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A városháza dísztermében
Liszt Ferenc zenéje csendült
fel, az utcán jártunkban-kel-
tünkben a Csabai Színistúdió
„vers-kommandójának” tag-
jaival találkozhattunk. A Len-
csési Közösségi Házban a
Kemény Gábor szakközépis-
kola diákjainak mûsora és a
Márvány fotómûhely képei, a
színházban a szólótánc-fesz-
tivál résztvevôi, a helyôrségi
klubban Józsa Mihály elôadó-
estje, másutt a fiatalok alkotá-
sai varázsoltak el bennünket
január második felében, a
magyar kultúra békéscsabai
ünnepén. A négy nap során

szinte minden nyilvános ren-
dezvény telt ház mellett zaj-
lott, mintha a szürke téli esté-
ken jobban éheztük volna a
szépet, a jót, a valódi értéke-
ket.

– Január 22-én ünnepeljük
a magyar kultúra napját, Köl-
csey Ferenc 1823-ban ezen a
napon tisztázta le nemzeti
imánk, a Himnusz kéziratát.
Életünkben különös jelentô-
séggel bírnak azok az esemé-
nyek, emlékeztetô napok,
amelyeken nagyobb figyel-
met szentelünk évezredes ha-
gyományainknak.

A magyar kultúra ünnepe

Lonovics László békéscsabai
festô- és grafikusmûvész al-
kotásaiból nyílt kiállítás a ma-
gyar kultúra napja alkalmából
a Jókai Színház galériájában.
A 60. születésnapját ünneplô
alkotóval, fôiskolai docenssel
a jubileumi tárlat kapcsán ars
poeticájáról beszélgettünk. 

Hitvallását, mûvészetét
hármas egység jellemzi. A
család és oktató munkája
mellett jelentôs közéleti,
mûvészeti tevékenységet vé-

gez szülôvárosában: 1994-tôl
elnöke a Békés megyei hiva-
tásos képzô- és iparmûvé-
szeket tömörítô Békéstáji
Mûvészeti Társaságnak, emel-
lett számos országos és
nemzetközi szakmai szerve-
zet tagja. A festmények és a
számítógépes grafikák készí-
tésével párhuzamosan alkal-
mazott grafikákat is tervez:
könyveket, kiadványokat, ar-
culatokat.

Lonovics hatvanéves

Meghívó a Szabadság térre, a
Kommunista diktatúrák áldo-
zatainak emlékmûvéhez

Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata tiszte-
lettel meghívja Önt és ismerô-
seit 2011. február 25-én, pén-
teken 12.00 órára a Szabad-
ság térre, a kommunista dikta-
túrák áldozatainak emléknap-
ja alkalmából rendezett meg-
emlékezésre.

Ünnepi beszédet mond:
Krupa Árpád történelemtanár.

Az emlékmûnél mûsort ad-
nak a Vásárhelyi Pál Mûszaki
Szakközépiskola és Kollégium
diákjai. A mûsort követôen ko-
szorút helyeznek el: Békés-
csaba Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata és a Vásárhelyi
Pál Mûszaki Szakközépiskola
és Kollégium diákjai.

Diktatúrák
áldozatai
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Miért aktuális most?
A békéscsabai polgári védel-
mi kirendeltség területén a
2010-es évben összességé-
ben átlagosan 800 mm csa-
padék hullott. Vannak olyan
területek, ahol az átlagos csa-
padékmennyiség meghalad-
ja az 1000 mm-t.

Az elmúlt évben október ki-
vételével minden hónapban
megdôlt a csapadékrekord.

A jelenlegi helyzet ismerte-
tése

A korábbi idôszakokhoz
képest elôrelépés, hogy a te-
lepülések belterületein keve-
sebb probléma merül fel. Ez
fôleg amiatt van, mert az ön-
kormányzatok – az elmúlt
évek tapasztalatait figyelem-
be véve – nagy erôfeszítése-
ket tettek a belterületi csapa-
dék-elvezetési problémák
megszüntetése érdekében.
Az ôszi és a tavaszi belvízbôl

adódó feladatok jelentôs ré-
sze a külterületi tanyákon je-
lentkezik, ezért a tanyavilág-
ban élôk vannak leginkább
veszélyeztetve.

Mi várható a következô
idôszakban?

Mivel a talaj víztelítettsége
szinte százszázalékos, ezért a
legkevesebb csapadék is
okozhat olyan helyzetet, ami-
kor a településeknek véde-
kezniük kell. Az elôrejelzések
alapján tavasszal nagyobb
mennyiségû csapadék várha-
tó. A védekezést tovább kell
folytatni mind a lakosságnak,
mind az önkormányzatoknak,
valamint az e területen dolgo-
zó vízgazdálkodási szerveze-
teknek és szakembereknek.
Fontos, hogy összehangolt
legyen a védekezés, mert
csak így lehet eredményt el-
érni.

A belvízvédelem feladatai

Banner Zoltán mûvészettörté-
nészt, Ancsinné Laurinyecz
Katalin világbajnok kézilabda-
kapust, valamint a Bereczkiné
Harangozó Ildikó és Petrovsz-
ki Pál edzôpárost részesítette
rangos elismerésben a város
közgyûlése. A szatmárnémeti
születésû Banner Zoltán – aki
íróként és elôadómûvészként
is tevékenyen öregbítette vá-
rosunk hírnevét, színesítette a
megyeszékhely kulturális éle-
tét – a „Békéscsaba Kultúrájá-
ért” kitüntetést kapta. A böl-
csész végzettségû kultúrem-
ber tanársegédkedett a ko-
lozsvári egyetemen, volt mi-
nisztériumi fôelôadó, több iro-
dalmi-mûvészeti hetilap szer-
kesztôjeként tevékenykedett,
dolgozott a békéscsabai
Munkácsy Mihály Múzeum
osztályvezetôjeként is és egé-
szen 1997-ig vezette a csabai
Kôrösi Csoma Sándor Fôis-
kola Vizuális Mûvészeti Tan-
székét. Ezer fölé tehetô kü-
lönbözô mûfajú írásainak
(cikk, tanulmány, esszé, vers)
száma, emellett közel negy-

ven önálló kötete is megje-
lent. 2004-ben kapta meg a
Magyar Köztársaság Érdem-
kereszt arany fokozatát, 2007-
ben pedig a Móra Ferenc-dí-
jat vehette át.

A „Békéscsaba Sportjáért”
kitüntetésben részesült a Be-
reczkiné Harangozó Ildikó és
Petrovszki Pál nevével fémjel-
zett edzôkollektíva, amelynek
munkássága nyomán több
korosztály tehetsége érhetett
el számos hazai és nemzet-
közi sikert a torna világában.
A város sportéletének egyik
legendás alakja, Ancsinné

Laurinyecz Katalin is hasonló
elismerésben részesült, aki a
kézilabda történetének elsô
hivatalos világbajnokságán
védte a gyôztes magyar válo-
gatott kapuját. Az 1949-ben
világbajnoki címet szerzett
Kati néni negyven éven ke-
resztül szolgálta odaadóan és
eredményesen városunk
egyik legsikeresebb sport-
ágát. Kárász-Kiss 

Volán, Agóra, kitüntetések

A testületi ülésrôl szóló
tudósításainkat

a harmadik oldalon
olvashatják.

Az amatôr mûvészeti csopor-
toknak adható legmagasabb
állami elismerést, Csokonai Vi-
téz Mihály közösségi díjat ka-
pott a Csabai Színistúdió hosz-
szú ideje végzett, kimagasló
mûvészeti munkájáért. A díjat a
magyar kultúra napján vette át
Budapesten Szente Éva és
Sarkadi Rebeka, miközben
Somogyvári Csilla, a csoport
vezetôje itthon éppen a vers-
kommandóval csempészett
örömöt az életünkbe.

– A Szente Béla nevéhez
kötôdô stúdió 1992-ben ala-
kult Jókai Színistúdió néven –
meséli Somogyvári Csilla –,
és kezdetben az ifiház, vala-
mint a színház közös csoport-
jaként mûködött. Rövid idô el-
teltével Csabai Színistúdióvá
alakult a társaság, és kizáró-
lag az ifjúsági ház hatásköré-
be tartozott. Eddig több mint
ötszázan fordultak meg ná-
lunk, az ide járók sokat fejlôd-
tek szakmailag.

Csokonai-díjas a színistúdió
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Kiss Tibor alpolgármester ja-
vaslatára két csabai pedagó-
gus kapott Arany Katedra díjat:
Szabó Zsófia és Tímár Károly.

Szabó Zsófia matematika–
fizika szakos egyetemi vég-
zettséggel 1973-tól dolgozik
pedagógusként Békéscsa-
bán, elôbb kollégiumi nevelô-
tanárként, majd középiskolai
tanárként gimnáziumban és
szakközépiskolában egyaránt
tanította szaktárgyait. 1987 és

1994 között a Kemény Gábor
Mûszaki Szakközépiskolában
a fizika tantárgy gondozója,
matematika szakkörök veze-
tôje, emellett számítástechni-
kával is foglalkozik és folya-
matosan végzi az osztályfô-
nöki munkát. 1994 óta tagja
az Andrássy Gyula Gimná-
zium és Kollégium (Rózsa Fe-
renc Gimnázium) nevelôtes-
tületének.

Arany Katedra díj
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Tájékoztatjuk tisztelt utasainkat,
hogy Békéscsabán 2011. február
25-én (péntek) 11.45-tôl 13.00
óráig a Szabadság tér lezárása mi-
att az alábbi helyi járatok nem érin-
tik a Szabadság téri megállóhelyet:
1 Szabadság térrôl: 12.30
2 Szabadság térrôl: 12.40
3, 3V Veres P. u.-tól: 11.50,
V12. 20, Malom térrôl: 12.25, Var-
ságh u.-tól: 11.50 (a járatok nem
érintik a Körös Hotel megállót
sem)
5 Aut. pu.-tól: 11.50, 12.20, Me-
zômegyerrôl: 11.55, 12.25
7F Aut. pu.-tól: 11.50 (a járat a
Bartók Béla útról fordul a Dózsa
Gy. útra)
8, 8A Linamartól: 11.40, Tesco-
tól: 12.10, Erdélyi sortól: 11.40,
12.10, 12.40 (a járatok nem érin-
tik a Körös Hotel megállót sem)
9 Aut. pu.-tól: 12.20
17 Szabadság térrôl: 12.15,
12.30, 12.45 (a járatok 12.18,
12.33 és 12.48-kor a Malom tér-
rôl indulnak Gyulai út–Körte sor–
Lencsési ltp. útvonalon), Ifjúsági
tábortól: 11.55, 12.25, 12.40
20 Aut. pu.-tól: 12.20, Gerláról:
11.50



Vantara Gyula polgármes-
ter a városházán fogadta Ser-
giy Borodenkov ukrán fôkon-
zult és Babik Lászlót, a fôkon-
zulátus pénzügyi tanácsadó-
ját. Békéscsaba polgármeste-
re a találkozó keretében felvá-
zolta a megyeszékhely és tér-
sége gazdasági helyzetét, a
jövôbeni fejlesztéseket, a vá-
ros rendkívüli adottságait és a
megújuló energiaforrások fel-
használásában rejlô lehetôsé-
geket. A kölcsönös tájékozta-
tás mellett az évek óta fennál-
ló jó viszony elmélyítését és a
Békéscsaba és Ungvár közöt-
ti testvérvárosi kapcsolatok

jövôbeni kiszélesítését tûzték
ki célul a tárgyaló felek. A be-
ruházási lehetôségek szám-
ba-vételével összegezték Ma-
gyarország, ezen belül Bé-
késcsaba és térsége, vala-
mint Ukrajna közötti kapcso-
latok további bôvítésének le-

hetôségét a kultúra, a keres-
kedelem, az idegenforgalom
és a gazdaság terén. A fôkon-
zul kiemelte a két ország kö-
zött egyre erôsödô jó viszony
fontosságát, mely alapja lehet
a jövôbeni sokoldalú és sike-
res együttmûködésnek.

2 Sajtótájékoztatók 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

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

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

Lapunk legközelebbi száma
február 24-én jelenik meg.

A kitüntetések odaítélésénél
soha nem azt nézzük, hogy ki
a felterjesztô, hanem azt,
hogy a jelölt milyen munkát
végzett a saját területén. A
szakbizottság egyhangúan
döntött a díjazottak személyét
illetôen, és a közgyûlés több-
sége is támogatta, hogy kima-
gasló teljesítményéért a Bé-
késcsaba Kultúrájáért kitünte-
tést idén Banner Zoltán, a Bé-
késcsaba Sportjáért kitünte-
tést Ancsin Mihályné Lauri-
nyecz Katalin, valamint a Be-
reczkiné Harangozó Ildikó és
Petrovszki Pál alkotta edzôpá-
ros kapja, akiknek szívbôl gra-
tulálunk – kezdte Kiss Tibor a
Fidesz tájékoztatóját.

Az alpolgármester hangsú-
lyozta, hogy az Agóra kivitele-
zésére kiírt közbeszerzési el-
járással kapcsolatban tudo-
másul veszik a döntôbizott-
ság álláspontját, de nem érte-
nek vele egyet. Megjegyezte,
ha bíróságra vinnék az ügyet,
vélhetôen esély lenne a nye-
résre, azonban egy per so-
káig elhúzódna. Kiss Tibor bí-
zik abban, hogy mihamarabb
eredményes lesz az új, gyor-
sított eljárás, és elkezdôdhet
a közösségi központ építése. 

– A város ajánlatkérését
semmilyen kritika sem érte –
folytatta dr. Ferenczi Attila –, a
bírálatot illetôen voltak jogi vi-
ták. Békéscsaba érdekei ellen

ható lépésnek tartjuk azt, ami
történt, hiszen a cég, amelyik
megtámadta az eredményt,
nem volt nyerési pozícióban –
fogalmazott a tanácsnok.

Dr. Ferenczi Attila kiemelte,
hogy ebben az évben, három
körben, összesen 1037 em-
ber rövidebb ideig történô
közfoglalkoztatására lesz le-
hetôség. Januárban 60 em-
ber nyolcórás, 300 ember
négyórás, és 8 közfoglalkoz-
tatás-szervezô nyolcórás fog-
lalkoztatására pályázik a vá-
ros összesen 24 milliós ön-
erôvel. Végül beszélt arról,
hogy a jó partnerség eredmé-
nyeként a Körös Volán Zrt. ta-
valyi veszteség-kiegyenlítését

sikerült a felére csökkente-
niük, emellett komoly ered-
ménynek nevezte, hogy Bé-
késcsabán a közösségi köz-
lekedés a nehézségek ellené-
re is zökkenômentesen mû-
ködik.

M. E.

Jó partnerség, közlekedô közösség

A beruházási meccs még
nem ért véget, jelenleg a
hagymázos álmok 2:0-ra ve-
zetnek a megvalósult beruhá-
zásokkal szemben. Reméljük,
a végeredmény legalább 1:1
lesz, mert akkor is a békés-
csabaiak kerülnek ki gyôzte-
sen – mondta Hrabovszki

György az MSZP közgyûlés
utáni tájékoztatóján. 

Ahogy Miklós Attila kifejtet-
te, 2007 óta Békéscsaba két
„zászlós programja” a kaland-
park-beruházás és az Agóra-
projekt, azonban még egyik
sem valósult meg. A képvise-
lô kiemelte, hogy a kaland-
park körüli munkák eddig
több tízmillióba kerültek, az
Agóra közbeszerzése kap-
csán pedig legutóbb három-
milliós bírság és kilencszáz-
ezer forint eljárási díj megfize-
tésére kötelezték az önkor-
mányzatot. Felhívta a figyel-
met arra, hogy a közbeszerzé-
si döntôbizottság huszonki-
lenc oldalas anyagot készített
az Agóra közbeszerzésével

kapcsolatban, ebben tíz olda-
lon keresztül sorolják, milyen
hibákat vétett a város. Véle-
ménye szerint ideje olyan köz-
beszerzési eljárást lefolytatni,
amely minden szempontból
megfelel a törvénynek, ha pe-
dig a törvény nem jó, Békés-
csaba országgyûlési képvise-
lôje egyéni indítványt nyújt-
hatna be a megváltoztatására.

Hrabovszki György felve-
tette, vajon megfelelôen vég-
zi-e a munkáját a város köz-
beszerzési tanácsadója, ha az
Agóra kapcsán ennyit hibázik.
Megjegyezte, hogy a felelôs-
séget akkor is viselnie kellene,
ha nem szándékos károko-
zásról van szó. Mint mondta,
nem tudni, az irányító hatóság

hozzájárul-e olyan határidô-
módosításhoz, hogy lehívható
legyen a kulturális központra
korábban elnyert pályázati
összeg. Ha nemleges választ
kapunk, akkor kérdéses, mi
lesz a volt ifiház sorsa.

A képviselôk gratulálnak a
kitüntetetteknek, akik megér-
demelten kapnak elismerést,
azonban megjegyezték, ezút-
tal kizárólag olyanokat díjaz a
város, akiket a Fidesz képvi-
selôi javasoltak. Nehezmé-
nyezték azt is, hogy a januári,
alig két és fél órás közgyûlé-
sen érdemi vita nem zajlott, az
ellenzék felvetéseire nem,
vagy csak minimálisan reagál-
tak az érintettek.

Mikóczy

MSZP: Gratulálunk a kitüntetetteknek

Itt járt az ukrán fôkonzul

„Dolgozunk az Agóráért”
A közgyûlés a Békéscsaba
Kultúrájáért kitüntetést ebben
az évben Banner Zoltán mû-
vészettörténésznek, írónak,
elôadómûvésznek ítélte oda.
A Békéscsaba Sportjáért ki-
tüntetést városunk egyik elsô
világbajnoka, Ancsin Mihály-
né Laurinyecz Katalin, vala-
mint a Bereczkiné Harangozó
Ildikó és Petrovszki Pál alkot-
ta sikeres edzôpáros kapja. A
díszpolgári címet és a Békés-
csabáért kitüntetést idén nem
adtuk ki – ismertette a zárt
ülésen született döntést
közgyûlés utáni tájékoztató-
ján Vantara Gyula.

A polgármester több tekin-
tetben is kiemelkedô jelentô-
ségûnek, és a város újfajta
pénzügyi, vagyongazdálko-
dási szemléletéhez igazodó-
nak nevezte a Balassa utcai
ipari csarnok bérbe adását. A
csarnokot egy olyan társaság
bérli, amely a Békéscsabán
hagyományosan erôs nyom-
daipar továbblépéséhez te-
remt új lehetôséget, és kez-
detben húsz, majd a tervek
szerint további ötven munka-
helyet teremt. A bérleti díjból
befolyó, évi mintegy negyven-
millió forintot a hitelek törlesz-
tésére fordítja a város. Vanta-
ra Gyula beszámolt arról,

hogy a belváros rehabilitáció-
ja kapcsán új, jelzôlámpás
csomópontok kialakítását ter-
vezik a Bánszki utca–Derko-
vits sor, Bajza utca–Árpád sor,
Gyulai út–Árpád sor és a Szé-
chenyi utca–Derkovits sor
csomópontokban. A környék
balesetveszélyesebbé válik,
ha a fôtér forgalma a rehabili-
táció kapcsán ide terelôdik át
és ha az Interreg-pályázat ke-
retében megépül az erre ve-
zetô kerékpárút. Az önkor-
mányzat pályázatot nyújt be a
Bánszky utca–Derkovits sor
és a Bajza utca–Árpád sori
ikercsomópontok kialakításá-
ra, és a mintegy 41 milliós be-
ruházáshoz biztosítja a szük-
séges, harmincszázalékos
önerôt.

– Az Agórát illetôen a
közgyûlés tudomásul veszi a
közbeszerzési döntôbizott-
ság álláspontját, és ered-
ménytelennek nyilvánítja a ki-
vitelezésre kiírt elôzô eljárást.
Most új, gyorsított közbeszer-
zési eljárást alkalmazunk, és
határidô-hosszabbítást ké-
rünk. A beruházást nem adjuk
fel, dolgozunk rajta, hogy
megépíthessük a modern,
multifunkcionális közösségi
központot – mondta Vantara
Gyula.                Mikóczy Erika

Rendkívüli gyermekvédelmi
támogatással, új elemként is-
kolakezdési támogatással és
a felsôfokú tanulmányokat tá-
mogató segéllyel szeretné az
eddigieknél jobban segíteni a
rászoruló családokat a város
– olvasható a gyermekvéde-
lem helyi szabályozásáról
szóló rendeletben, amelyrôl
január végén tárgyalt a köz-
gyûlés.

A tartós munkanélküliség,
a növekvô árak sok esetben
azoknak a családoknak a te-
herbíró képességét is próbá-

ra teszik, amelyek pár évvel,
pár hónappal ezelôtt még fe-
dezni tudták a közüzemi
számlákat, az iskolakezdés
vagy a felsôfokú tanulmányok
költségeit. Országszerte meg-
figyelhetô a hátrányos hely-
zetû rétegek egyre erôtelje-
sebb és egyre gyorsabb le-
szakadása. A város a csalá-
dok terheinek részbeni átvál-
lalásával igyekszik a gyerme-
kek, fiatalok veszélyeztetett-
ségét megelôzni, a helyi vé-
dôhálót megerôsíteni.

m. e.

Erôsebb védôhálót szônek

„Hogy mindnyájan egyek le-
gyenek...” (János 17:21–23).

A keresztények egysége
jegyében, az ökumenikus
imahéten, január 16-a és 23-a
között egymás templomai-
ban, imaházaiban hirdették
az igét a lelkészek, és közös
alkalmakon vettek részt a kü-
lönbözô felekezetek tagjai.
Békéscsabán a belvárosi ka-
tolikus templomban indult a
hét, majd a jaminai evangéli-
kus templom, a református
templom, a román ortodox
templom, a baptista imaház,
a belvárosi és a jaminai kato-
likus templom, végül az evan-
gélikus kistemplom adott ott-
hont a közös istentiszteletek-
nek, miséknek. 

e.

Ökumenikus
imahét
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Gnómeó és Júlia (szinkr. angol–amerikai animációs) KN
Gulliver utazásai (szinkr. amerikai kaland ) KN
Csak szexre kellesz (szinkr. amerikai romantikus) 16 év
A dilemma (szinkr. amerikai film) 12 év
Három majom (török–francia–olasz dráma) 16 év
Érzéki csalódás (chilei–francia–portugál vígjáték) 16 év

Gagyi mami – Mint két tojás (szinkr. amerikai vígjáték) BA
Gnómeó és Júlia (szinkr. angol–amerikai animációs) KN
Csak szexre kellesz (szinkr. amerikai romantikus) 16 év
New York, I love You (francia–amerikai romantikus) 12 év
Visszatérés – Retrace (magyar–román játékfilm) 12 év
Szeretôk (olasz–svájci film) 16 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 TÁRSASKÖR-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.

KIÁLLíTÁS
Február 11-én, pénteken 17 órakor Gombos Ildikó békéscsabai
mûvész-tanár festményeibôl összeállított kiállítás megnyitása. A tárlatot
megnyitja Seregi Zoltán színházi rendezô, közremûködnek a Bartók
Béla Mûvészeti Szakközépiskola növendékei. Az alkotások március 4-
éig tekinthetôk meg hétköznapokon 8-tól 18 óráig.  

ISMERETTERJESZTÔ ELÔADÁSOK
Február 14-én, hétfôn 14.30-kor Fekete Pál tanár, Békéscsaba város
díszpolgárának vetítéssel egybekötött elôadása „A kiegyezés és Ma-
gyarország felvirágzása” címmel.
Február 28-án, hétfôn 14.30-kor dr. Grin Igor néprajzkutató elôadása
„Farsangi népszokások Békés megyében” címmel.

KIRÁNDULÁS
Február 20-án, vasárnap „Szomszédolás” – a természetjáró kör látoga-
tása Makóra. A programban a város jelentôsebb mûemlékeinek és köz-
épületeinek a megtekintése szerepel. Indulás 7.40-kor a vasútállomás-
ról. Várható visszaérkezés 17.10-kor.

CSALÁDI JÁTSZóHÁZ
Február 26-án, szombaton 9-tôl 11.30-ig farsangi álarcok készítése,
gyöngyszövés. A foglalkozást Ujj Éva vezeti.

KISKÖZÖSSÉGEK, EGYESÜLETEK ÖSSZEJÖVETELEI
Kertbarát kör – minden hónap elsô hétfôjén 17-tôl 20 óráig
Nyugdíjasklub – hetente hétfôi napokon 14-tôl 17 óráig
Ifjúsági horgászklub – minden héten kedden 16-tól 17 óráig
Lakótelepi Tömegsport Egyesület – fogadóórák keddi napokon 17-tôl
19 óráig
Márvány Fotómûhely – minden kedden 17-tôl 20 óráig 
Városi polgárôr egyesület – február 23-án, szerdán 18-tól 20 óráig.
Csipkeverôklub – február 16-án, szerdán 15-tôl 18 óráig
Meditációs klub – minden héten csütörtökön 18-tól 20 óráig
Reménysugár önképzôkör – február 25-én, pénteken 17-tôl 20 óráig
Jógaklub – minden pénteken 18-tól 20 óráig

Hárommilliós bírság kiszabá-
sáról és a közbeszerzés elôzô
körének érvénytelenítésérôl
határozott a közbeszerzési
döntôbizottság a békéscsa-
bai Agóra-projekt komplex ki-
vitelezése kapcsán.

A régi épület bontási és az
új multifunkcionális közössé-
gi központ építési munkálatait
tartalmazó nyílt tender koráb-

bi harmadik helyezettje, az
EnerGas Kft. kezdeményezte
azt a jogorvoslati eljárást,
amelynek eredményeként
megszületett az elmarasztaló
döntôbizottsági határozat. Az
önkormányzat bírósági úton
is kérhetett volna felülvizsgá-
latot, de a pályázati forrás
nagyságrendjére és a kivitele-
zési határidôkre való tekintet-
tel a várhatóan elhúzódó pe-
reskedés helyett egy újabb,
gyorsított tárgyalásos közbe-
szerzési eljárás indításáról
döntött a közgyûlés. Hra-
bovszki György (MSZP) a hi-
vatalos közbeszerzési tanács-
adó, vagyis a Darázs és Tár-
sai Ügyvédi Iroda felelôssé-
gének felülvizsgálatát köve-
telte felszólalásában, amelyre
reagálva Vantara Gyula pol-
gármester elmondta, hogy

nem szakmai hiba vagy fi-
gyelmetlenség vezetett a je-
lenlegi helyzethez. Ahogy fo-
galmazott: – Egyes érdekkö-
rök érthetetlen törekvései
nyomán szinte minden ha-
sonló közbeszerzést megtá-
madnak, talán nem véletlen,
hogy többek között a tatabá-
nyai Agóra-projekt is ugyan-
ebben a cipôben jár. A pol-
gármester a hatályos közbe-
szerzési törvény hiányossá-
gait is a kialakult helyzet egyik
fô okaként említette. Az új
közbeszerzés kiírásával pár-
huzamosan az önkormányzat
ismét kérvénnyel fordul a tá-
mogató szervhez a kivitelezé-
si határidô módosítására vo-
natkozóan, amelyre várha-
tóan egy hónapon belül érke-
zik válasz. 

Kárász-Kiss

Vantara Gyula a januári
közgyûlés végén bejelentette,
hogy egy kormánydöntés
alapján mentesülnek a víz-
szennyezéssel kapcsolatos
bírság megfizetése alól azok a
települések, amelyeknél folya-
matban van a szennyvíztisztí-
tó telep megépítése. Békés-
csaba ezzel a döntéssel 214
millió forint megfizetése alól
mentesül, ha ez nincs, akkor
köbméterenként mintegy száz
forinttal kellett volna emelni a
vízdíjat.

A polgármester beszámolt
arról is, hogy egyeztetett dr.
Fónagy Jánossal, a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium parla-
menti államtitkárával a közös-
ségi közlekedés támogatásá-
nak arányaival kapcsolatban.
2011-ben az állami költségve-
tés országosan 35,2 milliárd

forinttal támogatja a közössé-
gi közlekedést, ebbôl 32 milli-
árdot kap Budapest, a mara-
dékon több mint száz telepü-
lés osztozhat, beleértve Bé-
késcsabát is. Az államtitkár je-
lezte, hogy idén kívánják be-
vezetni a MÁV és Volán olyan
egyesített formáját, amelyben
az eddig különálló társaságok
kiegészítik egymást többek
között a menetrendet és az
irányítási rendszer tagoltságát
illetôen. Vantara Gyula el-
mondta, hogy tavasszal új
személyszállítási törvényter-
vezetet nyújtanak be, amely-
ben szét kívánják választani a
szociálpolitikát és a közleke-
déspolitikát. A cél egy hosszú
távon finanszírozható, egysé-
ges, minôségi és arányos kö-
zösségi közlekedési rendszer
kialakítása. M. E.

A vízdíjon spórolunk
A belváros balesetveszélyes
közlekedési csomópontjai-
nak átépítését célozza az a
szintén megpályázott tender,
melyet a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium megbízásából
hirdetett a Közlekedésfej-
lesztési Koordinációs Köz-
pont.

A közgyûlés döntése ér-
telmében a Bánszky utca–
Derkovics sor és a Bajza
utca–Árpád sor ikercsomó-
pont jelzôlámpás csomó-
ponttá alakítására pályázik
az önkormányzat, amelyhez
12,3 milliós önerôt kell bizto-
sítania a 2011-es költségve-
tésben.

A közel 41 milliós össz-
költségû fejlesztés a belváro-
si rehabilitáció kapcsán kia-
dott építési engedély egyik
feltétele volt. K. K. P.

Átalakítás
önerôvelAgóra: Új, gyorsított eljárás

Hosszabb távon hetven új
csabai munkahelyet eredmé-
nyezhet az a bérleti elôszer-
zôdés, amelynek véglegesíté-
sére a közgyûlés legutóbbi
ülésén kapott felhatalmazást
a megyeszékhely polgármes-
tere.

Vantara Gyula tájékoztatá-
sából kiderült, hogy a debre-
ceni illetôségû Schwaben
Consulting Bt. nyomdaipari
raktározás és kereskedelem
céljából venné bérbe a több
mint háromezer négyzetmé-
teres Balassa utcai csarnokot,
éves szinten mintegy negy-
venmilliós bevételhez juttatva
ezzel az önkormányzatot. A
polgármester örömtelinek ne-
vezte a kezdeti idôszakban
húsz munkavállalót alkalma-
zó cég jelentkezését, amely
tovább öregbítheti a hagyo-
mányosan erôs csabai nyom-
daipar hírnevét. A bevételt
adósságtörlesztésre fordítják. 

k. k. p. 

Nyomdászcég
települ

A közfoglalkoztatás eddigi
rendszerét január elsejétôl a
Nemzeti Közfoglalkoztatási
Program váltotta fel, amelynek
keretében a Békés Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi
Központja pályázatot hirdetett
meg rövid- és hosszabb távú
közfoglalkoztatásra. Városunk-
ban, három pályázati körben,
összesen több mint ezer em-
ber rövidebb ideig történô köz-
foglalkoztatására lesz lehetô-
ség az idén. A közgyûlés janu-
árban döntött arról, hogy Bé-
késcsaba háromszáz fô rövi-
debb és hatvan fô hosszabb
ideig történô közfoglalkoztatá-
sának támogatására, valamint
nyolc közfoglalkoztatás-szer-
vezô féléves foglalkoztatására
nyújt be pályázatot.

A rövidebb idôtartam ebben
az esetben azt jelenti, hogy a
bérpótló juttatásra jogosulta-
kat napi négyórás munkaidô-
ben legalább kettô, de legfel-
jebb négy hónapig lehet fog-

lalkoztatni a minimálbér idô-
arányos részéért, tehát négy
órában annak a feléért. Az ön-
kormányzat háromszáz ember
négy hónapig történô foglal-
koztatását pályázta meg, az
önrész itt 2,7 millió forint, a tá-
mogatási összeg több mint 52
millió forint lehet. A hosszabb
idôtartam minimum kettô, ma-
ximum tizenkét hónapos, leg-
alább napi hatórás foglalkozta-
tást jelent, a támogatási arány
hetventôl száz százalékig ter-
jedhet. A város hatvan ember –
február elseje és november
harmincadika között történô –

nyolcórás foglalkoztatására
pályázik, legfeljebb 19,3 millió
forintos önrésszel és legalább
44,8 milliós támogatási ösz-
szeggel. Közfoglalkoztatás-
szervezôket március 1-je és
augusztus 31-e között szeret-
nének alkalmazni napi nyolc
órában, a tervezett önerô itt 1,8
millió forint, az elnyerhetô tá-
mogatás 6,3 millió forint.

A közgyûlésen Takács Péter
úgy vélte, jó volt a korábbi köz-
foglalkoztatási rendszer. Dr.
Tôgye Ildikó osztályvezetô
megjegyezte: a munkaügyi
központ határozza meg, hogy
a rendelkezésre álló keretbôl
hány embert és hány órában
lehet foglalkoztatni. Herczeg
Tamás szerint az elôzô, Út a
munkába program valójában
nem vezette vissza az embere-
ket a munka világába. Végül
Vantara Gyula rávilágított,
hogy a kormány hosszú távú
megoldásokban érdekelt.

m. e.

Közfoglalkoztatásra pályáznak
A Körös Volán Zrt. tavalyi
veszteségeinek kiegyenlítését
célzó önkormányzati támoga-
tás összegérôl is döntés szü-
letett a képviselô-testület leg-
utóbbi ülésén.

Dr. Ferenczi Attila (Fidesz)
képviselô, mint a társaság ta-
valyi gazdálkodását vizsgáló
eseti bizottság elnöke el-
mondta, hogy a közlekedési
közszolgáltató kivételesen ta-
karékos költségvetése való-
ban indokolttá teszi az önkor-
mányzati kompenzáció megí-
télését: – A veszteség elsôd-
leges oka továbbra is az uta-
sok számának és az állami tá-
mogatás mértékének folya-
matos csökkenése, valamint

az üzemanyagárak növeke-
dése – pontosított Szarvas
Péter vezérigazgató. A szol-
gáltató által igényelt 34,5 mil-
liós 2010-es veszteség-kie-
gyenlítési összeg helyett vé-
gül 17 milliós hozzájárulást ja-
vasolt a bizottság, melyet el-
fogadott a testület.

Veszteség-kiegyenlítés

A Jobbik közleménye
A párt békéscsabai szerve-

zete szerint az Agóra birságát
ne az adófizetôk pénzébôl fi-
zessék ki, hanem nevezzék
meg a pályázat megsemmisí-

tésének felelôsét. Szerintük
ne politikusok üljenek a köz-
beszerzési bizottságokban,
hanem az önkormányzatok-
nál dolgozó szakemberek, le-
tisztázott felelôsséggel.

Február 18.–március 10:
IX. Csabai Farsang 2011.

Február 18.: XX. Nemzetiségi Vezetôk Országos Találkozójának megnyitója
Február 19.

8.00: Látványdisznótor az Andrássy Úti Társaskörben
15.00: „Liszt Munkácsy Szalonjában” – társasági esemény Munkácsy
születésnapján alkotóknak és mûvészetpártolóknak az emlékházban

17.00: Szigligeti Ede Mama címû darabja a Munkácsy Színkör
elôadásában az emlékházban

Február 26.: „Állatok farsangja” – állat- és természetvédelmi nap
az Andrássy Úti Társaskörben 

Március 4.: Adam’s Comedy-koncert Az Andrássy Úti Társaskörben
19.00: Borkóstolóval színesített „asszonyfarsang”

a Munkácsy-emlékház pincéjében 
Március 5.: Látványdisznótorok, gyermek- és felnôttprogramok

a város öt pontján
Március 7. 19.00: Stand up comedy, fellépnek:

Kövesdi Miklós Gábor és Ürmös Zsolt
Március 8. 10.00: „Mackó bácsi, ébredj fel!” ovisfarsang az emlékházban 
Információ a www.ifihaz.hu oldalon vagy a 66/449-222 telefonszámon!

JAMINAI LÁNYOK, ASSZONYOK!
Új! Alakformáló torna a Jaminai Közösségi Házban (Orosházi út 101.)

minden hétfôn és szerdán 18.30-tól 19.30-ig. CSAK 400 Ft/óra!
Vezeti: Kvasz Edit aerobik-szakoktató
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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.
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– munkavédelmi technikus
– emelôgép-kezelô
– targoncavezetô
– banki befektetési termékértékesítô
– pénzügyi-számviteli ügyintézô
– társadalombiztosítási és bérügyi szakelôadó
– bérügyintézô 
– társadalombiztosítási ügyintézô 
– adótanácsadó
– mérlegképes könyvelô
– valutapénztáros és valutaügyintézô

Válasszon tavaszra tervezett tanfolyamaink közül:

Infóvonal: (66) 52-00-72
www.perfekt.hu,
Békéscsaba, Kinizsi u. 5. 
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Kinek milyen feladata van?
Az elsôdlegesen beavatkozó
szerv a tûzoltóság, ôk tudnak a
leggyorsabban a helyszínre ér-
kezni, és ha szükséges, segíte-
ni a területen, de az ô tevékeny-
ségük lokális és aránylag rövid
idôtartamú.

A belterületen folytatott vé-
dekezés önkormányzati fela-
dat. Az önkormányzat több
esetben szerzôdést köt egy
gazdálkodó szervezettel a bel-
vízvédelmi feladatok ellátására.

Amennyiben a veszély olyan
mértékû, hogy az elhárítása
meghaladja az elsôdlegesen

védekezôk lehetôségeit, akkor
a védelemszervezésbe belép a
Békés Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság és annak
helyi szervei, a polgári védelmi
kirendeltségek és irodák. Ezek
a szervek tudnak biztosítani a
védekezéshez eszközöket (pl.
szivattyúkat, homokzsákot). 

Ha a helyzet súlyosbodik,
akkor ugyancsak a katasztrófa-
védelem koordinálja és hajtja
végre az esetleges kitelepítése-
ket és a védekezés rendeltetés-
szerû feladatait. 

Mit tehet a lakosság a prob-
lémák elkerülése, megoldása
érdekében?

A vízkár enyhítése – mint
minden védekezés – a preven-
cióval kezdôdik, ráadásul ez a
legolcsóbb is. Fontos, hogy
közvetlen lakókörnyezetében,

az ingatlanán minden állampol-
gár maga gondoskodjék a bel-
víz elvezetésérôl, és idôben vé-
gezze el az ingatlana elôtti csa-
padékelvezetô árkok, illetve
azok átereszeinek karbantartá-
sát.

A védekezés csak akkor le-
het eredményes, ha mindenki
elvégzi a rá háruló feladatot: a
társulatok a kezelésükben lévô
csatornák, a vízügyi igazgató-
ságok pedig az általuk üzemel-
tetett csatornák tisztítását, kar-
bantartását.

Kihez lehet fordulni, ha baj
van?

Munkaidôben a település
polgármesteri hivatalához (Bé-
késcsabán 66/523-818), mun-
kaidô után: tûzoltóság (105)
vagy a Katasztrófavédelem
(112) ügyeleteire

A szennyvízberuházás meg-
valósulásával új idôszámítás
kezdôdhet Békéscsabán:
amellett, hogy több ezer csa-
bai háztartás élete válik köny-
nyebbé, kényelmesebbé, a
fejlesztés segítségével olyan
környezeti problémák is orvo-
solhatók, amelyek régóta ne-
hezítették a város lakóinak
életét. 

Békéscsabán egy nap
alatt hozzávetôleg 20 ezer
köbméter szennyvíz keletke-
zik. A csatornázottság jelen-
legi szintje miatt ennek hoz-
závetôleg fele kerül a szenny-
víztisztító telepre és onnan az
Élôvíz-csatornába. A fennma-
radó, éves szinten mintegy 5
millió köbméter tisztítatlan
szennyvíz egy része pedig –
amely a háztartásoknál kiala-
kított gyûjtômedencékben tá-
rolódik – a talajvízbe szivá-
rog, növelve annak szintjét és
szennyezettségét. Részben
ez is okozza a városban rég-
óta tapasztalható magas ta-

lajvízszintet, amely sokszor
eléri akár a terepszintet is.

Az elmúlt évtizedekben je-
lentôs környezeti terhelés
érte a város legfontosabb ter-
mészeti értékét, az Élôvíz-
csatornát is. A szennyvíztisz-
tító teleprôl az Élôvíz-csator-
nába érkezô szennyvíz ugyan-
is a határértékeket meghala-
dó mennyiségben tartalmaz
olyan anyagokat, amelyek
rontják a csatorna vízminôsé-
gét.

A szennyvízberuházás
eredményeként azonban
mind a talajvíz, mind a felszí-
ni vizek, így az Élôvíz-csator-
na terhelése is számottevôen
csökken. A szennyvízhálózat
kiépülésével Békéscsaba csa-
tornázottsága közel százszá-
zalékos lesz, a város szenny-
vize közvetlenül a technoló-
giájában megújuló szenny-
víztisztító telepre jut majd. A
korszerû létesítménybôl pe-
dig az uniós elvárásoknak
megfelelôen tisztított szenny-
víz kerül vissza az újjászületô
Élôvíz-csatornába.

A fejlesztés eredménye-
ként kisebb lesz a talajvíz
szintje, ennek köszönhetôen

– a csapadék- és belvíz biz-
tonságos elvezetését célzó,
fejlesztés alatt álló infrastruk-
túra mellett – a szennyvízbe-
ruházás is hozzájárulhat ah-
hoz, hogy hosszú távon
csökkenjen a belvíz kialaku-
lásának lehetôsége.

Az átfogó fejlesztés a fel-
soroltakon túl további pozitív
változásokat hoz a város éle-
tében, hozzájárul az egyik
legnagyobb kincs, Békéscsa-
ba és környéke ivóvízbázisá-
nak megôrzéséhez és a ter-
môföldek megóvásához is. A

beruházás következtében
csökkennek a tisztítatlan
szennyvizek okozta közegész-
ségügyi kockázatok, jelentô-
sen kisebb lesz a fertôzések
és járványok kialakulásának
esélye.

A város legjelentôsebb be-
ruházásának megvalósítása
során tehát kiemelt hangsúlyt
kap a környezetvédelmi szem-
pontok érvényesítése: a fej-
lesztés összességében elô-
segíti egy tisztább, zöldebb,
élhetôbb Békéscsaba megte-
remtését.

Szennyvízberuházás a zöldebb városért

A belvíz elleni védekezés feladatai
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL*

Ments András, a Magyar Ter-
mék Kereskedôház ügyveze-
tôje a közelmúltban azzal ke-
reste meg a Csabai Kolbász-
klub Egyesületet, hogy szíve-
sen bemutatnák a Békéscsa-
bán és környékén tevékeny-
kedô ôstermelôknek és kis-
termelôknek a kereskedôhá-
zat, mint lehetséges értékesí-
tési csatornát. Uhrin Zoltán,
az egyesület elnöke és dr.
Ambrus Zoltán a Szlovák Kul-

túra Házában szervezték meg
a találkozót. 

Mint azt Ments András el-
mondta, legfôbb céljuk, hogy
elôsegítsék hazánkban a ga-
rantáltan magyar termékek,
köztük például az eredeti
csabai kolbász piacra jutását.
A kereskedôház alapja lénye-
gében egy webáruház tizen-
két hazai logisztikai bázissal
(hozzánk legközelebb Gyo-
maendrôdön van bázis) és

háromszáz szállítóautóval. Az
értékesítôk kapcsolatfelvétel
és regisztráció után tehetik fel
a honlapra termékeiket, és
azt is maguk határozzák
meg, hogy mennyit kérnek
érte. Az árut a gyártó csoma-
golja, és a kereskedôház
szállítja a megrendelôhöz. A
kereskedelmi etikett termé-
szetesen megkívánja, hogy
a termék mennyiségileg és
minôségileg olyan legyen,

amilyet a vevô megrendelt.
Ments András kiemelte, hogy
az egyéni megrendelôkön kí-
vül olyan boltokkal is kapcso-
latban állnak, amelyek szá-
mára fontos, hogy jó minô-
ségû magyar termékek kerül-
jenek a vásárlókhoz. A keres-
kedôházról további informá-
ció a www.magyartermekke-
reskedohaz.hu internetes
portálon olvasható.

M. E.

Kereskedôház a magyar termékekért

Harmóniában a pénzügyek-
kel címmel tartott elôadást ja-
nuár végén a Csaba Center-
ben Kercsmár András mate-
matikus, közgazdász, tôke-
piaci szakértô. Az érdeklôdôk
tájékoztatást kaptak egyebek
mellett a nyugdíjpénztári

rendszerrel kapcsolatos vál-
tozásokról, az öngondosko-
dás fontosságáról és arról,
hogy a változó világban mi-
lyen megtakarítási formák
mellett érezhetik biztonság-
ban a jövôjüket.

e.

Harmónia és pénz

A szociális munka napján Bé-
késcsaba város elismerésé-
ben részesült Szente Béla. A
díjat Vantara Gyula polgár-
mester elôterjesztése alapján
a külterületi tanyavilág fejlesz-
tése érdekében kifejtett mun-
kásságával érdemelte ki.

Szente Béla nevéhez fûzô-
dik annak a tanyaprogramnak
a kidolgozása, mely elsôsor-
ban volt körzetében – Nagy-
rét, Sikony, Vandhát területén
– fejtette ki pozitív hatásait. E
területek életben maradásáért
a kitüntetett nem csak mint
képviselô dolgozott, hiszen
jelenleg is harcol a külterüle-
tekért. A kulturális központ
igazgatójaként most a kultúra
terén veszi fel a harcot. – Újra
kell teremtenünk a most nem
létezô külterületi kultúrát –
mondta. – Mezômegyer, Ger-
la, Fényes, Jamina vagy a
Lencsési közösségi házai
szinte vonzzák, húzzák ma-
gukhoz a külterületen élôket
is. Példaként említette a XIX.
század végén, a XX. század
elején oly népszerû olvasókö-
röket, melyek a magyar kultú-

ra bástyái voltak. – Nem sza-
bad engednünk, hogy ve-
szendôbe menjen, meg kell
ôriznünk azt a tudást, tapasz-
talatot, amely az évszázadok
során gyûlt össze a külterüle-
teken, a tanyavilágban. Ezek-
re most a kultúra, a képzés
eszközeivel újra felhívjuk a fi-
gyelmet, jó alapot szolgáltat-
va a családi gazdaságok, a
magyar mezôgazdaság feltá-
madásához – tette hozzá a ki-
tüntetett, akivel a magyar kul-
túra napján beszélgettünk.
Munkájához és az elismerés-
hez ezúton is gratulálunk! 

Vándor Andrea

Szente Béla elismerése

A Civil Szervezetek Szövetsé-
ge tavaly június 1-jével indí-
totta „Ismét dolgozom” (TÁ-
MOP 2.4.3.) pályázati prog-
ramját a Flexopack Kft.-vel
konzorciumban. A 2012. má-
jus 31-éig zajló projekt célja,
hogy segítse a hátrányos
helyzetû álláskeresôk munka-
vállalási esélyeit, elhelyezke-
désüket.

Mint megtudtuk, az „Ismét
dolgozom” programban har-
minckét hátrányos helyzetû
álláskeresô OKJ-s képzése
folyik könyvkötô- és kiadvány-
szerkesztô-szakmákban. A
képzésben részt vevôk több-
ségének a végzettség meg-
szerzését követôen munkale-
hetôséget biztosít a program
Békéscsabán. A könyvkötô-
csoport idén januárban kezd-

te a tanfolyamot: eddig felké-
szítô tréningeken vettek részt,
februártól pedig OKJ-s könyv-
kötôképzést kezdenek el,
amelyre alacsony iskolai vég-
zettségû vagy elavult szak-
mával rendelkezô álláskere-
sôk jelentkeztek. Közülük vá-
lasztották ki azt a tizenhatot,
akik térítésmentesen tanul-
hatnak. Az uniós támogatás-
ból megvalósuló program
képzéseit a Gyarakiné és Tár-
sai Bt. bonyolítja. 

Zsilák Zoltán, a képzés
egyik csabai résztvevôje ér-
deklôdésünkre elmondta,
hogy a program hathatós se-
gítséget nyújt számára a
munkaerôpiacon történô el-
helyezkedéshez: piacképes
tudást, szakmát biztosít szá-
mára.               Vándor

Ismét dolgoznak
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1. A Mandula utca hatályos
szabályozási terv szerinti
14,00 m-es szabályozási szé-
lességének 12,00 m-esre vál-
toztatása.

2. A Csigás utca hatályos
szabályozási terv szerinti
14,00 m-es szabályozási szé-
lességének 12,00 m-esre vál-
toztatása.

3. A Zeg-zug utca hatályos
szabályozási terv szerinti
14,00 m-es szabályozási szé-
lességének 12,00 m-esre vál-
toztatása. 

4. Az Orosházi út és a Ma-
dách Imre utca sarkán a je-
lenlegi Vk-10 (központi ve-
gyes terület) övezetnek a mó-
dosítása Lk-Z1 (kisvárosias la-
kóterület zárt sorú beépítés-
sel) építési övezetre.

5. A 0969/65; a 0969/67; a
0969/70; a 0969/71 helyrajzi
számú területeknek a jelenle-
gi Má-1 (mezôgazdasági terü-
let) övezetrôl Gipe-4 (gazda-
sági, iparterület) övezetre mó-
dosítása.

6. A 0964 hrsz.-ú területnek
a K-HT (különleges terület
honvédségi) övezetrôl Gipe-4
(gazdasági, iparterület) öve-
zetre, valamint a 0965/26
helyrajzi számú Má-1 (mezô-
gazdasági terület) földrészlet
fejlesztési célra szánt terület-

részének Gipe-4 (gazdasági,
iparterület) övezetre módosí-
tása.

7. A 0977/5 hrsz.-ú terület-
nek az M-Á (mezôgazdasági
terület) övezetrôl K-B (külön-
leges terület bánya) övezetre
módosítása. 

8. A 072/11 hrsz.-ú; 078/1
hrsz.-ú; 078/2 hrsz.-ú; 078/3
hrsz.-ú; 078/4 hrsz.-ú; 075
hrsz.-ú területeknek az M-Á
(mezôgazdasági terület)
övezetrôl K-B (különleges te-
rület bánya) övezetre módo-
sítása.

9. A 2636/2 hrsz.-ú földút-
nak az egyéb közút, dûlôút
terület-felhasználási egység-
be sorolása a meglévô
nyomvonal módosításával. 

10. Szabályozási vonal
megjelenítése Mezômegye-
ren a 11843 hrsz.-ú ingatla-
non.

11. A Víztároló utca terve-
zett nyomvonalának áthelye-
zése a 6168/1 hrsz.-ú ingat-
lantól a 6159 hrsz.-ú és a
6160 hrsz.-ú ingatlanok felé. 

12. A Trófea utca és az
Omaszta utca közötti terve-
zett lakóút nyomvonalának
korrekciója. 

13. A Mogyoró utca meg-
lévô szabályozási szélessé-
gének csökkentése.

14. Utcahálózat felülvizs-
gálata a Vandháti út – Kerekes
György utca – Hétvezér utca –
Dobozi út – 18616/1. hrsz. és
18616/2. hrsz. ingatlanok, va-
lamint a közöttük lévô utca-
nyomvonal által határolt terü-
leten belüli területen.

15. A hatályos helyi építési
szabályzat új ponttal történô
kiegészítése és szerkezeti át-
alakítása. 

16. A településrendezési
eszközök szabályozási tervé-
nek módosítása a vízgazdál-
kodásról szóló 1995. évi LVII.
tv.-ben (a továbbiakban: Tv.)
elôírtaknak megfelelôen 

17. A meglévô helyi építé-
szeti értékek területi védelmé-
nek kiterjesztése. 

18. A Mandula és Nagydió-
fa utcák közé, valamint a
20715 hsz.-ú építési telekre ter-
vezett lakóút megszüntetése.

Az épített környezet alakí-
tásáról és védelmérôl megal-
kotott LXXVIII. tv. 9. § (6) be-
kezdése értelmében a felso-
rolt terveket a helyben szoká-
sos módon lakossági tájékoz-
tatás céljából közszemlére
kell tenni. 

Az elkészült tervek 2011.
február 11-étôl 2011. március
11-éig ügyfélfogadási idôben
megtekinthetôk Békéscsaba
Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala Városépíté-
szeti Csoportjánál (Békéscsa-
ba, Szent István tér 7., közép-
sô díszudvar).

Városépítészeti csoport

Közlemény
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala az alábbi helyeken
módosította a hatályos településrendezési eszközeit:

Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatala
Közterület-felügyelet és Mezei
Ôrszolgálata felhívással for-
dul a Békéscsaba közigazga-
tási területén található külte-
rületi termôföld-tulajdonosok-
hoz, földhasználókhoz, bér-
lôkhöz. Békéscsaba Megyei
Jogú Város Közgyûlésének a
mezôôri járulékról szóló
4/1999. (II. 25.) számú önkor-
mányzati rendelete szabá-
lyozza, hogy minden év már-
cius 31-éig lehet bejelenteni a
földtulajdonban, illetve a föld-
használatban bekövetkezett
változást. 

Az a földtulajdonos, bérlô,
használó, aki a tulajdonában
lévô földterületet más haszná-
latába adta, illetôleg az a tulaj-
donos, aki földjét elidegenítet-
te, köteles errôl bejelentést
tenni a mezei ôrszolgálat ve-
zetôjének. A 2011-es évben a
járulék kivetése a 2011. január
1-jei állapotok alapján történik. 

A fentiek értelmében az el-
mulasztott vagy késedelme-
sen bejelentett változások
esetén a 2011-es évben a já-
rulék kivetésénél csak a ko-
rábbi évek nyilvántartási ada-
tai alapján tudjuk megállapíta-
ni a mezôôri járulék mértékét.  

Ha a földtulajdonos, bérlô,
használó bejelentési kötele-

zettségét nem teljesíti, a járu-
lék fizetésére ôt kell kötelezni.
A bejelentési kötelezettséget
a tulajdonos helyett a föld
használója is teljesítheti. 

A bejelentéseket levélben
vagy személyesen, illetôleg a
66/523-864-es faxszámon a
mezei ôrszolgálat vezetôjénél
lehet megtenni a Békéscsa-
ba, Szabadság tér 11–17. sz.
III. emelet 18. számú irodá-
ban. A bejelentéshez csatolni
kell a földhasználatra vagy az
értékesítésre vonatkozó okirat
egy példányát.

További felvilágosítás a
66/523-834-es telefonszámon
kérhetô.         Makszin András

csoportvezetô

Felhívás

Tavaly november óta zajlik a
békéscsabai Réthy Pál Kór-
ház-Rendelôintézet sürgôssé-
gi betegellátó osztályának fel-
újítása. A munkálatok a tervek-
nek megfelelô ütemben halad-
tak, így január végén sor került
a mûszaki átadásra. Újra hasz-
nálható az új épület fôbejárata
is, amely a kivitelezési munká-
latok ideje alatt zárva volt.  

A Társadalmi Infrastruktúra
Operatív Program támogatá-
sával megvalósuló, közel
513 millió forint összköltségû
pályázat építési, felújítási mun-
kálatai tavaly november 10-én
kezdôdtek. Ennek eredmé-
nyeképpen átadták a kórház
Gyulai úti oldalán kialakított
parkolókat, elkészült az új
épület akadálymentesített fô-
bejárata, valamint a helikopter-
leszálló felôli bejárat. (Ez utób-
bi használatára január köze-

pén két alkalommal is sor ke-
rült, amikor balesetek sérültjeit
szállító helikopter érkezett a
kórházba.)

Az új csempeburkolatot és
új ajtókat kapott földszinti
mûtôk január közepétôl újra
üzemképesek. Felújították a
sürgôsségi betegellátó osztály
tûzjelzô rendszerét, és az or-
vosi gázellátó rendszer is
megújult. Lezárult az informa-
tikai fejlesztések túlnyomó ré-
sze, s beszerezték a röntgen-
hez szükséges szoftvert is. Je-
lenleg az orvosi gép-mûszer-
beszerzések vannak folyamat-
ban.  A felújításnak köszönhe-
tôen összesen 175 000 em-

ber életesélyei javulnak. A
munkálatokkal kapcsolatos
aktuális információk megtalál-
hatók a sürgôsségi betegellá-
tó osztály fejlesztésének hon-
lapján (www.so2korhaz.hu). 

A Réthy Pál Kórház-Rende-
lôintézet vezetése, a kivitelezô,
valamint Békéscsaba Megyei
Jogú Város Önkormányzata
ezúton is köszöni a kórházi
szolgáltatásokat igénybe ve-
vôk, a lakosság és a közleke-
dôk türelmét és megértését.

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

A betegellátó mûszaki átadása

Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzat tulajdoná-
ban lévô Békéscsaba, Dózsa
György út 7. szám alatti ifjúsá-
gi garzonház földszint 10. és I.
emelet 4. szám alatti lakóegy-
ségében történô elhelyezésre

Az ifjúsági garzonházban
történô elhelyezés célja a ké-
sôbbi saját tulajdonú lakás
megvásárlásához szükséges
anyagi háttér megteremtésé-
nek biztosítása, valamint a fia-
talok Békéscsabán való letele-
pedésének segítése.

A Dózsa György úti ifjúsági
garzonház kétszintes, a gar-
zonlakások átlagos alapterüle-
te 31 m2, amely a következô
helyiségekbôl áll: egy szoba,
elôszoba, konyha, fürdôszoba
(WC-vel).

Pályázati feltételek
Az ifjúsági garzonházi lakó-

egység bérleti jogának elnye-
résére azok a 40 év alatti há-
zaspárok/élettársak nyújthat-
ják be pályázatukat, akik:

– rendelkeznek az elôtaka-
rékosság vállalásához, vala-
mint a saját tulajdonú lakás ké-
sôbbi megszerzéséhez szük-
séges anyagi háttérrel, vala-
mint keresô tevékenységgel;

– vállalják a legalább havi
10 000 Ft/fô (azaz házaspá-
ronként 20 000 Ft/hó) megta-
karítási összegû, minimum 4
év futamidejû lakás-elôtakaré-
kossági szerzôdés megköté-
sét és annak a szerzôdésben
foglaltak szerinti folyamatos fi-
zetését;

– vállalják a bérleti szerzô-
dés megkötése elôtt a 70 000
Ft/lakóegység óvadék megfi-
zetését;

– a szülôktôl vagy valamely
közeli hozzátartozótól szár-
mazó befogadó nyilatkozattal
rendelkeznek.

A lakóegységek bérbeadá-
sa nem szociális rászorultság
alapján történik. A pályázat el-
bírálásánál elônyben része-
sülnek azok a házaspárok,
akik:

– legalább 5 éve békés-
csabai lakóhellyel rendelkez-
nek és ténylegesen a beje-
lentett lakásban laknak;

– felsôfokú (egyetemi vagy
fôiskolai) végzettségûek;

– készpénzzel, lakás-elôta-
karékossággal vagy építési
telekkel rendelkeznek.

Nem jogosultak ifjúsági
garzonházi elhelyezésre, illet-
ve a pályázaton való részvé-
telre azok a házaspárok/élet-
társak, akik:

– a pályázat benyújtását
megelôzôen 5 éven belül
vagy a pályázat elbírálásának
idôpontjában lakóházzal, la-
kással rendelkeztek, illetve
saját tulajdonukban lévô la-
kásban vagy fôbérlôként ön-
kormányzati tulajdonú bérla-
kásban laknak.

Egyéb fontos tudnivalók:
– a bérleti szerzôdés hatá-

rozott idôre – 1 évre – szólhat,
amely a bérleti szerzôdésben
foglaltak teljesítése esetén
kérelemre meghosszabbítha-
tó. A lakóegységre kötött bér-
leti szerzôdés 51 hónap után
semmilyen indokkal nem
hosszabbítható meg;

– az ifjúsági garzonház-
ban lévô lakóegységre vo-
natkozó bérleti jogviszony
fennállása esetén a bérlô lak-

bére 5342 Ft lakóegységen-
ként, amely összeg évente –
a szerzôdések megújításakor
– felülvizsgálatra kerül;

– az önkormányzat tulaj-
donában lévô ifjúsági garzon-
ház lakóegységébe a bérlô
(házaspár/élettárs) a szerzô-
dés megkötése után született
gyermek kivételével más sze-
mélyt nem fogadhat be.

A pályázat benyújtásához
szükséges formanyomtat-
vány Békéscsaba Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatala Szociálpolitikai Osztá-
lyán (Békéscsaba, Szabad-
ság tér 11–17.) személyesen
igényelhetô, valamint a
www.bekescsaba.hu honlap-
ról letölthetô.

A pályázat benyújtásának
helye: Békéscsaba Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatala Szociálpolitikai Osz-
tály, II. emelet 11-es iroda.

A pályázat benyújtásának
határideje: 2011. február 24.
12.00 óra.

(A határidôn túl benyújtott
pályázat érvénytelen.)

A határidôre beérkezett pá-
lyázatok elbírálásának várható
idôpontja: 2011. március 16.

A pályázókat az elbírálás
eredményérôl írásban érte-
sítjük.

A nyerteseket tájékoztatjuk
a szerzôdéskötés idôpontjá-
ról, valamint a lakás-elôtaka-
rékossági szerzôdés megkö-
tésének és az óvadék befize-
tésének határidejérôl és
módjáról.

Bôvebb felvilágosítás Bé-
késcsaba Megyei Jogú Város
a Polgármesteri Hivatala Szo-
ciálpolitikai Osztályán kérhe-
tô (telefonszám: 66/452-252/
4022-es mellék).

Pályázati felhívás

Január végén a Munkácsy-
emlékház adott otthont a „Ka-
zinczy” Szép Magyar Beszéd
Versenynek, melyet a Jankay
Tibor Két Tanítási Nyelvû Álta-
lános Iskola és Diákotthon
szervezett a polgármesteri hi-
vatal oktatási, közmûvelôdési
és sport osztálya közremûkö-
désével.

A versenyen – melyet Her-
czeg Tamás tanácsnok nyi-
tott meg – kilenc-kilenc bé-
késcsabai tanuló vett részt az
5–6.-os és a 7–8.-os korosz-
tályból. A fiatalok elôször
szabadon választott szépiro-
dalmi szöveget olvastak fel,
majd olyan, kötelezô mûvek-
kel folytatták, melyeket a
Péchy Blanka Alapítvány je-
lölt ki. A népes közönség és
a zsûri (tagjai Farkasné Csa-

tó Katalin és Fekete Gabriella
pedagógusok, valamint Jó-
zsa Mihály Kazinczy-díjas
elôadómûvész voltak) elé-
gedett lehetett, hiszen a diá-
kok az idén is jól felkészül-
tek, s ami még örömtelibb:
vannak még fiatalok, akik
fontosnak tartják anyanyelvi
értékeinket.

A zsûri döntéséig Mészá-
ros Zsuzsa, a Munkácsy-em-
lékház vezetôje rövid tárlat-
vezetéssel szórakoztatta a
vendégeket.

Eredmények
5–6. osztály: 1. Gyetvai

Rebeka (2. Sz. Általános Is-
kola, felkészítô: Engwanné
Erdôs Mária), 2. Bohus Dóra
(Jankay Tibor Két Tanítási
Nyelvû Általános Iskola és
Diákotthon, felkészítô: Tóth

Ágnes), 3. Eke Edina (Petôfi
Utcai Általános Iskola, felké-
szítô: Klimaj Klára).

7–8. osztály: 1. Major Gyu-
la (2. Sz. Általános Iskola, fel-
készítô: Pallagi Györgyné), 2.
Gulyás Tamás (Petôfi Utcai
Általános Iskola, felkészítô:
Várai Zsuzsanna), 3. Kecs-
marik Boglárka (József Attila
Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény,
felkészítô: Vágvölgyiné Má-
csanszki Eleonóra).

Gyetvai Rebeka, az 5–6.-
os korosztály elsô helyezett-
je díszoklevelet vehetett át,
amelyet szintén a Péchy
Blanka Alapítvány küldött.
Major Gyula, a 7–8.-os kor-
osztály gyôztese képviseli
majd Békéscsabát a regioná-
lis fordulón, Kisújszálláson.

Kazinczy-verseny az emlékházban

Esély az állatoknak
A 102 Kisállat Alapítvány

2008-ban alakult egy állatba-
rát hölgy kezdeményezésére.
– Az alapító Kovács Györgyné
nyugdíjas, volt fôkönyvelô, je-
lenleg ô viszi a pénzügyeket.
Az alapítványnak háromtagú
kuratóriuma és számos támo-
gató tagja van – tudtuk meg
Jambrichné Baranyai Klára
kuratóriumi elnöktôl, aki egy-
ben szakképzett kutyakozme-
tikus és okleveles kutyamasz-
szôr. A kuratórium tagjai rajta

kívül dr. Lehner Zsolt állator-
vos és Forgács Julianna állat-
barát, édesanya, s még állat-
orvosok, kutyakiképzôk, pe-
dagógusok, szülôk, állatbará-
tok segítik az alapítvány mun-
káját. A korábban a csabai ál-
latvédôk elnöki teendôit is el-
látó Klára asszony – saját be-
vallása szerint – kislánya ha-
tására fordult az állatok felé,
aki már gyermekkorában kije-
lentette, állatorvos lesz. S így
is lett: tanulmányai befejezése
után jelenleg a fôvárosban

praktizál. Jambrichné nagy
álma, hogy kisállat-örökbefo-
gadó és rehabilitációs köz-
pontot hozzon létre. Ehhez
bármilyen segítséget elfogad-
nak, most leginkább az adók
egy százalékát. A weben a
102 kisallatalapitvany.hu cí-
men érhetôk el
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Oposszum a mostanra
kezes bárányként viselkedô
tacskó keverék, ivartalanított
4–5 éves kan kutya tavaly
májusban került a menhelyre
két társával együtt. Egy Két-
egyházi úti telepen éltek éve-
kig, de azt felszámolták, és a
három kutyát otthagyták. Be-
kerülésük után hosszú hóna-
pokig szörnyen féltek az em-
berektôl. Úgy tûnt, sosem
fognak megszelídülni.

De a csoda megtörtént,
Opi és társai több mint fél év
elteltével elkezdtek bízni a
gondozókban. Oposszum
mára egy csodálatos „öleb”
lett. Fura nevét azért kapta,
mert csodálkozó, „gülü” sze-
mei vannak, akárcsak az
oposszumoknak. Egy olyan
kertes házban szeretne élni,

ahol esetleg a lakásba is be-
engedik néha, és ahol nin-
csen sem macska, sem ba-
romfi. Opi egyik társa, Orsi
(fiatal, ivartalanított szuka
tacskó keverék) szintén gaz-
dira vár.

A csabai állatmenhely a
Kétegyházi út 30. sz. alatt ta-
lálható, tel.: 06-30/322-2776,
honlap: www.csabaiallatve-
dok.hu, e-mail: csabaiallatve-
dok@freemail.hu, adószám:
18383128-1-04.

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. 

GAZDIKERESÔ
A Magyar–Lengyel Baráti Kul-
turális Egyesület április 11-én
a költészet napja alkalmából
nemzetközi irodalmi találko-
zót rendez lengyel, szlovák,
erdélyi magyar és hazai köl-
tôk részvételével. A találkozón
bemutatjuk a meghívott szer-
zôk alkotásait, amelyekbôl
erre az alkalomra egy könyv
készül.

A rendezvényen és a kötet-
ben bemutatkozási lehetôsé-
get kívánunk biztosítani azon
Békés megyében élô szemé-

lyeknek is, akiknek irodalmi
alkotásai ez idáig nem kaptak
nyilvánosságot. Erre várjuk a
magukban tehetséget érzôk
jelentkezését március 11-éig. 

A fenti határidôig kérjük az
irodalmi mûvek (max. 3 alko-
tás), rövid önéletrajz, fénykép
és lakcím (elérhetôség) meg-
küldését lehetôleg e-mail cí-
münkre.

Elérhetôségünk:
Magyar–Lengyel Baráti

Kulturális Egyesület (5600 Bé-
késcsaba, Szent István tér 8.),
tel.: 66/638-801, e-mail: m-
lbke@t-online.hu.

Felhívás

Merre tart a népi kézmûves-
ség? Ezt a kérdést teszi fel az
országos konferencia, amely
a modern törekvéseket kíván-
ja összegezni a népi ipar-
mûvészetben, a népmûvészet
lehetôségeit számba venni a

mûvészeten belül. A konferen-
cia idôpontja: március 4-e és
5-e, péntek és szombat, hely-
színe: Kézmûves Szakiskola
és Alapfokú Mûvészeti Iskola
(Békéscsaba, Orosházi út
32.).

Kézmûvesek konferenciája
Köszönet. A PATEX nyugdíjas kis közössége köszönetet

mond Takács Péter képviselô úrnak, amiért 2010-ben is
biztosította számunkra a lehetôséget a havi összejövete-
lünkhöz.

További munkájához erôt és egészséget kíván: a PATEX
nyugdíjasklub tagjainak nevében Sovány Lajosné.

Az Egészséges Létvágy Mun-
kacsoport harmadik alkalom-
mal indít – az egészségtudatos
életvitel kialakítását segítô –
programot elhízásban és evés-
zavarban érintetteknek, vala-
mint mindazoknak, akik egész-
ségesebben szeretnének élni.

A munkacsoport, amelynek
vezetôje Galambosné Varjú
Blanka, a Sorsfonó Önismereti
Egyesület, a Réthy Pál kórház-
rendelôintézet és a Mi-Értünk

Egyesület szakmai összefogá-
sával mûködik. Az általuk kidol-
gozott prevenciós rendszer
eredményei bizonyítják, hogy a
lakosság kétharmadát érintô
elhízás tartós kezeléséhez az
életmódbeli, szervi okok mel-
lett a túlsúly hátterében meg-
húzódó lelki tényezôkkel is fog-
lalkozni kell. Komplex prog-
ramjukban belgyógyász, diete-
tikus, pszichológus, rögtönzô
színész, edzô, pszichodráma-

vezetô és mentálhigiénés szak-
ember segíti a jelentkezôket,
akiknek egészségi állapotát a
csoportterápia kezdetén és vé-
gén ellenôrzik. 

Az egészségesebb életre
vágyókat március 9-én, szer-
dán 17 órától várják a Réthy Pál
kórház régi épületének elsô
emeleti tanácstermébe. Továb-
bi információ a www.letvagy.hu
honlapon olvasható.

M. E.

Az egészségtudatos életvitelért

A szôlônemesítô tevékenysé-
gével méltán világhírnevet
szerzô Stark Adolfról elneve-
zett kertbarát kör fél évszáza-
dos múltját ünnepelték janu-
árban a Jaminai Közösségi
Házban.

A nemrégiben átadott, tel-
jesen új épület elôadóterme
megtelt a fôleg jaminai kertba-
rátokat tömörítô egyesület
tagjaival, amely immáron a
Békéscsabai Kulturális Köz-
pont segítségével mûködhet
tovább. A kör célja, hogy a
kertbarátok ismerjék meg
egymás kertápolási módsze-
reit, az új szôlô, gyümölcs és
kerti növény fajtákat, a káro-
kozók elleni védekezés mód-
szereit és az új növényvédô
szereket. Ennek érdekében
havi egy alkalommal tartják
foglalkozásaikat, ahol megbe-
szélik az idôszerû tennivalókat
– esetenként szakemberek
elôadásait is meghallgatják.

Kis házi könyvtárat gyûjtöttek
szakkönyvekbôl, ahonnan a
tagok hosszabb-rövidebb idô-
re ki is kölcsönözhetnek köny-
veket, és ápolják névadójuk,
Stark Adolf emlékét is, elsô-
sorban a Csabagyöngye szô-
lô népszerûsítésével, amely a
nagy elôd nemesítô tevékeny-
ségének köszönhetôen min-
den fajtát megelôzôen érik be.
A kör ötvenedik születésnapja
alkalmából Kutyej Pál képvi-

selô köszöntötte a megjelen-
teket, akikhez Herczeg Tamás
önkormányzati tanácsnok is
szólt a jeles alkalomból. Az év-
fordulóhoz kapcsolódva mû-
helykonferenciát is tartottak a
városi Csabagyöngye-szôlô-
ültetvény telepítéséhez kötô-
dôen, valamint sor került a kör
elmúlt évtizedeinek eredmé-
nyeit bemutató kiállítás meg-
nyitójára is.

K. K. P.

Ötvenéves a kertbarát kör

Az esküvôk, lakodalmak szinte
minden kellékét megtalálhatta,
aki január harmadik hétvégéjén
eljött a Csaba Centerbe a hete-
dik alkalommal megrendezett
Esküvô kiállításra. 

– Idén is szeretnénk segíteni
az ifjú pároknak abban, hogy a
nagy nap megszervezése minél
egyszerûbb legyen. Huszonkét
standon harminc cég mutatja
be kínálatát a kiállításon a klasz-
szikus eszköztártól a legújabb

trendekig. Vannak, akik azért
jönnek el, hogy megnézzék az
esküvôi ruhák divatbemutatóját,
vagy ötleteket gyûjtsenek, és
persze vannak olyanok is, akik
a nyári esküvôjük dekorációját,
helyszínét, vendéglátóját, fotó-
sát, esetleg nászútjuk helyszí-
nét választják ki az igények és
családi költségvetés függvé-
nyében – mondta Nóvé Zoltán,
a szervezô Körös-Trade Kft.
ügyvezetôje.

Hetvenöt házaspár vett részt
a Békés Megyei Hírlap által
meghirdetett játékon, amely-
ben 2010 ifjú párját keresték. A
legtöbb szavazatot Mészáros
Leó és felesége, Mészárosné
Sutyinszki Adrienn kapta, má-
sodik Egri Tamás és Egriné Sas
Katalin, harmadik Kis Béla és
Kisné Tóth Marianna lett. A
gyôztesek a kiállításon vehették
át díjukat.

m. e.

Segítség az esküvô szervezéséhez

A méhnyakrák a nôk dagana-
tos eredetû halálozásának
második leggyakoribb oka vi-
lágszerte. Magyarországon
évente mintegy ezerkétszáz
nônél jelentkezik a betegség,
és ötszázan halnak meg emi-
att. A méhnyakrák kialakulá-
sát 99,7 százalékban a hu-
mán papilloma vírusok (HPV)
okozzák, pedig a védôoltás
az évenkénti rákszûréssel
együtt közel százszázalékos
védettséget nyújt a méhnyak-
rák ellen.

Békéscsaba önkormány-
zata nagy hangsúlyt fektet a
megelôzésre, és 2008-tól tá-
mogatja a csabai lányok HPV
elleni védôoltását. Jelenleg
minden 12. életévét betöltött
és 17. életévét el nem ért lány
jogosult a védôoltás-sorozat
támogatására, amennyiben
az önrészt megfizeti, de mél-

tányosságból ez alól is men-
tesülhet az igénylô. A támo-
gatás megállapításához a tör-
vényes képviselô nyújthat be
kérelmet a polgármesteri hi-
vatal szociálpolitikai osztályán
(Békéscsaba, Szabadság tér
11–17. II/9.) az erre a célra
rendszeresített formanyom-
tatványon. Az oltás négykom-
ponensû humán papilloma ví-
rus vakcina (6, 11, 16, 18),
amely a méhnyakrák mellett a
nemiszervi szemölcsök ellen
is megfelelô védettséget
nyújt. A döntés óta 477 lány
szülei kérték a támogatást,
amelyre az önkormányzat
összesen 37 751 400 forintot
költött. 

További lehetôség nyílt
kedvezményes oltóanyag-vá-
sárlásra, így a prevenciós
program folytatásaként az or-
vosi indikációnak megfelelô

békéscsabai lányok és asszo-
nyok, valamint a 9–15 év kö-
zötti fiúk is jelentôs árkedvez-
ménnyel juthatnak a védôol-
táshoz. Az oltóanyag patikai
ára átlagosan 29 000 forint
darabonként, a program ke-
retében, orvosi vény ellené-
ben azonban 18 750 forintos
áron kaphatják meg a csa-
baiak. Az oltássorozat három
injekcióból áll, így összesen
56  250 forintot kell fizetni
87 000 helyett. A kedvezmé-
nyes oltóanyag csak a Réthy
Pál Kórház-Rendelôintézet
Aranymérleg gyógyszertárá-
ban (Gyulai út 18.), orvosi
vény ellenében vásárolható
meg. A recept felíratható a nô-
gyógyásznál vagy a házior-
vosnál, gyermek esetében a
gyermek-háziorvosnál.

Dr. Fábián Ágnes
tanácsnok

A HPV elleni védôoltásról

A Békéscsabai Kulturális Köz-
pont a Filharmónia Kelet-Ma-
gyarország Nonprofit Kft. és az
önkormányzat együttmûködé-
sével idén kulturális esemény-
sorozattal készül a Liszt-em-
lékév megünneplésére. 

Az év során több olyan
programot terveznek, ame-
lyekben világhírû zenemûvé-
szünk személyét és munkás-
ságát állítják a középpontba,
mégpedig a klasszikus zene
és a társmûvészetek össze-
kapcsolásával. A békéscsabai
rendezvényeken egyedülál-
lóan nagy hangsúlyt kap Liszt
Ferenc és Munkácsy Mihály
legendás mûvészbarátsága. A
XIX. század géniuszainak élet-
útját bemutató, mûvészetüket
népszerûsítô zenei és kép-
zômûvészeti rendezvények
egész évben ünnepre hívják

Békéscsaba polgárait és az
idelátogatókat.  A Liszt-emlék-
évet a magyar kultúra ünne-
pén Kiss Tibor alpolgármester
nyitotta meg, a további nagy-
rendezvények a következôk:

Február 19. Liszt Mun-
kácsy szalonjában – társasá-
gi esemény Munkácsy szüle-
tésnapján alkotóknak és
mûvészetpártolóknak.

Március 15. Tóth Péter,
megyei Príma-díjas zongo-
ramûvész Liszt-hangversenye
a tavaszi fesztivál keretében.

Március 26. Magyar rap-
szódia – összeállítás Liszt Fe-
renc mûveibôl a Lencsési pó-
diumsorozat keretében.

Március–április: Zene és
festészet – XXI. századi Liszt
Ferenc impressziók kép-
zômûvészeti kiállítása a tava-
szi fesztivál keretében.

Június: Az Erkel Sándor
Kórusfesztivál gálamûsora.

Október: Magyarság – eu-
rópaiság – baráti találkozó a
Munkácsy-örökség colpach-i
ôrzôivel a múzeumok ôszi
fesztiválján. Sz. Kürti Katalin
elôadása mûvészetrôl, barát-
ságról.

Liszt-emlékév Békéscsabán

Tisztelt Tagtársunk!
A Békéscsaba Városi Nyugdí-
jas Egyesület vezetôsége ne-
vében 2011. 02. huszonnegye-
dikén kilenc órára a tag-
gyûlést a Dózsa György út 35.
sz. alatti székházunkba össze-
hívom.

A taggyûlés napirendje:
1. Beszámoló a tavalyi évrôl.
2. Az ellenôrzô bizottság be-

számolója 2010. év ellenôrzési te-
vékenységérôl

3. Hozzászólás a fenti beszámo-
lókhoz, a beszámolók elfogadása

4. A 2010. évi közhasznúsági
jelentés elfogadása

5. Elnök, felügyelôbizottsági
tag, vezetôség választása

6. Egyebek. Ahhoz, hogy a
taggyûlés határozatképes legyen,
kérem tagtársaim pontos megje-
lenését.

Vágvölgyi Gábor elnök



7Közélet / Kultúra

Az adatok szerint hatvan
éve nem borított ekkora föld-
területet víz, aminek jókora
hányada termôföld. Petróczi
Tímea, az Országos Kataszt-
rófavédelmi Fôfelügyelôség
szóvivôje elmondta: folyama-
tos a kármentés. – Jelenleg
mintegy 355 ezer hektárt érint
a belvízprobléma, tizenegy
megyében több mint kétszáz
településen folyik a védeke-
zés – tájékoztatta lapunkat
Petróczi Tímea, akitôl meg-
tudtuk, a privatizáció során ki-
osztott földeken a tulajdono-
sok egy része beszántotta a
vízelvezetô árkokat, és a
meglévôket sem tisztítják ren-
desen, már ahol egyáltalán ki-
építették. A Vidékfejlesztési
Minisztérium (VM) információi
szerint az elöntött területek
túlnyomó része termôföld. 

– Közel 325 ezer hektár le-
gelô, szántó és vetés – kaptuk
a választ a VM sajtófônökétôl,
Tátrai Esztertôl. – A vízi-
közmû-társulások kötelezô-
adó formájában beszedték a
hozzájárulást az ároktisztítás-
ra a gazdáktól, de senki nem
végezte el a munkát. A kor-
mány január elsejével eltöröl-
te a kötelezô befizetést, ezen-
túl állami feladat lesz az árok-
tisztítás és a belvízgondok
megoldása. Ugyan a Vásár-

helyi-tervvel 2000-ben elindult
a munka, de félbemaradt,
majd nyolc évig nem történt
semmi, aminek most isszuk a
levét. A rendszeresen elöntött
földterületeket ki kell vonni a
használatból, és át kell minô-
síteni vizes lápokká – vála-
szolt kérdéseinkre a VM. A
Magyar Agrárkamara infor-
mációi szerint legalább száz-
milliárdos a kár. – Az ôszi ada-
tok szerint százhúszmilliárd
körüli a kár, a jelenlegi helyze-
tet még nem lehet forintosíta-
ni – magyarázta lapunknak dr.
Laczkó András, az agrárka-
mara fôtanácsosa. 

– Az elmúlt másfél évben
kétszer annyi csapadék hul-
lott, mint a korábbi években.
A víz nem probléma, ha tö-
rôdnek vele, de a folyamato-
san, évekig víz alatt álló talaj
szikesedik, kilúgosodik, a víz
kimossa a tápanyagokat. Két-
három csapadékmentes hó-
nap alatt a föld újra kiszárad,
regenerálódik, de a víz alatt
álló növényeket már semmi
sem menti meg. Ezek egy-két
hét alatt megfulladnak. A  víz-
elvezetés kérdésének megol-
dása mellett át kell állni víz-
tûrôbb növények termeszté-
sére, ártéri gazdálkodásra, le-
gelôk és gyümölcsösök kiala-
kítására. A  gazdák nagy ré-
sze kalászosokat termel a
földjén, mert ez a legolcsóbb,
de be kell látni, nem minden
földterület alkalmas erre. 

BE

Át kell állni víztûrô növények termesztésére?

Százmilliárdos kárt
okoz a belvíz

Évtizedek óta a legsúlyosabb belvízhelyzet alakult ki Ma-
gyarországon. Ennek oka részben a lehullott csapadék je-
lentôs mennyisége, részben a földtulajdonosok és a vízi-
közmû-társulások hanyagsága. A vízzel borított területek
jókora hányada termôföld, az agrárkamara szerint száz-
milliárdos a kár.

Két-három csapadékmentes hónap alatt száradna ki a föld

Az I. világháborús magyar
hôsi halottak emlékhelyei is
szóba kerültek azokon a tár-
gyalásokon, amelyeket Gior-
gio Napolitano olasz és Dani-
lo Türk szlovén államfô folyta-
tott a napokban Rómában.
Lomnici Zoltán, az Emberi
Méltóság Tanácsának elnöke
lapunkat arról tájékoztatta,
hogy a szlovén államfô – ígé-
retének megfelelôen – olasz-
országi hivatalos látogatása
során felvetette a hadisírok
ügyét. Mint ismeretes, Türk
októberben hivatalában fo-
gadta az Emberi Méltóság Ta-
nácsának vezetôit. Lomnici
akkor azt kérte, hogy a szlo-
vén államfô járjon közbe an-
nak érdekében, hogy a do-
berdói hadszíntér – ahol több
mint 100 ezer magyar hôsi
halott nyugszik – legyen a
szellemi világörökség része.
Ez azért lenne fontos, mert a
honvédok sírhelyei többsé-
gükben nagyon elhanyagolt
állapotban vannak, ami sérti

nemzeti önbecsülésünket és
nemzeti méltóságunkat. A
szlovén köztársasági elnök
Rómában javasolta, hogy az
I. világháborús harcok emlé-
kére idén szervezzenek béke-
menetet az olasz frontszaka-
szon, amelynek egyik fontos
állomása lesz a doberdói Ma-
gyar Kápolna. Az államfô azt
is szorgalmazta, hogy az I. vi-

lágháború kitörésének 100.
évfordulóján közösen emlé-
kezzenek a hôsi halottakra a
harcokban érintett országok,
köztük Magyarország is. A
nemzetközi támogatás mel-
lett az Emberi Méltóság Taná-
csa a Külügyminisztérium se-
gítségét is kéri a világöröksé-
gi cím elnyeréséhez. 

HT

Doberdó a világörökség
része lehet
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A doberdói Magyar Kápolna újraszentelése
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Ôsi sportunk bekerül az egyetemi tantervbe

Kaposmérô a lovas íjászat
Mekkája

A lovasszakma tekintélyei
és a SOTE testnevelési és
sporttudományi karának szak-
emberei gyûltek össze Ka-
posmérôn, a lovas íjászat fel-
legvárában. A találkozó célja
az volt, hogy a lovasszakmá-
val egyeztetve megvitassák a
sportág oktatási reformját.
Ennek eredményeképpen a
lovas íjászat bekerül az egye-
temi tantervbe. A gyakorlati
megvalósításról és az okokról
dr. Faludi Judit docenst, a lo-
vaskultúra szakcsoport veze-
tôjét kérdeztük.

– Önálló tantárgy akkor le-
het a lovas íjászat, ha megin-
dul egy ilyen specializáció a
lovas szakedzôi képzésben –
magyarázta a szakember. A
világ legjobb lovas íjásza,
Kassai Lajos adott otthont az
összejövetelnek. – Tudomá-
sul kell venni, hogy ami a mo-
hamedánoknak Mekka, az a
lovas íjászoknak Kaposmérõ
– foglalta össze álláspontját
Kassai Lajos. – A világ leg-
jobbjai vagyunk ebben a
sportágban, de nincs megfe-
lelô jogosítvány arra, hogy
bárki is oktathassa a sport-
ágat. Remek tanítványaim jár-

nak a testnevelési karra, még-
is más szakon kell diplomáz-
niuk, és nem arról kapnak pa-
pírt, amihez értenek. Kialakí-
tottam egy olyan gyakorlati
képzést, amihez szükséges
egy kiváló elméleti oktatás.
Ezt nyújtja majd a SOTE Test-
nevelési és Sporttudományi
Kara. Sajnálom, hogy meg-
osztottság van ma Magyaror-

szágon ebben a kérdésben
is. A célunk az, hogy mûvelt
oktatók kerüljenek ki az isko-
lapadból, egy megfontolt, hig-
gadtan megtervezett tanterv
alapján, amire négy éve ké-
szülünk. Nem veszünk el mil-
liókat az adófizetôktôl, való-
színûleg évente néhány em-
ber diplomázik majd ezen a
szakon. Olyanok, akik már
gyerekkoruk óta erre készül-
nek, nem pedig érettségi kör-
nyékén találják ki maguknak,
hogy lovas íjász szakedzônek
felvételiznek. 

B. E.

Világszínvonalú együttmûködésre készül a SOTE testne-
velési és sporttudományi kara és a hazai lovasszakma. Ôsi
sportunk, a lovas íjászat bekerül az egyetemi tantervbe,
hogy mûvelt és jól képzett szakemberek oktathassák a fia-
talokat és a külföldi sportolókat.

A világ legjobbjai vagyunk ebben a sportágban

Nem ez az egyetlen ilyen
jellegû „segítség”. Lapunk
több hirdetés feladóját is meg-
kereste, valamennyien azt
mondták: ingatlanjaikat áron
álul, kizárólag a katasztrófa ál-
dozatainak szeretnék eladni.
Kis ingatlanpiaci nézelôdés
után rájöttünk, az „ár alatti”
összeg teljesen megfelel az
adott környékek átlagos árai-
nak. Egy árengedményesen,
segítségként felajánlott 20 mil-
lió forintra tartott ház szom-
szédságában például piaci
áron, 18 millió forintért árulták
a hasonló kondíciókkal ren-
delkezô házat. Berényi And-
rás ügyvéd, jogi szakértô el-
mondta: a hirdetôk magatar-
tása ugyan semmilyen sza-
bályt nem sért, de etikai kér-
déseket felvet. – Ilyen jellegû
visszaélés esetén az oldal ké-

szítôinek kellene fellépniük
azok ellen, akik nem megfele-
lô célokra használják fel azt –
mondta Berényi. Megkerestük
az oldal üzemeltetôjét is. Arra
voltunk kíváncsiak, miért nem
moderálják, azaz szûrik az ef-

féle hirdetéseket. Kôhalmi
Krisztián elismerte: a felvetés
jogos, viszont információ hiá-
nyában a legtöbb esetben
nem tudják eldönteni, hogy
valós segítségrôl vagy üzleti
hirdetésrôl van-e szó. – Mi
személyes kapcsolatban nem
állunk sem a rászorultakkal,
sem a felajánlókkal, csak köz-
vetítôként mûködünk. A  hí-
rek, fotók és más tartalmak
forrásai sem mi vagyunk, csak
közzétesszük azokat. U. J.
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A vörös iszap károsultjaira sóznák rá
eladhatatlan házukat

Miért nem szûrik
a hirdetéseket?

„Családi ház válás miatt áron alul, azonnali beköltözéssel
ELADÓ. Ár: 20 millió forint, hiteltartozás miatt az árból en-
gedni nem tudok!” Bármelyik apróhirdetési újságban meg-
állná a helyét ez a két mondat, de valójában ezt felajánlás-
ként tették fel egy, a vörös iszap károsultjainak megsegíté-
sére létrehozott internetes oldalra.

Sokan váltak földönfutóvá a vörösiszap-áradat miatt
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A Pest Megyei Kereskedôk
és Vendéglátók Szövetsége
(Kisosz) szerint ideje lenne ki-
találni valamit a szórakozóhe-
lyek biztonságával kapcsolat-
ban. – Nem igazán hozzánk
tartozik ez a terület, de véle-
ményem szerint nagyon ne-
héz ezt bárhol elkezdeni, mert
a legtöbb esetben az a prob-
léma, hogy a tulajdonos hiá-
ba mondja meg, hány fôre ve-
hetô bérbe a helyiség, ha a
szervezôk többet engednek
be, amikor a tulaj nincs ott –
magyarázta Horváth György
elnökségi tag. – Több olyan
üzletemberrôl tudok, akik az
ilyen szituációk miatt csukták
be az üzletüket, mert nem
akartak börtönbe kerülni.
Most azt hallottam, azt kíván-
ják meghatározni, hogy egy
fôre hány négyzetméternek
kell jutnia minimálisan. De
még ez is kevés, beszélni kel-
lene a szellôztetésrôl vagy a
belmagasságról is, hogy lég-
szomj ne tudjon kialakulni. A

vendéglátós szakma feladata
lenne ez, de ilyen meg nincs –
mondta a Kisosz elnökségi
tagja, aki jó ötletnek tartaná a
szórakozóhelyek befogadó-
képességének a feltüntetését.
– A mozikban, színházakban
is ki van írva, hogy hány férô-
helyes a terem. A szórakozó-
hely bejáratánál is ki kellene
írni, így a fiatalok fel tudnák
mérni, biztonsággal be tud-
nak-e menni. A Budapesti Ke-
reskedelmi és Iparkamarát is
megkerestük kérdésünkkel,
hogy hogyan lehetne osztá-
lyozni a szórakozóhelyeket,
az éttermekhez hasonlóan,
ahol a csillagok száma alap-
ján tudhatjuk, mire számítha-
tunk. – Ez nem a mi hatáskö-
rünk, ráadásul a vendéglátó-
helyek osztályba sorolási kö-
telezettsége megszûnt – tájé-
koztatott dr. Szepesi Valéria. 
– Korábban volt ilyen a ma-
gyar Kereskedelmi Engedé-
lyezési Hivatalnál, de az is
csak egy ûrlap kitöltése volt,

ahol a vendéglátós maga ha-
tározta meg, melyik kategó-
riába tartozik. Ez megszûnt, itt
most egy lyuk van. Talán túl-
ságosan liberalizált lett ez a
terület – mondta Szepesi. A
tragédia után egy héttel a
West Balkán tulajdonosai
honlapjukon jelentették be:
örökre bezár a szórakozó-
hely. „Létezésünkkel a szülôk,
barátok, hozzátartozók és
minden jóérzésû ember gyá-
szát sértenénk meg” – indo-
kolták a döntést.                 SZD

Túlságosan liberalizált lett a szórakozóhelyek
szabályozása

Férôhelyszámlálót
javasolnak a vendéglátósok
Szakemberek szerint a fôvárosi szórakozóhelyen, a West
Balkánban, az év elején történtek csak megerôsítették,
hogy nem halogatható tovább a törvényi szabályozás pon-
tosítása és szigorítása. A szórakozóhely örökre bezárt, a
szülôk pedig összefogtak, hogy nyugodtan engedhessék
el gyermekeiket mulatni. Lapunk megpróbálta kideríteni, a
hivatalok mit tudnak tenni. Úgy tûnik, január végén még
semmit.

Az enyhébb ôszi idôjárás
miatt a szokásosnál jóval
több gólya maradt Magyaror-
szágon a téli idôszakra. 

– A költözô madarak vonu-
lásának idôszaka augusztus
vége, akkor a többségük el is

repül tôlünk. Maradnak a le-
gyengült állatok, esetleg azok,
amelyek késôn kezdtek költe-
ni – mondja Lendvai Csaba, a
Magyar Madártani Egyesület
munkatársa. – Átlagosan 10–
20 egyed szokott áttelelni Ma-

gyarországon, ebben az év-
ben azonban 30–50 gólya
döntött a maradás mellett.
Ennyi áttelelô állat még ele-
gendô táplálékhoz tud hozzá-
jutni a téli idôszakban is, töb-
bek között pockokat fognak.
Tudunk olyan madárról is,
amelyiket egy halgazdaság
munkatársai etetnek, de
többnyire maguk találnak
táplálékot. Csak abban az
esetben szabad befogni eze-
ket az állatokat, ha nagyon le-
gyengültek. A Magyar Madár-
tani Egyesület nyilvántartása
szerint van olyan gólya, ame-
lyik igazán megkedvelte ha-
zánkat. – A helyiek Fülöpnek
nevezték el azt a gólyát,
amely már három év óta Bod-
rogkeresztúron telel, miköz-
ben a párja és a fiókái mindig
elrepülnek Afrikába. Ez a pél-
dány a hidegebb napokon a
házak kéményei közelében
bukkan fel, hogy átmelegítse
magát.

-GB

Idén 30–50 gólya itt maradt
télre is Magyarországon

Fülöp kedvenc helye
Bodrogkeresztúr

Többségük augusztusban melegebb tájak felé veszi az
irányt
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A tragédia után a szórako-
zóhely örökre bezárt

Budapest egyik legforgal-
masabb terén álldogál három
fekete fiú. Mindenkire moso-
lyognak, fôleg a nôkre. – Nem
tudjuk – hajtogatják, mikor ar-
ról kérdezem ôket, ismernek-
e olyat, aki szexet kínál. Majd
az egyik félrevon. – Tudok se-
gíteni. Van pár srác, mind
szép, szeretik a magyar nô-
ket, és hosszan tudnak ölelni
– magyarázza a férfi. Ha aka-
rom, már 10 perc múlva ölel-
nek egy VIII. kerületi lakásban,
indulhatunk is. – Te fizetni
akarsz érte? – döbben meg,
amikor az árról érdeklôdöm.
– Viszel neki ennivalót, üdítôt,
a chips is jó. Ha nagyon meg-
tetszik a barátom, elmentek a
plázába, és veszel neki menô
farmert vagy edzôcipôt. An-
nak is nagyon örül, ha feltöl-
töd a mobilját. Mint megtu-
dom, a fiúk elég elfoglaltak, a
magyar 50-es asszonyok
rendszeresen keresik ôket.

– Nem vagyok a magam el-
lensége – magyarázza egy 52
éves szôke asszony, aki jó pár
afrikai fiút ismer. – Felnevel-
tem két gyereket, a férjemmel
30 év után már nem találjuk
egymást szórakoztatónak, de

rosszban sem vagyunk. Ezek
a fiúk mindig nevetnek, nem
aggódnak semmiért, mellet-
tük szépnek és kívánatosnak
érzem magam – teszi hozzá
az asszony, aki elsô fekete
szeretôjével másfél évet töl-
tött. – Most van egy új bará-
tom. Etetem, itatom, együtt
vásárolgatunk, olyan, mintha
egy személyben visszakap-
tam volna a férjem és a gyer-
mekeim.

HT

Egy személyben pótolják a férjet és gyermeket

Edzôcipôért és farmerért
ölelnek a fekete fiúk

Évekkel ezelôtt jött Magyarországra az afrikai fiú a jobb élet
reményében. Nyelvtudás hiányában azonban nem kapott
munkát. Ételre, ruhára, szórakozásra még sincs gondja,
mert a középkorú asszonyok körében igencsak keresett.
Egy márkás farmerért vagy mobiltelefon-feltöltésért kelle-
mes perceket szerez nekik.
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Fôleg az 50-es nôk keresik a társaságukat

– A verseny nevezési díjá-
nak megfelelô 50 ezer dollá-
ros összeget sikerült ösz-
szegyûjteni – mondta el la-
punknak Loránd Balázs
Imre, a csapat kommuniká-
ciós vezetôje. – Ezúton is kö-

szönet mindenkinek, aki tá-
mogatott bennünket. A
komplex feladatok megoldá-
sához és fejlesztésekhez
azonban további partnereket
várunk. A csapat szeretné,
ha a Puli eddigi és jövôbeli
sikereit minden magyar em-

ber a sajátjának tekintené. A
Puli holdjáró fejlesztése je-
lenleg is folyamatban van. –
Most az „Iteration 2/Hunve-
yor 15” kódnevû projekten
dolgozunk, ez a Hold-külde-
tés szoftveres „idegrend-
szerét” készíti el, illetve a
Hunveyor programnak meg-
felelôen egyszerûbb felépí-
tésû és a földi környezetben
is használható „holdjáró Pu-
likat” fejlesztünk. Ezután
olyan prototípus kidolgozása
kezdôdik, amely minden te-
kintetben megfelel a ver-
senyt kiíró nemzetközi alapít-
vány elvárásainak, sôt, ideá-
lis esetben azokon is túlmu-
tat. Az év második felében
pedig egy mintegy egy kilo-
grammos mikromûhold fej-
lesztését is szeretnénk el-
kezdeni. (GB)
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Egy kilogrammos mikromûholdat is építenek

Holdjárót fejleszt
a Puli Team

Egy lépéssel közelebb ke-
rült egy magyar fejlesztôi
csapat ahhoz, hogy jár-
mûvet juttasson el a Holdra.
A lapok korábban már be-
számoltak a Puli Space csa-
patról – lelkes mérnökökrôl,
informatikusokról és ûrkuta-
tókról –, akik egy nemzetkö-
zi versenybe benevezve vál-
lalták, hogy kizárólag ma-
gánfinanszírozásból, állami
segítség nélkül elkészítenek
egy speciális holdjárót.

Az egyik holdjáró Puli
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– A fürdôkádból kaptam ki
a gyerekeket és azonnal felöl-
töztettem ôket, amikor meg-
láttam, hogy mozog a szárító
és az összes apró tárgy a pol-
cokon – mesélte Csontos
Gabriella, aki a fôvárosi XIV.
kerületben, egy panelház 5.
emeletén lakik. – A kicsi is fel-
kiáltott: „Anya, mozog az asz-
tal!” Volt egy hatalmas puffa-

nás is, késôbb derült ki, hogy
a gyerekszobai szekrényben
leszakadt a ruhatartó – mond-
ta  a kétgyermekes anyuka,
aki gyerekeivel kimenekült a
házból. A szintén zuglói, hete-
dik emeleten élô Hajdúné Ad-
riennék alatt elindult a kana-
pé. Imrei István, aki egy ottani
tízemeletes lakóház közös
képviseletét látja el, elmond-

ta: az ô épületük negyven-
éves. – Ez csúszózsalus tech-
nológiával épült, másképp vi-
selkedik, mint a panelek. Egy-
elôre nem panaszkodtak a la-
kók, néhány nap múlva derül
ki, megsérült-e valami. Köz-
mû-, radiátor-, nyílászáró-felú-
jítás már volt, de szerkezeti
felújítás nem történt az elmúlt
negyven év során – tudtuk
meg a közös képviselôtôl. A
XI. kerületben, a Gazdagréti
úton egy tízemeletes épület
sérült meg, a lépcsô megre-
pedt, és egy-két lakás kony-
hájában és a szobájában is
törés látszik a falon. A III. ke-
rületben komolyabban a
Huszti úton egy tizenegyeme-
letes panelház szerkezete sé-
rült meg, és Oroszlányban is
egy panelházban okozott kárt
a rengés.

– Ezeket a paneleket úgy
kell elképzelni, mint a kártya-
várat – magyarázta lapunk
kérdésére Zsoldos Mihály sta-
tikus vezetô tervezô, tartó-
szerkezeti építésügyi szakér-
tô. – Igen vékony vasbeton la-
pokból építették fel ôket, és
kis csomópontokon vannak
csak összehegesztve, össze-
illesztve. A kötések problema-
tikusak, az idôjárás hatásaitól,
a korróziótól már elöreged-
tek. Az 1970–’80-as években
még az akkor érvényben lévô
MSZ szabványok szerint épí-
tették azokat, 50 éves idôtar-
tamot határoztak meg élettar-

tamként. A technológia ab-
ban az idôben jónak számí-
tott, szovjet eredetû volt.
Ugyanakkor a tervezéskor
nem vették figyelembe a föld-
rengésbiztonságot. Bár Ma-
gyarország nem számít ilyen
szempontból veszélyeztetett
területnek, de hosszú távon
ezzel is számolni kell. Külföl-
dön már több példa volt arra,
hogy az ilyen panelépületet,
az elemek elöregedése miatt,
egyszerûen lebontották. Bár
építészeti szempontból kivite-
lezhetô lenne a megerôsíté-
sük, hogy meghosszabbítsák
az élettartamukat és a föld-
rengés ellen is védve legye-
nek, ez azonban olyan drága
megoldás, hogy olcsóbb, ha
lebontják és újat építenek he-
lyettük. 

Zsoldos Mihály lapunknak
elmondta: az elmúlt években
zajló panelprogram nem je-
lenthet megoldást a statikai
gondokra, mert annak kereté-
ben csak energetikai és épü-
letgépészeti korszerûsítést
végeztek.

A Richter-skálán 4,8 erôs-
ségû rengéshez hasonlót
több évtized óta nem mértek
Magyarországon, legutóbb
25 évvel ezelôtt Berhidát rázta
meg egy 4,9 erôsségû föld-
mozgás. Oroszlány volt az
egyetlen település, ahol ko-
molyabb károkat okozott a
múlt hétvégi földmozgás. 

H. T. ÖSSZEÁLLÍTÁS

A panelházak tervezésekor
nem vették figyelembe a földrengésbiztonságot

Ijedséget okozott a földmozgás
Személyi sérüléssel nem járt, de ijedséget és anyagi káro-
kat is okozott a január 29-ei, kora esti földrengés Közép-
Magyarországon. Többnyire panelépületek károsodtak,
derült ki az elsô hírekbôl.

Geotermikus hô segítségé-
vel, tradicionális orosz recept
alapján készül kaviár Békés
megyében. Számfira György
ügyvédként ismerkedett meg
az ágazattal. – 2002-ben
kezdtük a beruházást. Amikor
elmondtam az ötletemet, fur-
csán néztek rám, nem tartot-

tak egészen normálisnak –
magyarázta az üzem tulajdo-
nosa. – Ráadásul ez egy na-
gyon zárt piac, csak kiváló mi-
nôséggel lehet bejutni. Világ-
viszonylatban hatszor na-
gyobb a kereslet, mint a kíná-
lat, az itthoni piac azonban
nem számottevô.

A leleményes vállalkozó-
nak szerencséje is volt, mert
azon a területen, amelyet
megvásárolt, volt egy meleg
vizes kút. így megvalósította
az úgynevezett intenzív recir-
kulációs rendszert. 

– A kaviár-elôállítás a halá-
szati szakma csúcsa, mi pe-
dig a legkorszerûbb techno-
lógiával dolgozunk. Az inten-
zív azt jelenti, hogy míg egy
halastóban egy köbméter víz-
ben 50 dkg hal van, ebben a
rendszerben 120 – mondta
Számfira. – A tokhal, amivel
mi foglalkozunk, fenéktúró, az
iszapban keres élelmet. Ná-
lunk viszont 600 méterrôl fel-
jövô, tiszta vízben élnek, ezért
a kaviárnak nincs iszapos
mellékíze. Ráadásul a sze-
mek is nagyobbak – tette hoz-
zá a tulajdonos, aki nem so-
kat fogyaszt saját termékébôl.
– Korábban sem ettem ikrát,
most sem nagyon. Nem
azért, mert félek, hogy mege-
szem a hasznot, csak vala-
hogy így alakult.

SZD

Békés megyében készül az ínyencség

A hazai kaviár
nem iszapízû

Magyarország egyetlen kaviárkészítôje Számfira György.
A hazai luxusétek jó minôségû, elismert, hazai telepítôje
azonban nem igazán fogyasztja.

Geotermikus hô segítségével, tradicionális orosz recept
alapján készül a kaviár

A kötések problematikusak, az idôjárás hatásaitól, a kor-
róziótól már elöregedtek
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Mohácson etikai kódex ké-
szült, hogy a világörökség ré-
szének nyilvánított busójárás

színvonalas, hagyományôrzô
program maradjon. – A leg-
fontosabb, hogy a busójárás

minél autentikusabb legyen
és megôrizzük a hagyomá-
nyokat – mondta Hegedûs
Emese. – 100 év múlva sem
veszhet el ez a különleges tra-
díció, ez a mi felelôsségünk,
ezért is készült el az etikai kó-
dex. Persze, a korhoz alkal-
mazkodunk: már nemcsak lo-
vas vagy szamaras fogatok
vannak, hanem traktorosok
is, de a gépet szalmával vagy
náddal be kell fedni – tette
hozzá a mohácsi önkormány-
zat titkársági referense. A két
hónapja elfogadott etikai kó-
dex szerint többek között fon-
tos, hogy a busó megfelelô
öltözetben jelenjen meg: bu-
sómaszk, bunda, bô gatya,
bôrcsizma vagy bocskor. – A
busó nem pusztán egy jel-
mez, ezek az emberek ilyen-
kor átalakulnak. Jelenleg 30
csoport van, ôk folyamatosan
képzik magukat, régi filmeket,
fotókat néznek és megkeresik
a nagy öregeket, hogy minél
jobban megôrizzék a tavasz-
várás hagyományát – mondta
Hegedûs Emese, hozzátéve,
Mohácson ilyenkor már min-
den a busójárásról szól. – Ez
az itt élôk lételeme, már az is-
kolában is tananyag!

SZD

Etikai kódex busóknak

A világon kizárólag Magyar-
országon kutathatók a sza-
badkômûvesség – 1920 elôtti
– dokumentumai, ezek alap-
ján mutatja be új könyvében
Raffay Ernô a titkos szervezet
Trianon elôtti történetét. Az
iratokat, amelyeket a társaság
1920-as betiltásakor koboz-
tak el a hatóságok, jelenleg a
Magyar Országos Levéltár-
ban ôrzik, eddig senki sem
publikálta. A radikálissá váló
szabadkômûvesek Trianon
elôtt gyökeresen meg akarták
változtatni a magyar társada-
lom szerkezetét: harcot hir-
dettek a keresztény egyházak
ellen, s szorgalmazták az álta-

lános titkos választójog beve-
zetését. Ténykedésük föllazí-
totta a magyar társadalmat és
gyöngítette a nemzetet ösz-
szetartó kötelékeket – hang-
súlyozza írásában Raffay. A
hazai szabadkômûvesek kö-
zött persze akadtak olyanok
is, akik a magyar nemzetál-
lam erôsítését tûzték ki célul.
A radikális „testvérek” ôket
szellemileg alacsonyabb ren-
dûnek tartották, kigúnyolták.
A kötet szerzôje azt is leszö-
gezi, hogy a szabadkômûve-
seknek nem állt érdekükben a
történelmi Magyarország
szétzúzása.

HT

Csak Magyarországon kutathatóak
a szervezet dokumentumai

Feltárulnak
a szabadkômûves-titkok

Raffay Ernô kutatja a titkos szervezet Trianon elôtti törté-
netét

100 év múlva sem veszhet el ez a különleges tradíció
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– Szereti a rádiós munkát?
– Örömmel csinálja ezt az

ember és hallgatni is élvezet,
mert a fantáziát fejleszti. 

– Milyen színészi munkát
igényel?

– Az, hogy kezében tartjuk
a szöveget, biztonságot ad,
de nem mentesít a felkészü-
lés alól. Koncentrált színészi
munkát jelent, hogy a hallga-
tónak eszébe se jusson, hogy
én azt olvasom.

– Feltûnt, hogy a stúdióban
nagyon nagy tisztelettel be-
szélnek önhöz, önrôl.

– Örömmel hallom, és jól-
esik, hogy ezt mondja. Én ezt
nem figyelem. Talán a habitu-
somnak köszönhetô, de az is
lehet, hogy a koromnak. Ami-
kor én kezdtem – és ennek
már 40 éve – akkor is megvolt
az idôsebbek iránti tisztelet.
Bár, ha visszagondolok ifjúko-
ri önmagamra, nemcsak tisz-
teletet, hanem szeretetet is
éreztem. Rajongtam Sinkovits
Imréért, de ott volt Darvas
Iván, Bessenyei Ferenc. Jó
volt velük találkozni, pláne
együtt játszani, mint például
Latinovitscsal vagy Páger An-
tallal. De hát átalakult az
egész világ, a színészek tár-
sadalomban betöltött szerepe
is marginalizálódott, a kultúra
sem olyan fontos. Szomorúan
érzékelem, hogy a társadalmi
ranglétrán alacsony helyre
szorultunk.

– Mitôl indult el lefelé?
– Minden megváltozott, de

az is lehet, hogy én öreged-
tem meg és nem emlékszem,
hogy ez régen is így volt.
Olyan színházi élményeim
voltak gyerekként, fiatalként,
amit évekig cipeltem magam-

mal. Azt kérdezném a mai fia-
taloktól: van nektek ilyene-
tek? Amit gondolkozásban,
minôségben, léleknyitásban
tudtok hasznosítani? Öröm-
mel hallanám, hogy igen.

– Mindig figyeli, hogy a kö-
zönség mennyire volt vevô?

– Az internet korában a be-
jegyzésekbôl is sok visszajel-
zés jön, de még mindig elsô-
sorban a taps minôségébôl,
mennyiségébôl. Az elôadás

közti csendekbôl is sok min-
den kiderül, hogy ez a figye-
lem csendje vagy az unalo-
mé.

– Ez a szakma szeretetét
jelzi, hogy ennyi év után is így
figyeli a csendet meg a tap-
sot?

– Ez idô alatt kialakult egy
antennám erre és az izgalom
és a drukk egyre nagyobb. A
mi munkaeszközünk az ideg-
rendszerünk, ami fogyóesz-
köz. Kopik, és nincs csereal-
katrész. Egyre több koncent-
rációra van szükségem, hogy
a közönség megkaphassa,
amire vár.

SZD

Blaskó Péter: Alacsony helyre
szorultunk a társadalmi ranglétrán
Megszámlálhatatlan színpadi és filmszerep, szinkron és
hangjáték után ma is különösen figyeli a csöndet, a tapsot
Blaskó Péter. Csak reméli, hogy a fiataloknak van részeük
– ahogy ô fogalmaz – léleknyitogató színházi élményekben.
Egy hangjáték felvétele után beszélgettünk.

Tápai Tamás évek óta mo-
torozik, látványos show-kon
vesz részt, videói az interne-

ten több helyen fellelhetôk.
így találtak rá a Szellemlovas
címû film második részének

készítôi is, akik Nicolas Cage-
nek kerestek motoros kaszka-
dôrt. Ekkor került a kisteleki
fiatal egy hollywoodi szuper-
produkcióba. – Szakadt az
esô, egy repülôtéren játszó-
dott a történet. Nagyon tet-
szett a rendezônek, hogy sza-
kadó esôben is meg tudtam
csinálni, amit elvárt, és a nap
végére azt mondta, fel vagyok
véve – mesélte Tamás, aki
többet nem mondhat, mert ti-
toktartási szerzôdést írt alá.
Annyit azért még elárult, Ni-
colas Cage a legkevésbé sem
zárkózott ember. – A forgatás
után mosolyogva odajött hoz-
zám, hogy „csináljunk egy ké-
pet”. Megtiszteltetésnek vet-
tem, hogy nem nekem kellett
megkérni! SZD

Szellemlovas a szakadó esôben

Cage magyar dublôre
Egy kisteleki magyar fiú volt Nicolas Cage dublôre leg-
utóbbi filmjében. A 26 éves Tápai Tamás a filmeseket is
meglepte tudásával, sôt, a zárkózott amerikai sztárral is jó
viszonyba került.

A világsztár ajánlotta fel a közös fotót

Reméli, hogy van még része a fiataloknak léleknyitogató
színházi élményekben
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– Sokan mostanában a régi
idôkrôl kérdeznek engem, és
szívesen is válaszolok a kér-
désekre. Jólesik nosztalgiáz-
ni, de nem merülök el az em-
lékezésben – mesélte Bodro-
gi lapunknak. – Sokat gondol-
kodom azon, hogy a régi jó
dolgokat hogyan lehetne újra-
éleszteni, modern köntösben
a közönség elé tárni. Itt van
például az egyik csatornán
egy valóságshow. Nem ítélem
el, de egyszerûen nem hi-
szem, hogy ennek ilyen for-
mán a televízióban lenne a he-
lye.  Sokan nézik, hiszen ez
van. Abba ki gondol bele,
hogy pedagógiailag milyen a
hatása, amikor azt látjuk, hogy
valaki fél évig ül egy házban,
semmit nem csinál és a végén
még kap egy óriási lakást, és
pénzt is? Aki tehetséges és
dolgozik, az mit kap? Adjanak
olyannak ekkora ajándékot,
aki a legjobb valamiben –
ének, beszéd, vagy legyen

akár a legjobb tervezô –, de
ne a semmire. Ha kapnék egy
lehetôséget fiatal színészekkel
újra tévéjátékot csinálni, bár-
mikor belevágnék, és sokkal
értékesebb lenne, mint az,
amit most látunk. 

Lapunk a hazai filmgyártás
jelenlegi helyzetérôl is kérdez-
te a színészt, aki ezzel a témá-

val kapcsolatban sem rejtette
véka alá a véleményét. – Van
egy régi teóriám. Amit a kö-
zönség megvesz, és bevételt
hoz, az jó, és érdemes csinál-
ni. De ne haveri alapon oszto-
gassák a pénzt! Ott vannak az
amatôr filmek, színházak.
Sráckoromban én is voltam
amatôr, sokat küzdöttem,
hogy professzionális legyek.
Ha azonban állami támoga-
tást kapnak az amatôrök, jog-
gal teszik fel a kérdést, miért
legyen valaki profi? 

U. J.

Bodrogi: Ne a semmittevést
díjazzák!

Emlékszik a múltban történt jó dolgokra, de nem nosztal-
giázik, inkább elôre tekint Bodrogi Gyula. A színész la-
punknak arról beszélt, a televízióban az értéktelen és te-
hetségtelen emberek helyett azokat kellene támogatni,
akik valóban érdemesek arra.

Jól esik nosztalgiázni, de nem merül el az emlékezésben

Széles Iza hamarosan Kí-
nában és Londonban is fel-
lép. – Pekingbe többen me-

gyünk és a popdalok mellett
magyar népdalokat is ének-
lünk. Én a Madárka, madárka

címût adom elô – mesélte Iza,
akitôl nem áll távol ez a stílus
sem. – Nyolc évig csellóztam,
és szolfézst tanultam, ahol
sokat foglalkoztunk népzené-
vel – tette hozzá a csinos me-
gasztár, aki szerencsésnek
érzi magát, hogy külföldön is
énekelhet. – A turnémene-
dzseremnek nagyon jó kap-
csolatai vannak, felléptem
már New Yorkban is, hamaro-
san pedig Londonba me-
gyek, ahol üzletemberek elôtt
lépek fel. Ôk vannak annyira
tehetôsek, hogy megenged-
hessék maguknak, hogy kül-
földrôl hívjanak elôadót. A ze-
ném jól szól angolul és spa-
nyolul is.

Széles Iza szerint nem kell
topmodellnek lenni ahhoz,
hogy valaki jól mutasson a
színpadon, de a szépség
azért elôny. – A közönség jól
akarja magát érezni, ehhez
kellemes látvány és jó zene
kell. De nem feltétlenül olyan
szépség kell a színpadra,
mint a modelleké. Én is csak
egy 160 centis kis emberke
vagyok, szerintem inkább a
pozitív kisugárzás számít, a
kedvesség, a jókedv – mond-
ta Iza, aki legnagyobb vágyát
is elárulta lapunknak. – Sze-
retném egyszer elnyerni a
Grammy-díjat. Merjünk na-
gyot álmodni!

SZD

Széles Iza: Hiszek az álmaimban!

Grammy-díjra vágyik
a megasztár

Nyakába veszi a világot, és mindenhol énekel Széles Iza.
Kis emberkének nevezi magát, aki mer nagyot álmodni.
Célja nem kevesebb, mint a Grammy-díj megszerzése.

A pozitív kisugárzás az, ami számít
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A magyar kultúra napja alkal-
mából most elsô ízben adták
át az Ezüst-ösztöndíjakat a
városháza Mokos Termében.
Ezüst György, a Magyar Köz-
társasági Érdemrend Lovag-
keresztjének kitüntetettje a
Mokos Terem falai között
mondhatta el, hogy Békés-
csabán született, itt nevelke-
dett, itt járt iskolába, s Mokos

József volt az, aki elindította e
szép, ám rögökkel teli pályán. 

A 75 éves festômûvész a
fiatalokat is arra biztatta, ne
adják fel: foglalkozzanak to-
vábbra is a mûvészetekkel és
tanuljanak. Ebben lehet segít-
ségükre az az ösztöndíj is,
amelyet Ezüst György alapí-
tott azzal, hogy két alkotását –
az Itatás és a Lovasok a Körö-

sön címûeket – szülôvárosá-
nak adományozta.

A két festményt Köles Ist-
ván képviselô még tavaly adta
át ünnepélyes keretek között
Balogh Máriának, az OTP bé-
késcsabai fiókvezetôjének ér-
tékesítésre. A bevételbôl szü-
letett az Ezüst-ösztöndíj, ame-
lyet most Komlósi Dóra, Ká-
csor Andrea és Keresztes Bi-
anka (evangélikus gimná-
zium), valamint Molnár Márta
(Szent-Györgyi Albert gimná-
zium) vehetett át. A pá-
lyamûveket a zsûri tagjai –
Szegediné Kozák Mária, a
Jankay Galéria igazgatója,
Banner Zoltán mûvészettörté-
nész és Lonovics László fes-
tômûvész, mûvésztanár – ér-
tékelték.           Vándor

Az elsô Ezüst-ösztöndíjak
Z príležitosti Dňa maďarskej
kultúry usporiadala Čabianska
organizácia Slovákov výstavu
z diel maliara z Komárna, uni-
verzitného profesora v dôc-
hodku, Ernesta Kocsisa. 

Exhibíciu v Dome slovens-
kej kultúry (DSK) otvorila
predsedníčka Slovenskej sa-
mosprávy Békešskej župy
Dr. Helena Čičeľová. V poda-
ní riaditeľky inštitúcie, Anny
Ištvánovej sme si mohli
vypočuť známy úryvok z bás-
ne Attilu Józsefa: Pri Dunaji.
Vedúca DSK zároveň uvied-
la: v kruhu čabianskych Slo-
vákov je už tradíciou, že z
príležitosti Dňa maďarskej
kultúry pozývajú maďarské-
ho umelca zo Slovenska.
Tentokrát si vybrali 73 ročné-
ho akademického maliara z
Komárna, Ernesta Kocsisa,
manželka ktorého pochádza
inak z Békešskej Čaby, do
svojich ôsmich rokov žila v
Jamine. 

Helena Čičeľová vo svojom
otváracom prejave priblížila ži-
votnú dráhu člena Spolku výt-
varných umelcov v Komárne,
literárna tvorba ktorého je tiež
pozoruhodná: popri satiristic-
kých, groteskných dielach sú
obľúbené aj jeho epigramy a
aforizmy, z ktorých niekoľko
sám autor sprostredkoval pre
obecenstvo. V jeho výtvarnej
tvorbe majú popredné miesto
kreslený humor a karikatúry.
Okrem monumentálnych diel

na verejných priestranstvách
sú významné aj jeho miniatúry:
umelec ukázal vo svojom albu-
me maľby rozmeru 3 x 5 mili-
metrov, namaľované japons-
kým štetcom. Väčšie jeho diela
sa nachádzajú o.i. v Číčove,
Komárne, Kameničnej a v
Mužle, jeho nástennú maľbu si
môžu pozrieť návštevníci so-
bášnej siene v Trávniku. Výsta-
va E. Kocsisa v DSK je prístup-
ná verejnosti do 15. februára. 

Andrea Vándorová

Výstava Ernesta Kocsisa

A magyar kultúra napja alkal-
mából a Csabai Szlovákok
Szervezete rendezésében
nyílt kiállítás Kocsis Ernô rév-
komáromi festô, nyugalma-
zott egyetemi tanár alkotá-
saiból.

A tárlatot dr. Csicsely Ilona,
a Békés Megyei Szlovák Ön-
kormányzat elnöke nyitotta
meg a Szlovák Kultúra Házá-
ban. István Anna, a ház igaz-
gatója tolmácsolásában hall-
hattuk József Attila A Dunánál
címû versének híres részletét,
s az igazgató azt is elmondta:
immár hagyomány a csabai
szlovákság körében, hogy a
magyar kultúra napja alkal-

mából szlovákiai magyar al-
kotót látnak vendégül. Ezúttal
a 73 esztendôs révkomáromi
festômûvészre, Kocsis Ernôre
esett a választásuk, akinek fe-
lesége egyébként békéscsa-
bai, nyolcéves koráig Jaminá-
ban élt.

Csicsely Ilona megnyitóbe-
szédében méltatta a Komáro-
mi Alkotómûvészek Egyesü-
letéhez tartozó alkotó életút-
ját, akinek irodalmi tevékeny-
sége is jelentôs: szatirikus
hangvételû, groteszk írásai
mellett közkedveltek epig-
rammái, aforizmái is, melyek
közül néhányat a szerzô
maga tolmácsolt a közönség-

nek. Képzômûvészeti alkotá-
sai sorában rangos helyet
foglal el a rajzolt humor és a
karikatúrák. A monumentális
köztéri alkotások mellett mi-
niatúrái is jelentôsek: a mû-
vész albumban hozta magá-
val háromszor öt milliméter
nagyságú, japán ecsettel ké-
szített képeit. Nagy köztéri al-
kotásai többek között Csi-
csón, Komárnóban, Keszeg-
falván és Muzslán lelhetôk fel,
falfestménye ott látható a ko-
máromfüssi (Trávník) esketô-
teremben. Kocsis Ernô tárlata
február 15-éig tekinthetô meg
a Szlovák Kultúra Házában.

Vándor Andrea

Kocsis Ernô tárlata

A „Lengyel gyökerek, viszo-
nyok és helyzetek Békésben”
c. kötet bemutatására került
sor nemrégiben a Magyar–
Lengyel Baráti Kulturális
Egyesület székhelyén. 

A közelmúltban feltárt isme-
retekrôl személyes élményei-
vel kiegészítve beszélt Havasi
Márton, a könyv szerkesztôje.
Mint elmondta, száz évre visz-
szamenô kutatás adatai alap-
ján jött létre ez a kiadvány,
mely olyan, Békéscsabán és
környékén élô emberekrôl
szól, akik lengyel gyökerekkel
rendelkeznek vagy lengyel

származásúak. A könyvbemu-
tatón hallhattunk az ideván-
dorlás, a letelepülés okairól és
körülményeirôl, valamint arról
is, hogyan vezetett családi kö-
tôdésekhez annak idején a
környék szlovákságához való
elsôdleges nyelvi kapcsoló-
dás.. A könyv tizenkét fejezet-
ben foglalkozik a lengyelek it-
teni életének alakulásával. So-
kan közülük, mint a Réthy
vagy a Lengyel család egyes
tagjai – mindannyiunk haszná-
ra és örömére – kiemelkedô
személyiséggé váltak. A szer-
zô megörökíti beszélgetéseit

néhány utóddal, akik mai hely-
zetüket is elénk tárják. Érde-
kes, hogy olyan, az 1980-as
években idetelepült lengyelek-
rôl is találhatunk információ-
kat, akik már nem kény-
szerûségbôl, mint a régiek,
hanem a hely szeretete okán
vagy házasság révén kerültek
környékünkre. Közel százhúsz
családról sikerült azonosítható
információt felkutatni, de való-
színûleg ennél sokkal többen
vannak a megyében olyanok,
akik lengyel gyökerekkel ren-
delkeznek.

Máté László

Lengyel gyökerek Békésben

Az utóbbi hetekben számot-
tevô változások történtek vá-

rosunk egyetlen elsô osztályú
férfialakulatánál, a Békéscsa-
ba Raptorsnál. Chicagóból si-
került a Viharsarok fôvárosá-
ba csábítani Tony Simmons
NFL (National Football
League, amerikai futball liga)
játékost, aki korábban olyan
topcsapatokban játszott. A já-
tékos-edzô már megérkezett
városunkba, sôt bemutatko-
zó látogatást is tett a város-
házán, ahol Kiss Tibor alpol-

gármester elmondta: büszke
a Raptors eredményeire.

A csapat közben egyre in-
tenzívebben készül a Ma-
gyar Amerikai Football Liga
elsô osztályának márciusi
rajtjára. A sportág egyre nép-
szerûbb megyénkben is, ezt
bizonyítja, hogy január utol-
só napjaiban sikeres tagto-
borzót tartottak a Raptorok –
immár Tony Simmons ve-
zényletével.

Egy amerikai Jaminában

A Balassi Táncegyüttes Mû-
ködtetésére Alapítvány és a
Békés Megyei IBSEN Oktatá-
si, Mûvészeti és Közmûvelô-
dési Nonprofit Kft. kulturális
irodájának együttmûködésé-
vel szervezett verseny évtize-
dek óta fórumot teremt a nép-
táncosoknak arra, hogy szá-
mot adhassanak eredeti nép-
tánc-ismereteikrôl, annak új-
raalkotásáról és magas szín-
vonalú egyéni elôadásmód-
jukról.

A versenyzôk két kategó-
riában – kötelezô és szaba-
don választott – mérhették
össze tudásukat az „arany-
gyöngyös”, illetve az „arany-
sarkantyús” táncos címért. A
kétfordulós táncviadal területi
elôdöntôire 2010. december
4-én Jászkiséren és decem-

ber 5-én Székesfehérváron
került sor. 108 versenyzô 69
produkcióban mutatta be a
két kötelezô és egy-egy sza-
badon választott táncát. Né-
meth Ildikó és Széphalmi Zol-
tán döntése 24 produkcióban
34 versenyzôt juttatott be a ja-
nuári döntôbe, amelyre a Bé-
kés Megyei Jókai Színházban
került sor. A megye legered-
ményesebb versenyzôi között
szerepel Mlinár Péter, aki elsô
alkalommal szerezte meg az
aranysarkantyús táncos cí-
met, Mlinár Zsuzsa pedig –
szintén elsô alkalommal –
aranygyöngyös táncos cím-
mel gazdagodott, mindketten
a békéscsabai Balassi Tánc-
együttes tagjaként. A jövôben
örökös aranygyöngyös tán-
cosként tekinthetünk Mlinár-

Kôrösi Katalinra, aki szintén a
Balassi Táncegyüttes hírnevét
öregbítette eredményével, az
örökös aranysarkantyús cí-
met pedig Farkas Tamás (Ta-
bán Táncegyüttes) és a bé-
késcsabai származású Sánta
Gergô (Honvéd Táncszínház,
Budapest) nyerte el. 

Kárász-Kiss

Sarkantyúsok, gyöngyösök

Az Arany János Mûvelôdési
Ház programja

Február 11-én 17 órától
nemzeti filmklub: Adjátok
vissza a hegyeimet. 

Február 18-án 18 órától
Megyeri Teaház: A fény útja

és a teremtés programja a
magyar néptáncban (Born
Gergely mûvelôdéstörténész
elôadása).

Közös gondolkodás egy-
egy finom tea mellett életünk-
rôl, élôhelyünkrôl, hagyomá-

nyainkról, történelmünkrôl, a
kultúráról és mindenrôl, ami
érdekli Önöket.

A részvétel ingyenes, min-
den kedves érdeklôdôt szere-
tettel várunk!

F. J.

Tímár Károly szakmai felké-
szültsége, a tanulókkal, a
szülôkkel kialakított kap-
csolata elismerést vált ki
kollégái és a település lakói
körében. Munkáját az igé-
nyesség és magas szaktu-
dás jellemzi. Minden szak-
mai tudományterület élén-
ken foglalkoztatja, kiemelve
a gépészetet és az informa-
tikát.

Elmélyülten tanulmá-
nyozza a technikai, techno-
lógiai fejlesztéseket, és eze-
ket beépíti azokba a tantár-
gyakba, amelyeket tanít. A
tanítványai megalapozott
tudással kerültek ki kezei
alól.

Sokat tesz munkahelye,
a Gépészeti és Számítás-
technikai Szakközépiskola
és Kollégium tárgyi feltéte-
leinek javításáért, pedagó-
giai, módszertani kultúrájá-
nak fejlesztéséért.

Arany
Katedra díj

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL*
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AJÁNLATUNKBÓL:

LAKÁSOK:
Lakás-kiárusítás a Luther utcán!
Pár éve épült lakások 124 990
Ft/m2 áron, egyben történô meg-
vásárlás esetén 99 990 Ft/m2-áron
vásárolhatók meg!

A Fövenyesen (Lencsési ltp.) 3.
emeleti, egyedis, kétszobás, 48
m2-es lakás eladó. Ár: 6,3 M Ft.

A Lencsési lakótelepen 48 m2-es,
1. emeleti, kétszobás, egyedis la-
kás eladó. Ár: 6, 4 M Ft.

Az Áchim-ltp.-en kétszobás, erké-
lyes, egyedis, magasföldszinti la-
kás eladó. Ár: 6,8M Ft.

A Gábor Áron utcában erkélyes,
kétszobás, 2. emeleti lakás liftes
házban eladó. Ár: 6,9 M Ft.

A Fövenyes utcában eladó egy fel-
újított, 49 m2-es, kétszobás, 2.
emeleti lakás. Ár: 6,9 M Ft. 

Jaminában 2. emeleti, erkélyes,
egy és fél szobás, egyedi fûtésû la-
kás eladó. Ár: 6,9 M Ft.

A belvárosban egy szoba étkezôs,
erkélyes, egyedis, 49 m2-es lakás
sürgôsen eladó. Ár: 6,9 M Ft. 

Az Áchim-ltp.-en földszinti, 55 m2-
es, egy + két fél szobás, konvek-
tor fûtésû lakás eladó. Ár: 7,6 M Ft. 

A belvárosban amerikai konyhás,
nappalis, egy hálószobás, 2. eme-
leti lakás liftes házban eladó. Ár:
10,3 M Ft. 

A belvárosban, liftes házban 3.
emeleti, egy hálószoba + ameri-
kai konyhás, nappalis lakás eladó.
Ár: 10,9 M Ft.

Az Andrássy úton eladó egy há-
romszobás, erkélyes, 4. emeleti,
76 m2-es lakás. Ár: 10,55 M Ft.

A belvárosban 63 m2-es, két szoba
étkezôs, egyedi fûtésû lakás ela-
dó. Ár: 11,7 M Ft.

A belvárosban egy + két fél szo-
bás, étkezôs, erkélyes, egyedis, 2.
emeleti lakás eladó. Ár: 11,8 M Ft. 

CSALÁDI HÁZ/HÁZRÉSZ: 
A Dobozi úton komplex, 100 m2-
es tanyaingatlan 15 000 m2-es te-
lekrésszel eladó. Vállalkozásra is
alkalmas. Ár: 16 M Ft. 

A Szarvasi úton 130 m2-es, két-
szintes, ötszobás sorház gardrób-
helyiséggel eladó. Ár: 18 M Ft. 

A Kápolna utcában 150 m2-es,
négy szoba + nappalis ház fûtött
garázzsal, melléképületekkel el-
adó. Ár: 19 M Ft. 

A Mester utcában öt éve épült, há-
rom és fél szobás, amerikai kony-
hás, padlásteres családi ház eladó.
Ár: 22,9 M Ft. 

A Zsigmond utcában 120 m2-es,
kétszintes, négyszobás, amerikai
konyhás családi ház eladó. Ár:
23,9 M Ft.

Az Orosházi úton négy szoba +
étkezôs családi ház 1000 m2-es
telken eladó. Ár: 29,9 M Ft.

A Dobozi úton 2010-ben épült, há-
romszobás, nappali + amerikai
konyhás családi ház eladó. Ár:
29,9 M Ft. 

A Degré utcában 2002-ben épült,
öt szoba + amerikai konyhás,
kétszintes családi ház eladó. Ár:
33 M Ft. 

A Szôlô utcában 2006-ban épült,
kétgarázsos, három szoba +
amerikai konyhás családi ház el-
adó. Ár: 35 M Ft.

VIDÉKI INGATLANOK: 
Gyulán, a Széchenyi utcában felú-
jítandó, 85 m2-es, kétszobás,
közmûves parasztház 1295 m2-es
telekkel eladó. Ár: 6,2 M Ft.

Kétegyházán, a Damjanich utcá-
ban kétszintes, négy szoba +
nappalis családi ház eladó. Ár: 6,4
M Ft + hitelátvállalás.

Gyulán, az üdülôövezetben 80 m2-
es, két szoba + amerikai konyhás,
felújított lakóház eladó. Ár: 7,5 M Ft.

Újkígyóson, a Jókai utcában 150
m2-es, három és fél szoba + kony-
hás családi ház eladó. Ár: 8,6 M Ft. 

Kamuton, a Széchenyi utcában
2008-ban épült, 93 m2-es, három-
szobás, amerikai konyhás családi
ház eladó. Ár: 9,9 M Ft.

Sarkadon, a Munkácsy utcában
kétszintes, három szoba + nap-
palis, lapos tetôs családi ház el-
adó. Ár: 13 M Ft.

Mezômegyeren tetôtér-beépítéses,
három szoba + nappalis társashá-
zi lakóház eladó. Ár: 13,8 M Ft. 

Mezôtúron 110 m2-es, szinteltolá-
sos, kettô + két szoba + étkezôs
családi ház eladó. Ár: 14,4 M Ft.

Békésen, a Mezei utcában 2005-
ben épült, négy szoba + nappalis
családi ház eladó. Ár: 19,5 M Ft.

Doboz fôterén 2001-ben épült,
117 m2-es, tetôtér-beépítéses üz-
lethelyiség eladó. Ár: 19,9 M Ft.

Gerlán, a Napsugár utcában egy
hatéves, kettô + két fél szoba +
amerikai konyhás családi ház ela-
dó. Ár: 23 M Ft. 

Gyulán négyszobás apartman há-
rom fürdôszobával, három konyhá-
val, vendégkörrel, jó éves bevételi
lehetôséggel eladó. Ár: 32,9 M Ft.

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

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

HIRDESSEN 
LAPUNKBAN!

Február 11.–március 9-éig
Oroján István festômûvész kiállí-
tása a Jankayban
Február 12-én 17.00 órától
Családi táncház a Balassiban
Február 17-én
A dél-alföldi monda- és mese-
mondó verseny döntôje az Ibsen
házban
Február 18-án 19.00 órától
Farsangi bál a Phaedrában
Február 18-án
Farsangi játszóház a Gerlai Álta-
lános Mûvelôdési Központban

Február 19-én 11.00 órától
Munkácsy Mihály születésnapjá-
ra (Sz. Kürti Katalin elôadása a
Munkácsy-emlékházban)
Február 23-án 19.00 órától
Duma Színház a Phaedrában
Február 27-éig
Régi román üvegikonok Erdély-
bôl (kiállítás a múzeumban)
Február végéig
Hóló Hóbel László kiállítása az
Andrássy Úti Társaskörben
Május 29-éig
Régészeti rejtélyek a múzeumban

Persze, hogy Süsü, a sár-
kány! De haladjunk sorjá-
ban: idestova harminc éve, a
nyolcvanas évek elején talál-
koztam vele elôször, mégpe-
dig egy kôszegi televíziós
fesztiválon, ahol Csukás Ist-
ván Süsü, a sárkány címû
bábos tévéjátéka Bergendy
István zenéjével a fesztivál
csúcsteljesítménye volt.

Most pedig két Jókai Szín-
ház, a komáromi és a békés-
csabai közös színi játékával
az itteni gyerekek vendége,
és ma is befutó. A finálé után
elégedetten tapsolt a zajos,
jókedvû nézôsereg, és elé-
gedetten e sorok írója is, mi-
közben hozzátette: színház
volt! Ritka, kedves, elvará-
zsoló színház, amikor a fel-
nôtt is szívesen látja, hallgat-
ja, izgulja végig a mesét,
Süsü, a sárkány kalandjait
ezúttal az Útilapu királyság-
ban, ott, ahol nagy kaland
várja az egyfejûnek született,
a három, négy, sôt több fejjel

rendelkezôk családjából ki-
tagadott sárkánygyereket,
így aztán vándorlásra kény-
szerül, hátha valahol mégis
otthont talál. Megy erre,
megy arra, mígnem egyszer
összehozza a jó sors egy
ugyancsak kóborló királyfi-
val (színésznevén Kinga Pé-
terrel), akivel barátságot köt.
Találkoznak sok érdekes
bábu-emberrel, mígnem ta-

lálkoznak egy plakáttal is,
amelyen „pályázatot hirdet”
Útilapu király, miszerint aki
legyôzi az országban kóbor-
ló Süsüt, az megkapja fele
királyságát és a leánya ke-
zét. (Az ô neve a társulatban
Tar Renáta.)

Csoda-e, hogy a királyfi
nyerni szeretne, mire a bará-
tok megegyeznek: Süsü a
várható, nagy bajvívásban
lemond a királyfi javára a fél
királyságról és a királykis-
asszony kezérôl is. Szó mi
szó, minden úgy történik,
ahogy eltervezték, nagy lag-
zi lesz a vége, örömös dí-
nom-dánom, és Süsü is
megtalálja a neki való bol-
dogságot.

Teli van sziporkázó ötle-
tekkel az elôadás, a rende-
zô, Pille Tamás tényleg re-
mekel. A cselekmény vígan
pereg, hol színészek, hol bá-
buk alakítják a szerepeket,
énekelnek, táncolnak, hôsi-
eskednek. A Süsüt játszó

Fabó Tibor igaz, nagy melák
sárkány, jelmeze (Gyôri Gabi
mûve) meghökkentôen élet-
szerû, habár sose láttunk még
élô sárkányt, egyfejût sem.

Aki ott volt, nagyot szóra-
kozott, aki már látta a valami-
kori tévéjátékot, az is, ha pe-
dig arra gondolunk, hogy a
két Jókai Színház együttmû-
ködése nyilván hoz még
ilyen szép sikereket, az is ré-
sze a premier délutáni han-
gulatának, egy mesének,
ami tanulságul is szolgál,
mégpedig arról, hogy a ba-
rátságok, ha igazak, minden-
nél többet érnek.

Jó mulatság volt, ki tagad-
ná, és jó dolog ez a színházi
barátság a két társulat kö-
zött, a gyerekeknek pedig fe-
lejthetetlen színházi találko-
zás. Megérte ott lenni, ahol
Süsü is járt, Útilapu királyság
hírneves tájain. És együtt
énekelni Süsüvel: „Én va-
gyok a híres egyfejû...”

Sass Ervin 

Megjött Süsü, a híres egyfejû

A Filharmónia meghívására
most tért vissza elôször mûvé-
szi pályájának egyik meghatá-
rozó állomására, Békéscsa-
bára Fülei Balázs, aki korcso-
portjában itt nyerte meg 2003-
ban az országos szakközépis-
kolai zongoraversenyt. A ma
már Junior Príma-díjas, Fi-
scher Annie-ösztöndíjas zon-
goramûvész vigadóbeli elô-
adóestjén Beethoven utolsó
három zongoraszonátáját ját-
szotta korát messze megha-
zudtoló érettséggel.

A bécsi klasszicizmus
meghatározó mûfaja a szoná-
ta, mely Haydn korai alkotá-
saitól a kései Beethoven opu-
sokig hatalmas utat jár be úgy
formáját, mint tartalmát tekint-
ve. A beethoveni élet-mûben
oly jelentôs 32 zongoraszoná-

tában szinte végigkísérhetjük
ennek az útnak különbözô ál-
lomásait, az egyre személye-
sebb mondanivalót, amely
mind jobban feszegeti a for-
mai és mûfaji kereteket egé-
szen addig, míg az utolsó szo-
nátákban már széttördeli azo-
kat. Beethoven géniuszának e
remekeit elôadni hatalmas
mûvészi kihívás és még na-
gyobb felelôsség, hiszen a
legkiválóbb hangszertudás
sem elegendô a feladat meg-
valósításához. Mit sem ér a
szerzô a legapróbb részletek-
re kiterjedô, pontos utasításai-
nak szolgai módon való köve-
tése, ha nem érti és érzi az
elôadó a benne rejlô szándé-
kot, a nagyon is személyes
mondanivalóban az egyete-
mes kinyilatkoztatást.

Viharokban letisztult, új egy-
szerûség, gyermeki tisztaságú
témák egyfelôl, másfelôl szim-
fonikus tömörségre feszülô
akarat; egy vajúdó lélek vallo-
mása, ugyanakkor örök ér-
vényû igazság. Micsoda vég-
leteket hallhatunk az E-dúr
szonáta variációs tételében a
téma elsô megjelenésétôl a
hatodik variációt követô – úgy-
mond – megismétléséig! Mek-
kora skálája az érzelmeknek
az op. 110-es szonáta derûs
elsô tételétôl az Ariosok pana-
száig, majd a fúgák himnikus
ragyogásáig! Hatalmas utat
jár be a lélek a c-moll szonáta
kezdetének dacos számonké-
résétôl a zárótétel belenyug-
vásáig és a befejezô C-dúr ak-
kord magányosságáig. Az elô-
adónak is be kell járnia ugyan-

azt az utat, és magával ragad-
nia hallgatóságát is ezen az
úton, a lélek vergôdéseinek
legmélyebb bugyraitól a meg-
tisztulásig, a fájdalom lázon-
gásától a beletörôdésig. Ott, a
Vigadóban éreztem, sokan va-
gyunk, akik megtapasztalhat-
tuk mindezt Beethoven muzsi-
kájában, hála Fülei Balázs ér-
zékeny és kifinomult zongorá-
zásának, annak, hogy érti, érzi
a szerzôt, és rendelkezik a
megvalósításhoz szükséges
teljes eszköztárral: éneklô és
sokszínû hanggal, hatalmas
ívekkel, bravúros technikával.

Nehéz lehetett egy ilyen
mûsor után megfelelô ráadás-
darabot találni – de sikerült!
Az op. 126-os bagatell szerin-
tem telitalálat volt.

Farkas Pál

Fülei Balázs búcsúja a szonátától

Újévi üdvözlôlapok a nagyvi-
lágból címmel Gécs Béla
gyûjteményének különleges
darabjaiból nyílt kiállítás a
nemzetiségi klubházban ja-
nuár második felében. 

Tíz tablón abba nyertünk
betekintést, hogy a hetvenes-
nyolcvanas években milyen
újévi üdvözlôkártyákat küldött
Magyarország akkori vezetôi-
nek például Indira Gandhi, a
dalai láma, Gusztáv svéd ki-
rály, a japán császár, Francois

Mitterrand, Brezsnyev, Gorba-
csov, Nixon, Reagan, Carter,
az idôsebb George Bush
vagy Margaret Thatcher. A ti-
zenegyedik tabló más volt, ott
azt nézhettük meg, hogy
Gécs Béla tervei alapján mi-
lyen üdvözlôkártyákat kaptak
a külföldi magas rangú veze-
tôk például Göncz Árpádtól
vagy Antall Józseftôl.

Gécs Béla 1973-tól húsz
éven keresztül tervezett üd-
vözlôkártyákat a külügymi-
nisztérium számára, így nagy
valószínûséggel a világ szinte
minden táján vannak olyan
képeslapok, amelyek az ô
keze munkáját, kreativitását
dicsérik. Tervezô grafikusként
mindig érdekelték a szép
nyomtatványok, egyedi meg-
oldások, különlegességek.
Ezt tudták egykori megrende-
lôi is, így kerültek hozzá a vi-
lág minden tájáról a miniszté-
riumba érkezett üdvözlôkár-
tyák, amelyeket most hatodik
alkalommal tárt a nagyközön-
ség elé.

M. E.

Gécs Béla gyûjteménye

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

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

Bábkiállítás
A Békés Megyei Napsugár Báb-

színház január 20-án a magyar kul-
túra napja alkalmából Bábföldi ba-

rangoló címmel rendezett kiállí-
tást az Ibsen-ház galériájában. A
február 28-áig látható tárlat az el-
múlt öt esztendô legkedvesebb

bábalakjaival, figuráival és legme-
sésebb pillanataival kedveskedik
kicsiknek és nagyoknak.

V. A.
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A P R Ó H I R D E T É S
SZOLGÁLTATÁS

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

Szakdolgozatok nyomtatását és kö-
tését soron kívül vállalom. Tel.:
66/740-286, 06-20/770-0494.

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
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.

Francianyelv-oktatás. Tel.: 66/442-
517, 06-20/382-5374.

Szakképzett angoltanító. Tel.: 06-
70/450-3228.

MUNKA
Ingatlanirodánk üzletkötôket kereskö-

tetlen munkaidôben, másodállás-
ban is. Tel.: 30/326-8630

INGATLAN
Lencsési ltp.-en 1. emeleti, kétszo-

bás, parkettás, 48 m2-es, egyedi
gáz fûtésû lakás eladó. Érd.: 06-
30/480-3670.

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.

Ezek szembesítenek önma-
gunkkal, felrázzák nemzeti
öntudatunkat, mélyítik önis-
meretünket. A magyar kultú-
ra ünnepe az ilyen felemelô
alkalmak közé tartozik –
mondta Kiss Tibor alpolgár-
mester a városháza díszter-
mében, a Liszt-emlékév bé-
késcsabai nyitórendezvé-
nyén. Liszt Ferenc 1811. ok-
tóber 22-én született, rendkí-
vül termékeny zeneszerzônk,
a XIX. századi romantikus ze-
nei élet legsokoldalúbb irá-
nyító egyénisége és minden
idôk egyik legnagyobb zon-
goramûvésze volt. 2011-ben,
születésének 200. évforduló-
ján számos rendezvény nyújt
lehetôséget arra, hogy job-
ban megismerjük Liszt Fe-
rencet, az embert és a cso-
dagyerekbôl lett zeneszerzô
óriást. 

Békéscsabán a kultúra ün-
nepének egyik érdekessége
volt a Körös Irodalmi Társa-
ság és a Békéstáji Mûvészeti
Társaság közös rendezvé-
nye, amelynek keretében a
színházban Lonovics László
alkotásaiból nyílt kiállítás,
majd az Ibsen-házban felolva-
sóest zajlott. Mezômegyeren,
az Arany János Mûvelôdési
Házban verseket, dalokat

hallgathatott a közönség, Ja-
minában az 50 éves Stark
Adolf Kertbarát Kör tartott
mûhelykonferenciát, Gerlán
pedig kulturális családi játé-
kon vehettek részt az érdeklô-
dôk.

A rendezvényeken a kö-
zönség soraiban, de az elô-
adók, alkotók között is sok fia-
tallal találkozhattunk. Az Ib-
sen-házban például Itt va-
gyunk címmel, a Schooltour-
mix.hu által meghirdetett Bé-
kés megyei tehetségkutató
verseny legjobbjainak alkotá-
saiból nyílt kiállítás. A város-
házán az Ezüst György tehet-
séggondozó képzô- és
iparmûvészeti ösztöndíj pá-
lyázói és nyertesei beszélhet-
tek személyesen a 75 éves
mûvésszel, aki útravalóul eny-
nyit mondott nekik: legyetek
jobbak nálam. 

M. E.

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL*

Tagjaink kommunikációs
készsége, mozgáskultúrája,
önbizalma pozitívan változott.
Sokan színházba járó felnôt-
tekké váltak, és vannak néhá-
nyan, akik annyira megked-
velték a színjátszást, hogy ezt
választották hivatásul, mint
például Marton Róbert, Sánta
László, Szente Vajk, Keresz-
tes László, Imre Sebastian,
Mészáros Tibor, Kovács Olga,
Rák Zoltán és Gulácsi Tamás
– mondta Somogyvári Csilla. 

A Csabai Színistúdió elma-
radhatatlan szereplôje a vá-
rosi rendezvényeknek, 2001-
ben a közgyûlés Békéscsaba
Kultúrájáért kitüntetéssel is-
merte el mindig színvonalas
munkájukat. Országszerte
vállalnak fellépéseket, vizsga-
elôadásaikat pedig igyekez-
nek minél több alkalommal a
közönség elé vinni. Játszanak
prózát, zenés darabokat, az
elmúlt években ez utóbbi te-

rületen értek el kiemelkedô si-
kereket; tavaly ötödik alka-
lommal szerezték meg az
elsô helyet a zenés ifjúsági
színpadok országos fesztivál-
ján. Az Agóra-beruházás mi-
att a színistúdió is költözött,
jelenleg az Andrássy Úti Tár-
saskörben tartják próbáikat, a
prózai színjátszást most a
Mama címû darabbal erôsítik,
a Scherzora pedig Szente
Béla és Király Péter Premier
címû musicalével készülnek.

Mikóczy

A magyar kultúra ünnepe

Hóló Hóbel László alkotásai-
ból nyílt kiállítás a magyar kul-
túra napja alkalmából az And-
rássy Úti Társaskörben. A ze-
neiskola növendékeinek sza-
xofonjátéka után Szilágyi
András mûvészeti író méltatta

az 1943-ban Békéscsabán
született mûvész életútját. Az
ötvenes évek végén, gimná-
ziumi évei alatt a legendás
Mokos József szabadiskolá-
ját látogatta: ide járt rajzolni,
festészetet tanulni. A hatva-
nas évek közepén ismerke-
dett meg Gaburek Károllyal,
városunk neves festômûvé-
szével, aki emberileg, szak-
mailag támogatta és felkészí-
tette az Iparmûvészeti Fôisko-
lára. Ma már szinte bizonyos:
a sikertelen felvételik oka,
hogy nem a képességei alap-
ján ítélték meg, inkább az
egész lényébôl, viselkedésé-
bôl, hajviseletébôl s a láza-

dást jelképezô öltözetébôl su-
gárzott protestálása szerint.
Ekkor a befelé fordulás évei
következtek, majd tehetséges
avantgárd képzômûvész ba-
rátjával, Lantos Jantyik Lász-
lóval 1968-ban nyugatra
szöktek. A jugoszláv–olasz
határon azonban elfogták,
majd harminc nap elzárás
után visszatoloncolták ôket.
Mindez képein is tükrözôdik:
a klasszikus kompozíciót mel-
lôzô alkotásain izzanak a ké-
kek, a feketék, a sárgák, a vö-
rösek. Hóló Hóbel László leg-
közelebb Szentendrén, a Vaj-
da Lajos Stúdióban állítja ki
alkotásait. Vándor

Többek között a szlovák kuta-
tóintézetnek és a Szent István
Egyetemnek. Ô tervezte a
Bárka címû folyóiratot, és an-
nak grafikai szerkesztôje is.
Alkotói tevékenységét a kísér-
letezés, az új utak és techni-
kák keresése jellemzi. A korai
figurális munkái után geomet-

rikus grafikákat és festménye-
ket készít. Az utóbbi években
a fény kifejezési lehetôségeit
kutatja. Országos és nemzet-
közi viszonylatban e témájú
munkái alapján vált ismertté.
A színházban most az egy
éve készült festményeit mu-
tatja be a jubileumi tárlat. A ki-
állított mûvek a fény mellett a

tér és szín eszközeinek segít-
ségével fejezik ki mondaniva-
lójukat. Mûvészi alkotómun-
kája mellett jelentôs pedagó-
giai munkássága is: 1991-tôl
fôiskolai oktató, jelenleg a
Szent István Egyetem Peda-
gógiai Karának docense. A
mûvészeti-közéleti tevékeny-
sége keretében számos kiállí-
tást, mûvésztelepet szerve-
zett: 2003 óta vezetôje az
évente megrendezett Békés-
csabai Nemzetközi Mûvészte-
lepnek, ahova többek között
Lengyelországból, Romániá-
ból, Szlovákiából és Szerbiá-
ból érkeznek alkotók. E mû-
vészeti és kulturális progra-
mok Békéscsaba testvérvá-
rosi kapcsolatait építik to-
vább. Idei tervei között szere-
pel két önálló kiállítás: Oros-
házán és a szlovákiai Komá-
romban.          Vándor Andrea

Izzanak a kékek, a feketék

Lonovics László hatvan éves

A színistúdió díjaA Féling 25
ráadása
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Józsa Mihály elôadóestjét
és Szeverényi Mihály kiállítá-
sát a FEK-ben rendezték meg.

Hódóra az OBI-ban
A WWF Magyarország és az
OBI Hungary Retail Kft. szer-
vezésében Ki tud többet a
hódokról? címmel termé-
szetvédelmi órák zajlottak a
csabai OBI áruházban január
végén. Az országos hódis-

mereti programsorozat kere-
tében több mint tíz éve jut-
hatnak speciális természet-
védelmi ismeretekhez az ál-
talános iskolások.

A csabai foglalkozásokon
a hódok magyarországi visz-
szatelepítésének körülmé-

nyeirôl és a természetvéde-
lem fontosságáról kapott
hasznos ismereteket közel
nyolcvan iskolás.

Köztük volt az Esély Peda-
gógia Központ néhány diák-
ja is.

Mikóczy Erika
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BékéscsaBa anno…

A Hubertus épülete

A békéscsabai textilipar kifej-
lôdését a nemzedékeken ke-
resztül elterjedt hazai kézi
szövés alapozta meg. A ked-
vezôvé vált kereskedelmi és
munkaerôhelyzetet felisme-
rô gyulai nagykereskedôk, a
Deutch testvérek 1910-ben
megalapították a Hubertus
Kötszövôgyár Rt.-t. Egy év
múlva a várostól kapott nagy
telken, az Illésházi utcában
felépült a Hubertus szövôgyár
üzeme. A nagy bátorsággal
induló vállalkozás használt
németországi gépparkkal, né-
met mesterekkel és hatvan
munkással kezdte meg a kö-
tött, majd ruházati divatáru
gyártását. Az üzem fokozato-
san fejlôdött, és termékei –

mint a Csodaszarvas véd-
jegyû harisnya, a Kárpátia to-
rontál szônyeg és más cikkek
– országos hírnevet vívtak ki a
csabai Hubertus cégnek.

1923-ban bôvült az üzem a
képen látható kétemeletes
gyárrá. Az akkor négyszáz
munkást foglalkoztató Huber-
tus az államosítás után Ruha-
gyár néven mûködött tovább,
profilváltás után pedig már
ezerötszáz, fôleg nôi munka-
erôt foglalkoztatott. 1985-tôl a
neve Unicon Rt. lett.

Egy század eltelt. Az épület
még áll, a város iparát meg-
határozó, jelentôs textilszak-
ma hírnevét azonban csak a
néma falak s egykori munkás-
nôi ôrzik. Gécs Béla

HIRDETÉS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja

értékesíteni a Békéscsaba, Lázár utca 4. szám alatt található ingatlanát.
Helyrajzi szám: 3764. Terület: 1620 m2

Az ingatlan kikiáltási ára: 38 200 000 Ft + áfa,
azaz harmincnyolcmillió-kétszázezer forint + áfa.

A hirdetés részletes szövege a város internetes honlapján
(www.bekescsaba.hu), a városháza/polgármesteri hivatal/felhívások,

hirdetmények menüpont alatt megtekinthetô.

Az NB II-es Békéscsabai Ko-
sárlabda Klub új elnöke Tímár
Ella önkormányzati képviselô
lett. A tisztújító gyûlésen Vág-
völgyi Árpádot szakmai el-
nökhelyettesnek, Medvegy
Mihályt gazdasági elnökhe-
lyettesnek, Vida Andrást pe-
dig titkárnak választották.

Az elnökség tagjai: dr.
Csenke Péter, Fodor László,
Zsíros János, Korcsmáros Ta-
más, Szûcs Gábor és Rud-
nerné Sipos Hajnalka. A felü-
gyelôbizottság tagjai dr. Barta
Szabolcs és Laduver Ferenc,
elnöke pedig dr. Csicsely Ilo-
na jogász, önkormányzati

képviselô. Tímár Ella elmond-
ta, hogy az új elnökség
szponzorok felkutatásával
igyekszik segíteni a klubot.
Nemrégiben szülôi értekezle-

tet is tartottak a József Attila
lakótelepi iskolában elképze-
léseik népszerûsítése érdeké-
ben.

Vándor Andrea

Új elnök a kosarasoknál

Vantara Gyula nemrégiben hi-
vatalában fogadta Szekeres
Pált, a Nemzeti Erôforrás Mi-
nisztérium sportpolitikáért fe-
lelôs helyettes államtitkárát.
Az olimpiai bronzérmes tôrö-
zô – aki a helyi Karácsonyi La-
jos Vívóegyesület és a város
vezetôinek meghívására érke-
zett Békéscsabára – 1991-es
autóbalesetét követôen kere-
kes székbe kényszerült, de a
vívást nem hagyta abba: vi-
lág- és olimpiai aranyat nyert
kerekes székes vívásban. A
sportpolitikus kiemelt figye-
lemmel követi és támogatja a
békéscsabai vívóegyesület új
vezetésének nagyra törô ter-

veit, akik gyerekekkel szeret-
nék megtölteni a vívócsarno-
kot, regionális vívóakadémiát
hoznak létre, országos és
nemzetközi versenyeket, illet-
ve edzôtáborokat szerveznek
a városban.

A helyettes államtitkár, Bé-
késcsaba polgármestere és
alpolgármestere, valamint
Márton Péter, a Karácsonyi
Lajos Vívóegyesület elnöke
többek között a hazai és a he-
lyi sportélet aktualitásairól
folytatott másfél órás megbe-
szélést a békéscsabai város-
házán. Vantara Gyula és Kiss
Tibor részletes áttekintést
adott a csabai sportéletrôl,

különös tekintettel a jövôbeni
tervekrôl, elképzelésekrôl. A
helyettes államtitkár bemutat-
ta a kiemelt kormányzati
sporttámogatás törvényi hát-
terét, felvázolta a finanszíro-
zási elképzeléseket.

A vívók nagy tervei

Az országos pontverseny
élén zárt Buda-Cash Békéscsa-
bai Atlétikai Club nemrégiben
tartotta hagyományos évi
közgyûlését, ahol a tagság egy-
hangúan dr. Ferenczi Attilát, Bé-
késcsaba gazdasági és város-
fejlesztési tanácsnokát válasz-
totta társadalmi elnökké. A kép-
viselô fiatalkorában maga is do-
bóatléta volt, kalapácsvetôként
versenyzett. A klub ellenôrzô-ta-
nácsadó testületének elnökségi
tagja a négyszeres olimpikon
atléta, Urbanik Sándor lett, aki a
tagoktól teljes bizalmat kapott.
Kurucsó Péter edzô, Tóth Sán-
dor ügyvezetô, Medovarszki Já-
nos rangidôs edzô filmmel és
projektoros elôadással prezen-
tált összefoglalóval készült az
ünnepi alkalomra. Molnár Fe-
renc utánpótlás-szakágvezetô a
Magyar Atlétikai Szövetség kép-
viseletében elismeréssel be-
szélt a csabai klubban végzett
munkáról, ami – szavai szerint –
példa lehet a szövetségnek és
az ország valamennyi klubjá-
nak. Czeglédi Katalin marke-
tingvezetô ismertette az év
„leg”-jeit: az év versenybírói
2010-ben Kátai István és Matus-
ka Jánosné lettek, az év után-
pótlás-iskolái a csabai 2. számú
és a gyomaendrôdi Rózsahegyi
Kálmán Kistérségi Általános Is-
kola. Világversenyeken sikeres
versenyzôink, Márton Anita és
Gregor László elhozták az estre
legkedvesebb serlegeiket, ér-
meiket is.

Új vezetôség
az atlétáknál

Szeretné, ha egyenes szempillái lágyan íveltek,
tekintete csábító lenne?

Cím: Tünde Kozmetika, Békéscsaba, Hunyadi tér 3.
Jelentkezzen be most!

Tel.: 06-30/320-9731.

2011. március 10-éig
2500 forintért
kipróbálhatja

az iCurle tartós
pillagöndörítést,

és egy szemöldökigazítást
is ajándékba kap.

Februárban induló
sikerképzéseink:

Közbeszerzési referens tanfolyam:
– 180 órás képzés
– heti 2 alkalom – péntek du.,

szombat de.
– OKJ-s „Közbeszerzési referens”

bizonyítvány

Európai pályázatírói tanfolyam:
– 80 órás képzés
– heti 2 alkalom – péntek du.,

szombat de.
– gyakorlatias oktatás, tapasztalt

elôadók
– „Európai pályázatíró és

programmenedzser” tanúsítvány
Jelentkezés: 2011. február 17-éig!

CSABA – COLLEGE
Békéscsaba, Luther u. 10.

Tel.: 66/445-103
Tan. szám: 04-0031-06. Akkr. lajstr.: 0286

Felnôttképzési nyilvántartási szám:
04-0031-06

A siker garantált!

Tizennégy fejlesztômûhely,
kistérségi koordinátori háló-
zat és referenciaintézmények
a dél-alföldi régióban, vala-
mint több mint hetven rendez-
vény 2009 szeptembere óta –
számokban így összegezhetô
a Békés Megyei Tudásház és
Könyvtár uniós projektje,
amelynek keretében 494 mil-
liós összköltségvetéssel épí-
tették ki a régió közoktatás-
fejlesztô hálózatát. – Példaér-
tékû csapatmunka és admi-
nisztrációs eredmények, vala-
mint a megvalósítás rendsze-
rének kivételes kidolgozottsá-
ga jellemezte az elmúlt csak-
nem másfél esztendôt – fogal-
mazott Csizmadia Imre pro-
jektmenedzser, aki külön
hangsúlyozta, hogy országo-
san is egyedülálló struktúrát
sikerült kialakítaniuk a három
dél-alföldi megye (Békés,
Bács-Kiskun és Csongrád)
konzorciumi együttmûködé-
sének keretei között. Závo-
gyán Edit régiós szakmai ve-
zetô a többi régió munkatár-
saival fenntartott szakmai
kapcsolatot és az egyes in-
tézményekben zajló fejleszté-
sek elôkészítésének és lebo-
nyolításának sikeres szerve-
zését emelte ki a fentiekben
már felsorolt eredmények
mellett. A projekthez kapcso-
lódóan elkészült a régió refe-
renciaintézményeit bemutató
kiadvány, amely mellett már
elôkészítés alatt áll a fejlesz-
tômûhelyek munkáját szem-
léltetô kiadvány is. 

Kárász-Kiss Péter

Mintaszerû
hálózatfejlesztésA Zanzibar az autistáknál

Terecskei Rita énekes és Sidlovics Gábor gitáros, a Zanzi-
bar két tagja vendégeskedett az AUT-KÖZ-PONT-ban

Február 7-étôl Lipták Pál festô, grafikus magángyûjteménybôl
válogatott kamara-kiállítása a KÖRÖSpART alapítvány szervezésében.

A kiállítás ingyen megtekinthetô.
ART-TÉR KÉPKERETEZÉS ÉS GALÉRIA

(Bartók Béla út 14/1.,  a CIB Bankkal szemben.)
Nyitva: hétfôtôl péntekig 9–18, szombaton 9–12, tel.: 66/324-747

Hirdetésszervezô munkatár-
sunk, Tóth Sándor különle-
ges helyzetben van: éppen a
tüntetésektôl és zavargások-
tól hangos Egyiptomban járt
a közelmúltban. Általa elsô
kézbôl értesülhettünk az
egyébként csak a média híra-
dásaiból ismert események-
rôl, no és mellesleg kíván-
csiak voltunk az egyiptomi vi-

szonyokra, a szállodai körül-
ményekre, az árakra is, hisz ki
ne örülne a repkedô mínu-
szok után egy kis tengerparti
nyaralásnak, akarom írni „te-
lelésnek”. – Mi a párommal
nem Kairóban, hanem Hurg-
hadában, egy kis tengerparti
városkában voltunk.

Az interneten kerestük ki a
szállodát és az utat. Last mi-

nute kirándulás volt, charter
járattal utaztunk, s mivel nem
elôször jártunk itt, rutinosan
már csak az indulás elôtt két
nappal fizettem ki az utat, a
repülôjegyeket. így hat-hat
ezer forinttal olcsóbban jöt-
tünk ki, alig százezer forintból
fejenként. A több mint négy-
száz szobás szálloda saját,
fûtött vizû medencével ren-
delkezik, de a bátrabbak a
tengerbe is bemerészkedtek:
21 fokos volt a víz. A levegô
hômérséklete árnyékban 26,5
Celsius-fok volt, de a napon a
38-at is meghaladta. Érdekes
módon akkor nem féltünk,
pedig láttunk kézifegyveres
embereket, dorongokkal fel-
szerelkezett tüntetôket a
CNN-en és egy arab televízió
híradásaiban... Január 30-án,
vasárnap érkeztünk haza, s
bizony, itthonról nézve sokkal
ijesztôbbnek tûnnek az ese-
mények. Ekkor éreztük, hogy
milyen jó újra itthon!

Vándor Andrea

Különleges egyiptomi telelés


