûvé-
szek Csoportjának és a Bé-
késtáji Mûvészeti Társaság-
nak. Egyházi munkái között
megtaláljuk a békéscsabai re-
formátus templom üvegabla-
kainak tervét csakúgy, mint a
csabai evangélikus nagy-
templom monumentális oltár-
képét. 

Vándor Andrea

Szakrális
fényreménység

Békéscsaba, sôt Békés me-
gye elsô olimpikonja, Pet-
rovszki Mihály mostanában
ünnepelte 60. születésnapját.
Ez alkalomból Vantara Gyula
polgármester levélben kö-
szöntötte az egykori sikeres
dzsúdóst.

Bár Békéscsaba városa
több olimpiai résztvevôvel is
büszkélkedhet, az elsô, aki
csabai egyesület színeiben
jutott el az olimpiai játékokra,
az 1972-ben indult Petrovszki
Mihály, a Honvéd Szalvai SE
egykori dzsúdósa volt. A je-
lenleg is Békéscsabán, Mezô-
megyeren élô cselgáncsos az
elmúlt években több súlyos
betegségen (agyvérzésen, in-
farktuson) esett át. Bár beteg-
ségei maradandó nyomokat
is hagytak, de sportmúltjá-
nak, akaraterejének s család-
ja szeretô gondoskodásának
köszönhetôen – a körülmé-
nyekhez képest – jó egészsé-
gi állapotban ünnepelhette a
kerek évfordulót.

Petrovszki Mihály 1950.
december 26-án, Békéscsa-
bán látta meg a napvilágot. A
60. születésnapjára küldött le-

velében Vantara Gyula töb-
bek között ezt írta:

„Városunk sporttörténelme
szempontjából különösen
fontos az Ön személye és pá-
lyafutása, hiszen Ön az elsô
sportolónk, aki békéscsabai
színekben harcolta ki a rész-
vételt az olimpiai játékokra. A
müncheni (1972.), majd a
montreáli (1976.) szereplése
mellett Európa-bajnoki bronz-
érmére, világbajnoki 5. helye-
zésére s több mint egy évtize-
den átívelô válogatottságára
is joggal lehet büszke!

Ön a ’70-es, ’80-s években
Európa legjobb dzsúdósai

közé tartozott saját súlycso-
portjában, pedig egy idôben
idehaza méltatlanul háttérbe
szorították. Éppen vidéki mi-
volta révén folyamatosan hát-
rányból indult a fôvárosiakkal
szemben mind a bajnoki via-
dalokon, mind a válogatott
szereplések alkalmával. Még-
sem igazolt el Békéscsabáról
soha. A sérelmeken felül-
emelkedve, szorgalmának, ki-
tartásának, tehetségének kö-
szönhetôen összességében
igen szép és eredményes
karriert futott be. Ez nagyon
komoly sportemberi értékek-
rôl tesz tanúbizonyságot”.

Petrovszki az elsô olimpikon

Jövô év január elsejétôl kötelezô
lesz az ingatlanok hôtechnikai
energiatanúsítása. Az energeti-
kai tanúsítvány az ingatlan ener-
gia-felhasználását mutatja meg
– feltételezve a szakszerû építé-
si módot a megfelelô alap-
anyagok felhasználásával –, ám
adásvétel elôtt már az idén is
kérheti a vevô a dokumentumot
az eladótól. Sôt, ajánlott is: így
kerülhetô el, hogy „zsákba-
macskát” vásároljunk. Minderrôl
Bozó Lászlóval, a békéscsabai
Tóth Ingatlan értékesítési veze-
tôjével beszélgettünk, aki azt is
elmondta érdeklôdésünkre,
hogy aki már az idén elvégezte-
ti a vizsgálatot eladásra szánt in-
gatlanában, az nem kidobott
pénz, hisz a tanúsítvány tíz évig
érvényes.

Természetesen ez a szolgál-
tatás a Tóth Ingatlan Med-
nyánszky utcai irodájában is el-
érhetô, megrendelhetô. Érde-
mes télen, felfûtött lakásban el-
végeztetni a hôkamerás állapot-
felmérést. A hôkamera  segítsé-
gével valós képet kapunk az
adott ingatlan tényleges állapo-
táról. Képek alapján lehetôség
van hibakeresésre, de az utólag
elvégzett munkák visszaellenôr-

zésére is, nem mellékes a szak-
szerûtlen, „kontár” munkák meg-
állapítása és ezen hibák javítá-
sának ellenôrzése. A felvétele-
ken a különbözô színek (pirostól
a kékig) jelzik az ingatlan „gyen-
ge” pontjait.

Ezek általában a falak, az aj-
tók és az ablakok, esetleg a tetô.
Az energiatanúsítványok a szö-
veges értékelés mellett az aláb-
bi kategóriákat tartalmazzák: A
+ = fokozottan energiatakaré-
kos, A = energiatakarékos, B =
a követelményeknél jobb, C = a
követelményeknek megfelelô, D
= a követelményeket megköze-
lítô, E = az átlagosnál jobb, F =
átlagos, G = az átlagost meg-
közelítô, H = gyenge, I = rossz.
A hôkamerás állapotfelmérés
megrendelhetô a Tóth Ingatlan-
nál a 06-30/391-9051es vagy a
06-30/391-7323-as telefonszá-
mokon, hiszen ingatlan-adásvé-
tel esetén jó, ha tudjuk, milyen a
hôszigetelés és a nyílászárók ál-
lapota. Az adásvételi szerzôdés
mellé 2012. január 1-jét köve-
tôen csatolni kell majd ezt a ta-
núsítványt. Minderrôl a 176/
2008-as kormányrendelet ren-
delkezik.

V. A.

Kötelezô energiatanúsítványAz érszûkület az életteret is szûkíti
Az új eljárás már elérhetô Békéscsabán is

Az alsó végtagon kialakuló érszû-
kület tünete a járáskor bizonyos távol-
ság megtétele után a lábszárizomzat-
ban keletkezô fájdalom, mely pihe-
nésre átmenetileg szûnik, mely miatt
kirakatnézô betegségnek is nevezik. A
láb bôrének színe sápadttá, hideggé
válhat, a végtagok zsibbadhatnak,
görcsölhetnek. Súlyosabb esetben a láb ujjain, a sarkon vagy a
lábszáron sebesedés keletkezik, ami erôs fájdalommal jár. Ez már
a végtag elvesztésével is járhat. Magyarországon a rokkanttá vá-
lók 17-18 százaléka e betegség áldozataiból kerül ki. Dr. Khaled
Nashwan orvos-feltaláló találmánya a szervezetet mellékerek kép-
zésére serkenti infra-, ultra- és hallható hang kibocsátásával. E
nagyszerû készülékkel elvégzendô kezelés 20 napon keresztül na-
ponta egy-egy 30 perces kezelést vesz igénybe. Az eljárásért a se-
bész-feltaláló több mint 30 nemzetközi nagydíjat nyert el. A keze-
lés elôtt és után is orvosi vizsgálat történik. A rizikófaktorok kiikta-
tása az egyik állomás, ezért fontos tennivaló a vérnyomás és a ko-
leszterinszint, valamint a cukorbetegek esetében a vércukor rend-
szeres ellenôrzése és szinten tartása. Továbbá ajánlott a rendsze-
res mozgás, mely minimum napi félórás sétát jelent. Elengedhe-
tetlen a sok folyadék és az állati zsiradékban szegény étrend be-
iktatása, valamint a dohányzás elhagyása. Az érszûkület kialaku-
lásához hozzájárul a stressz is, az életkor növekedése és a csalá-
di halmozódás (örökletes). A másik fontos állomás, minél elôbb
orvosi vizsgálaton és esetlegesen kezelésen kell átesni, amíg le-
het tenni az alattomos betegség ellen. Most egy kihagyhatatlan le-
hetôséget kínálnak az érszûkületre gyanakvó lakosok számára,
Békéscsabán február 4-én INGYENES alsó végtagi érszûkü-
letszûrést végeznek. További felvilágosítás és idôpont-egyeztetés:
www.medhungary.com 06-72/551-714, 06-20/224-4401, 06-
70/290-3216, 06-30/249-9289

Fontos a betegség idôben történô
felfedezése


