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Hagymás vér, sznyitkára tálalt
mozgóskaleves, székelyká-
poszta, sült kolbász, hurka, ci-
gánka és fánk szerepelt az ét-
lapon a város kisebb-na-
gyobb közösségeinek farsan-
gi mulatságain március 5-én.
A nagyböjtöt megelôzô hétvé-
ge hagyományôrzô disznóto-
rait nyolc csabai helyszínen és
kivetítôkön akár Budapesten,
az utazás kiállításon is nyo-

mon követhették az érdeklô-
dôk.  

A IX. Csabai Farsang utolsó
napjaiban Mezômegyeren, Ja-
minában, Pósteleken, az And-
rássy Úti Társaskörben, a Len-
csési Közösségi Házban, a
Békési Úti Közösségi Házak-
ban, a Váradi Lovasfarmon és
az Árpád Pálinkatanyán szen-
derült jobblétre egy-egy disz-
nó, hogy még a böjt elôtt bô-

séges vacsora készüljön belô-
le. Mezômegyeren, az Arany
János Mûvelôdési Házban a
helyi nyugdíjasklub tagjai mu-
tatták be Laczó Pál vezetésé-
vel, hogy milyen is az igazi
disznótor. Míg kint dolgoztak,
bent a pálinka- és kolbászver-
senyre érkezett „mûalkotáso-
kat” bírálta el a zsûri. A legjobb
kolbászt Marik András készí-
tette, rögtön utána Kokavecz
László és Farkas Pál követke-
zett. A pálinkaverseny gyôzte-
se Darabos János lett, a má-
sodik helyen Kokavecz László,
a harmadikon Járosi Pál vég-
zett. A Csabai Kolbászklub
Egyesület különdíját Darabos
János nyerte el. A megyeriek
asztalára ezután sznyitkára tá-
lalt mozgóskaleves, azaz szá-
raz kenyérre tálalt, belsôsé-
gekkel, velôvel gazdagított le-
ves és más hagyományos éte-
lek kerültek.

Farsangi látványdisznótorok
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Minden idôk egyik legsikere-
sebb magyar tornásza, dr.
Magyar Zoltán járt városunk-
ban nemrégiben. A kétszeres
olimpiai, háromszoros világ-
és Európa-bajnok sportoló ez-
úttal mint a Magyar Torna Szö-
vetség (MATSZ) elnöke láto-
gatott a megyeszékhelyre. Lá-
togatása elsô felében a város-
házán megbeszélést folytatott
Vantara Gyula polgármester-
rel, majd kilátogatott a Torna
Club Békéscsaba Kórház ut-
cai tornacsarnokába.

A 125 éves Magyar Torna
Szövetség nemrégiben meg-
választott elnöke egyik elsô

hivatalos vidéki útját a hosszú
évek óta legsikeresebb nôi
tornaklub városába, Békés-
csabára tervezte. A találkozón
régi ismerôsként köszöntötte

egymást Vantara Gyula és Ma-
gyar Zoltán, hiszen évek óta
együtt tevékenykednek a Ma-
gyar Olimpiai Bizottságban.

Itt járt a lólengés királya
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A Békés Megyei Jókai Szín-
ház, a Körös Irodalmi Társa-
ság és a XXI. Század Ma-
gyar Drámájáért Alapítvány
idén is megrendezi a ma-
gyar drámaíró versenyt a
Jókai Színházban.

A nyitónapon, március
25-én este a színházban –
Bengt Ahlfors Színházko-
média címû elôadása elôtt –
a Magyar Nemzet címû na-
pilap másnapi cikkei közül
sorsolnak majd az alapít-
vány munkatársai. Az adott
szöveg tartalmából, azt asz-
szociációs alapként felhasz-
nálva, a meghívott írók más-

nap reggelre egy-egy egy-
felvonásos színdarabot ír-
nak.

Az írók:
Karafiáth Orsolya (a Ma-

gyar Köztársasági Arany Ér-
demkereszt tulajdonosa.
Bôvebben: www.karafiath.
hu).

Kiss Ottó (Gyulán él, Ar-
tisjus Irodalmi Díj, valamint
József Attila-díj tulajdonosa.
Bôvebben: http://kissotto.
blogspot.com), Zelei Miklós
(Pro Literatúra-díjas író. Bô-
vebben: http://www.zelei.
hu).

Drámaíró verseny
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Ebben az évben itthon és kül-
földön egyaránt Liszt Feren-
cet ünnepli a zenei világ. Ke-
vés olyan avatott tolmácsoló-
ja van a nagy romantikus
mester és egyben forradalmi
újító mûvészetének, mint Tóth
Péter zongoramûvész, aki – a
weimari és a budapesti Liszt-
versenyen aratott gyôzelmei
után – nemrég Los Angeles-
ben is kivívta a nemzetközi
zsûri elismerését.

– Mostanában ritkán látha-
tunk, hallhatunk. Mennyi ide-
je vagy már távol?

– Másfél éve, hogy ösztön-
díjjal kijöttem Amerikába.
Úgynevezett artist diploma,
azaz mûvészképzés prog-
ramban veszek részt a Texas
Cristian Universityn. Dallastól
nem messze fekszik a város,
Fort Worth, ahol dr. Ungár Ta-
más a professzorom. Termé-
szetesen nemcsak tanulok,

hanem koncertezek is, ami-
kor lehetôségem nyílik rá.
Többek között Dallasban,
San Franciscóban, Los Ange-
lesben voltak elôadóestjeim,
májusban pedig Washington-
ban fogok koncertezni.

– Merre jártál még a világ-
ban?

– Tavaly nyáron Peruban
töltöttem hosszabb idôt, két
fellépésem volt Limában.
Gyönyörû ország Peru, bejár-
tuk a Machu Picchut és kör-
nyékét, de nemcsak a táj
szépsége ragadott meg, ha-
nem az emberek közvetlensé-
ge és életvidámsága is. A leg-
távolabbi hely, ahová eljutot-
tam, Kína volt. Huszonöt órát
utaztam Texastól, ami lega-
lább olyan fárasztó, mint a ti-
zenhárom órás idôeltolódás.
Persze az embert mindig kár-
pótolja a sok élmény.

Hírünk a világban
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Március tizenötödikén, a ra-
gyogó tavaszi idôben talán
minden eddiginél többen jöt-
tek el az 1848–’49-es forrada-
lom és szabadságharc tiszte-
letére rendezett városi meg-
emlékezésre. Családias han-
gulatban, békésen, méltóság-
teljesen ünnepelt a tömeg vá-
rosunkban.

A nemzeti ünnep csabai
programja istentisztelettel in-
dult a Deák Ferenc utcai re-
formátus templomban. Köz-
ben a városháza és a Kos-
suth-szobor környékén gyüle-
keztek a nézelôdôk, az apró-
ságok a játszóházban gyé-
kénylovacskákat, gyöngyko-
kárdákat, zászlókat készítet-
tek, és egész családok fény-
képezkedtek korabeli ruhák-
ban Kádár Ferenc Fotószín-
házában. A Korzó téren a Kö-
rösparti Vasutas Koncert Fú-
vószenekar „toborozta” az
embereket, majd ôk is csatla-

koztak a menethez, amelyben
táncosok, huszárok és lova-
sok vonultak a Szent István
téri ünneplôk között. A színes
forgatag a városháza elôtt
megállt, és a zászlófelvonás
után a nézôkkel együtt a Kos-
suth térre ment át. A tér szín-
padán Bartus Gyula rendezé-
sében Élni fogsz, hazám,
mert élned kell! címmel a Jó-
kai Színház mûvészei adtak

ünnepi mûsort, majd Vantara
Gyula mondott beszédet.

– A forradalom és szabad-
ságharc ünnepe évrôl évre az
újrakezdés, a nemzeti össze-
fogás lehetôségét hordozza
magában. Mindannyian sze-
retnénk arra a negyvennyol-
cas nemzedékre hasonlítani,
amely megálmodta Magyar-
ország függetlenségét.

Békésen ünnepeltünk
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Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata és a Pol-
gárok Békéscsabáért Egye-
sület szervezésében megtar-
tott februári városi polgári bál
estéjén zsúfolásig megtelt a
Phaedra Közéleti Központ. A
szervezôk a bálon befolyt
összesen 320 ezres tombola-
bevételt a vasárnapi iskola
mozgalomban részt vevô csa-
bai pedagógusok és a Polgá-
ri Esték rendezvénysorozat
támogatására ajánlották fel.

A vasárnapi iskola mozga-
lom öt évvel ezelôtt indult út-
jára.

Vasárnapi
iskola
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Örökbefogadó és rehabilitációs központunk,
EB-rEHAB programunk megvalósításához
adója 1%-ával segítséget nyújthat.
www.102kisallatalapitvany.hu.

100 Ft/kg

A hirtelen jött havazás ellené-
re mintegy száznegyvenen
mentek el a Békéscsabai Vá-
rosi Nyugdíjas Egyesület feb-
ruárban tartott közgyûlésére,
ahol megtörtént a tisztújítás,
pontosították az alapszabályt,
elfogadták a közhasznúsági
jelentést és a múlt évi költség-
vetési beszámolót.

A tanácskozáson vendég-
ként vett részt dr. Ferenczi At-
tila tanácsnok, Gólya Pál, a
Civil Szervezetek Szövetsé-
gének elnöke és Szrenka Pál-
né, a Békés Megyei Nyugdí-
jas Egyesületek Szövetségé-
nek elnöke. A közgyûlés
megválasztotta a csabai
egyesület vezetôségi tagjait,
elnök továbbra is Vágvölgyi

Gábor maradt, az alelnök ez-
úttal Obsuszt András lett. A
régi vezetôségi tagok közül
ismét bizalmat szavaztak Ka-
posi Lászlónénak és Dévai
Jánosnénak, új tagként került
a testületbe Gerebenics Ist-
vánné, Csávás Sándor és
Székely József. Póttagnak
Ölyüs Istvánnét választották,
a felügyelôbizottság elnöki
posztját pedig Kölesné Vand-
ra Éva tölti be. Mint megtud-
tuk, az egyesület bevétele ta-
valy mintegy hétmillió forint
volt, ami tizennégy százalék-
kal több a tervezettnél, kiadá-
saik viszont – a számos meg-
valósult program ellenére – a
tervezett szint alatt maradtak.

M. E.

Megtörtént a tisztújítás

régi hagyományt élesztett
fel az Erzsébethelyi Általános
Iskola lelkes pedagógusa,
Laurenczy Melinda idén té-
len: sítábort szervezett. Évek-
kel ezelôtt már voltak hason-
ló kezdeményezések, de
ezek egy idô után elakadtak,
most azonban újra lehetôség
adódott rá, hogy megszeret-
tessük tanítványainkkal a téli
sportok királynôjét, a síelést.

Az út hosszú, de gyönyörû
volt Gyergyócsomafalvára, s
nekünk, alföldieknek igazi
látványosságot jelentettek a
hegyek, az erdôk. Az elsô na-
pot a „bébipályán” töltöttük,
ahol a fél társaság csetlett-
botlott, de végül mindenki
begyakorolhatta a síelés
alapjait. Ezután már „csak”
tudás – és leginkább bátor-
ság – kellett ahhoz, hogy
megpróbálkozzunk a felvonó
használatával és a nagy pá-
lya nehézségeinek leküzdé-
sével. A harmadik napon már
szinte minden szülô és gye-
rek a kék pályán síelt. Csodá-
latos látvány volt, ahogy a
kezdôk szinte mindegyike

száguldott lefelé a lejtôn. A
kellemes idôben gyorsan tel-
tek a napok, azt vettük észre,
hogy már csomagolni kell,
indulunk haza.

Már most a következô sí-
túrára készülünk, hiszen na-
gyon jól éreztük magunkat.

Laurenczy Melinda és Zöldi
Sándor testnevelôk érdeme,
hogy többen is örök barátsá-
got kötöttek a síeléssel. A
környék nyáron is gyönyörû:
szebbnél szebb kiránduló-út-
vonalat lehet bejárni, így hát

szlogenünk is helytálló: „Es-
het a hó vagy lehet nyár, Cso-
mafalva visszavár.”

rajtunk nem múlik: me-
gyünk!

Kovácsné Szatyin Ildikó,
Erzsébethelyi Általános Is-
kola

Iskolai sítábor Gyergyóban

TÓTH PRODUKCIÓ REKLÁM- ÉS RENDEZ-
VÉNYSZERVEZÔ 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

Születésre dévaványai va-
gyok, lakosnak gyomaendrôdi
– újságíróként viszont békés-
csabainak vallom magamat,
immáron húsz éve. Éppen két
évtizede kaptam elsô újságírói
szerzôdésemet az akkor indu-
ló Napi Délkeletnél, még a
Szigligeti utcában. Azóta elô-
fordultam pár szerkesztôség-

nél, Békéscsaba viszont meg-
maradt életem állandó helyszí-
nének. Sokat köszönhetek en-
nek a városnak – remélem, a
Csabai Mérleg öt évfolyamá-
nak szerkesztésével, megjele-
nésének szervezésével valamit
visszaadtam abból, amit kap-
tam. Most mégis elérkezett a
búcsú ideje, legalábbis idôle-

gesen. Új feladat vár, Erdôs
Norbert kormánymegbízott fel-
kérésére a Békés Megyei Kor-
mányhivatal sajtósa leszek. 

Persze Békéscsaba tovább-
ra is kedves, kedvenc városom
lesz. A jövôben is szeretném
kiérdemelni a csabaiak bizal-
mát, s talán ôk is számítanak
rám.  Fehér József 

Öt évfolyam után búcsúzik a szerkesztô

Ennek  lényege, hogy hétvé-
geken, szombaton délután és
– igény szerint – vasárnap dél-
elôtt foglalkoznak a szórvány-
ban élô gyermekekkel a határ
közeli településekrôl érkezô
magyarországi pedagógu-
sok. Jelenleg negyedszáz
partiumi és két felvidéki tele-
pülést látogat összesen ötven
debreceni, karcagi, békéscsa-
bai, lökösházi, szentendrei és
esztergomi tanár és tanító.

A mozgalomban részt vevô
békéscsabai iskolák – a 2.
Számú Általános Iskola, az
Erzsébethelyi Általános Isko-
la, a Jankay Tibor Két Tanítási
Nyelvû Általános Iskola és
Diákotthon, illetve a Szabó
Pál Téri Általános Iskola – in-
tézményenként ötvenezer fo-
rint összegû pénzadomány-
ban részesültek a tombolabe-
vételbôl.

A békéscsabai pedagógu-
sok nagy örömmel fogadták
ezt a kezdeményezést, hiszen
munkájukat önkéntes alapon,
ellenszolgáltatás nélkül vég-
zik. Céljuk – a hiányzó ma-

gyar „írásbeliség” pótlásán és
a helyi tananyag kiegészíté-
sén túl – személyes kapcsola-
tok elmélyítése határon innen
és túl. Ezt erôsítette meg dr.
Szeleczki Erzsébet, a 2-es is-
kola vezetôje is, aki elmondta:
intézményük tanárai és diák-
jai Nagyszalontán találkoznak
rendszeresen hátrányos hely-
zetû erdélyi magyar gyere-
kekkel.

Az igazgatónô hozzátette,
hogy 2011-ben negyedik al-
kalommal vesznek részt an-
nak az egyhetes nyári tábor-
nak a szervezésében, ame-
lyen Böjte atya közremûködé-
sének köszönhetôen hét-
nyolc erdélyi árvaház kilenc-
ven–száz gyermeke vehet
részt idén nyáron is.

Szalonta mellett két másik
bihari településen, Belénye-
sen és Tenkén is gyakori a
csabai pedagógusok látoga-
tása – tudtuk meg Tirjákné
Prisztavok Ágnestôl, a Jankay
általános iskola igazgatójától,
aki elmondta, hogy kárpátal-
jai programok szervezését is
kilátásba helyezték már.

A Tenkétôl három kilomé-
terre lévô Bélfenyéren a Sza-
bó Pál Téri Általános Iskola
pedagógusai segítik rendsze-
resen Kiss Márton atya mun-
káját a falu árvaházában – tá-
jékoztatott Lôrinczy Tünde
pedagógus.

A négy intézmény között
szétosztott összesen kétszáz-
ezres támogatást minden
esetben anyagbeszerzésre
(kézmûves-eszközök, köny-
vek, fénymásolás), valamint a
tanárok és diákok kiutazásá-
nak támogatására fordítják
majd a vasárnapi iskola moz-
galomban aktív szerepet vál-
laló csabai iskolák.

Kárász-Kiss Péter

Vasárnapi iskola mozgalom

Immár 34. alkalommal nyitotta
meg kapuit márciusban Buda-
pesten a legnagyobb belföldi
turisztikai vásár, az Utazás 2011
Kiállítás. A korábbi évektôl elté-
rôen az idén Békéscsaba vá-
rosa a többi Békés megyei tele-
püléssel együtt egy új arculatú,
modern felépítésû standon kö-
zösen állított ki. 

Több magas rangú diploma-
ta, politikus, turisztikai szakem-
ber és üzletember fogadta el a
város meghívását, ôk a szakmai
napon Kiss Tibor alpolgármes-
terrel és Opauszki Zoltán kabi-
netfônökkel tárgyaltak. A meghí-
vott vendégek az ízletes kolbász
és a finom borok, pálinkák mel-
lett ízelítôt kaptak Békéscsaba
aktuális turisztikai kínálatából is. 

A szervezôk igazi vendégvá-
ró programokkal fogadták a
kedves látogatókat, volt kol-
bászgyúrás, kvízjáték értékes
nyereményekért, és a már ha-
gyományosnak számító kol-
bászárverés az idén Faragó
András színmûvész köz-

remûködésével.  A standon a
Csabai rendezvényszervezés
Kft., az Árpád pálinkát készítô és
forgalmazó Kisrét Manufaktúra
Kft. képviselôi mellett a békés-
csabai önkormányzat, illetve a
Tourinform iroda munkatársai
fogadták a vendégeket és tájé-

koztatták az érdeklôdôket. A
vállalkozó kedvû látogatók a
Békéscsabai Turisztikai Egye-
sület felajánlásainak köszönhe-
tôen a városi totó kitöltésével a
sok értékes ajándék mellett csa-
bai hosszú hétvégéket is nyer-
hettek.

A város ezúton mond köszö-
netet a következô intézmények-
nek, vállalkozásoknak a kiállítá-
son való részvétel támogatásá-
ért: Árpád Gyógy- és Strandfür-
dô, Békéscsabai Kolbászgyártó
Kft., Csabahús Kft., Csabai Kol-
bász Klub Egyesület, Csabai
rendezvényszervezés Kft., Gar-
zon-Fenyves Hotel és étterem,
iPONT, Kisrét Manufaktúra Kft.,
Munkácsy Emlékház, Pegazus
Lovasiskola.

Békéscsaba az Utazás 2011 Kiállításon 

Meghívó
Békéscsaba Megyei Jogú Város
Lengyel Nemzetiségi Önkormány-
zata és a Magyar–Lengyel Baráti
Kulturális Egyesület szeretettel meg-
hívja önt és hozzátartozóit a Chopin
kórus magyar–lengyel barátság
napja alkalmából szervezett ünnepi
koncertjére március 27-én 18.00
órai kezdettel az Ibsen Házba.

A belépés ingyenes, minden érdek-
lôdôt szeretettel várunk!

Képkeretezés,
tükörkészítés

méretre,
biztosítós üvegezés.

TüKÖr BT.,
Békéscsaba,

rákóczi út 28.,
tel.: 06-66/637-970

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL*



BÉKÉSCSABAI KULTURÁLIS KÖZPONT 
IFIHÁZ – ANDRÁSSY ÚTI TÁRSASKÖR
5600 Békéscsaba, ANDRÁSSY ÚT 38.  Pf. 60

Tel.: 66/449-222, 66/527-920 
www.ifihaz.hu • ifihaz@ifihaz.hu

3CSA BAI MÉR LEG Velünk történt

Március 24–30.

Március 31.– április 6.

BÉKÉSCSABAI KULTURÁLIS KÖZPONT 
– Lencsési Közösségi Ház –

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

Álomháború (szinkr. amerikai akció)
A Föld inváziója (szinkr. amerikai akció) 16 év
Kellékfeleség (szinkr. amerikai romantikus vígjáték) 12 év
Elhajlási engedély (szinkr. amerikai vígjáték) 16 év
rango (szinkr. amerikai animációs) 12 év
Fekete hattyú (amerikai dráma) 16 év
Hillsong (feliratos ausztráliai koncertfilm) KN
Három (német romantikus vígjáték)
Szerelmek háza (finn vígjáték) 16 év

Sorsügynökség (szinkr. amerikai thriller) 12 év
Álomháború (szinkr. amerikai akció)
A Föld inváziója (szinkr. amerikai akció) 16 év
Kellékfeleség (szinkr. amerikai romantikus vígjáték) 12 év
rango (szinkr. amerikai animációs) 12 év
A király beszéde (angol dráma) 12 év
Gyermekeim apja (francia–német dráma) 12 év
Womb – Méh (német–magyar–francia filmdráma) 18 év

www.csabacenter.hu

Családi játszóház
Március 26-án, szombaton 9-tôl 11.30 óráig: tavaszi és húsvéti dekorá-
ciók, tojásmozaikok készítése. A foglalkozást Ujj Éva vezeti.

Pódium est
Március 26-án, szombaton 16 órakor: „Magyar rapszódia” – összeállí-
tás Nagy Szilvia énekmûvész és Kovács Gergely Tamás, a Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Egyetem zongora szakos hallgatója tolmácsolásában
Liszt Ferenc születése 200. évfordulója tiszteletére (Lencsési Pódium-
sorozat). 

Metszési bemutató
Március 28-án, hétfôn 15 órakor: gyümölcsfametszési bemutató – (Ko-
cziszki János kertészmérnök tartja fényesi almáskertjében).

Ismeretterjesztô elôadás
Április 4-én, hétfôn 17 órakor: „Monília, tûzelhalás és egyéb kórtani ve-
szedelmek” – Csenki Éva, a növényvédô állomás munkatársának elô-
adása (kertbarát kör).

Kiállítás
Április 6-áig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig: IX. „Csak tiszta forrásból…”
– a Kárpát-medencében élô és alkotó magyar fotósok számára kiírt pá-
lyázat zsûrizett anyagából összeállított kiállítás tekinthetô meg. 
Április 8-án, pénteken 17 órakor: a dr. Tóth Csaba debreceni alkotó fest-
ményeibôl válogatott tárlat megnyitója.   

Kirándulás
Április 10-én, vasárnap: gyalogtúra a Dobozi úti Fácános erdôtôl Béké-
sig. Indulás 8.40-kor a buszpályaudvarról a menetrend szerinti dobozi
járattal, várható visszaérkezés Békésrôl autóbusszal 14.30-kor (termé-
szetjáró kör).                          

eMagyarország pont
Hétköznapokon 10-tôl 18 óráig: internethasználati lehetôség
(100 Ft/óra). Nyomtatás: 10 Ft/A4.

Lapunk
legközelebbi

száma
április 7-én
jelenik meg.

Békéscsabai Tavaszi Fesztivál – március 15.–április 6.

Ajánló az Andrássy Úti Társaskör programjaiból:

március 25. (péntek) 19.00 óra: Csabai Bluesház Török Ádámmal. Vendég:
Závodi Janó (gitár). Belépô: 600 Ft;

március 26. (szombat) 20.00 óra: a Trió inFúzió és a Creatíve Art Trió kon-
certje (ingyenes);

március 29. (kedd) 19.00 óra: költôi est Szarka Tamással, a Ghymes zenekar
tagjával (ingyenes);

március 31. (csütörtök) 20.00 óra: Szabó Sándor és ralf Gauck gitárestje.
Belépô: 1200 Ft;

április 1. (péntek) 20.00 óra: Guzsalyas táncház és Ludas Kocsma (ingye-
nes),

április 2. (szombat) 20.00 óra: Hammondárium és Kozma Orsi Quartet kon-
cert (ingyenes).

Továbbá:
április 6. (szerda) 19.00 óra: a Bartók Béla Vegyeskar koncertje Liszt Ferenc
születésének 200. évfordulója alkalmából (városháza, díszterem); 

április 2. (szombat) 10.00 óra: „D” Nyolctánc Országos Bajnokság, junior la-
tin ranglista és klubközi verseny (az egyetem sportcsarnokában, belépô:
2000 Ft, nyugdíjasjegy: 1500 Ft).

Teljes programlista: www.ifihaz.hu

Harangozó Ilona (Bimbi) festményeinek kiállítása az Andrássy Úti Társaskör
mûvészkávézójában. Megtekinthetô: április 4-éig.

Gyerkôcök és szüleik! Szombat délelôtt 10.00–14.00-ig az Andrássy Úti Tár-
saskörben (Andrássy út 38.): „Kismesterek” – kreatív kézmûves-foglalkozás
hagyományos és mai modern hobbi-technikákkal. 

Lányok, asszonyok! Könnyed, átmozgató zenés torna minden szerdán 17.30-tól
az Andrássy út 38. sz. alatt Bálintné Zsilák Veronika vezetésével (500 Ft/alkalom).

A Penza-lakótelepen, család-
ja körében március 9-én ün-
nepelte kilencvenedik szüle-
tésnapját Simon Lászlóné,
akit a város nevében dr. Kiss
Gyula aljegyzô és dr. Bacsá-
né Kutyej Bozsena köszön-
tött.

A kilencvenéves hölgy
kedves mosollyal fogadta a

látogatókat, az arca szinte
sima, és még csak a haja sem
ôszült meg. Szintén fiatalos,
hetvenkilenc, nyolcvanöt és
nyolcvannyolc éves húgai kö-
rében (nyolcvankét éves öcs-
cse most nem tudott eljönni
Pestrôl) az ünnepelt hol a vi-
rágokban gyönyörködött, hol
a vendégekrôl igyekezett
gondoskodni, pedig abban
két fia és két menye is jeles-
kedett. 

Ica néni szegény család-
ban nôtt fel, lánykorában a
kötöttárugyárban, késôbb a
Mezôgépnél dolgozott. Nyug-
díjasként a kórházban tevé-
kenykedett, és szívesen járt a
nyugdíjas-egyesületbe. Elsô
férje közlekedési balesetben
hunyt el huszonhét évesen,

két kicsi gyermeküket sokáig
egyedül nevelte, majd férjhez
ment Simon László pénzügy-
ôrhöz. Idôsebb fia, Imre húsz-
éves korában Németország-
ba ment dolgozni, azóta ott él
feleségével és fiával, de az
ünnepre ô is hazajött. Fiata-
labb fia, István Jaminában la-
kik, feleségével együtt sokat
segítenek Ica néninek, akit
három unokája és öt déduno-
kája is látogat. 

Simon Lászlóné gyakran
sétált az Élôvíz-csatorna part-
ján, mióta mûtötték a lábát,
azóta ritkábban mozdul ki, de
állítja: fiatalos megjelenését
részben a mozgásnak, rész-
ben a géneknek és az egész-
séges házi kosztnak köszön-
heti. M. E.

A fiatalos kilencvenes

Kirándultak, önkéntes munkát
végeztek, sôt még vért is ad-
tak azok az emberek, akik
részt vesznek a Békéscsabai
Kistérségi Életfa Szociális
Szolgáltató Központ és az
Egyensúly AE Egyesület
komplex lakhatási és képzési
programjában. 

Az Európai Unió támogatá-
sával, az Európai Szociális
Alap társfinanszírozásával
megvalósuló Fedél MÁS-
KÉP(P) TÁMOP-5.3.3-08/2-
2009-0013, hajléktalan embe-
rek társadalmi és munkaerô-
piaci integrációját segítô prog-
ram keretében a közelmúltban
az ópusztaszeri nemzeti park-
ba látogattak el a nehéz sorsú
emberek. Február végén a
Trefort Ágoston Villamos- és
Fémipari Szakképzô Iskola és
Kollégium környezetét tették
rendbe, március elején pedig
véradáson vettek részt. Ahogy
néhányan megfogalmazták: a
program segít nekik abban,
hogy ismét kezükbe vegyék a
saját sorsuk irányítását.

Fedél
MÁS-KÉP(P)

A MOL Új Európa Alapít-
vány nevében idén már ne-
gyedik alkalommal adták át
a „Tehetséggondozásért”
díjat, amellyel olyan szak-
emberek munkáját jutal-
mazzák, akik nagyban hoz-
zájárulnak a fiatal tehetsé-
gek felfedezéséhez és elin-
dításához. Ezúttal nyolc ál-
dozatkész tanár és edzô
munkáját ismerték el, s a dí-
jazottak között szerepel a
békéscsabai Galli Zsolt ví-
vóedzô is.

Galli Zsolt közel 25 éve
kezdte el Békéscsabán vívó-
edzôi pályafutását. Keze alól
került ki többek között Tóth
Hajnalka junior Európa- és vi-
lágbajnok. Jelenlegi legered-
ményesebb tanítványa Bohus
réka, aki serdülôként már a
kadet válogatottat erôsítette
az Európa-bajnokságon.

Az edzô játékosan, türe-
lemmel neveli a gyerekeket
nemcsak a sportra, hanem az
életre. Átérzi tanítványai lelki
világát, ha kell, együtt tanul velük, ha kell, saját költsé-

gén viszi el ôket a versenyre,
mindezekkel megtanítja a
gyerekeket az önzetlenség-
re, az egymás iránti tisztelet-
re és arra, hogy soha ne ad-
ják fel azt, amiben hisznek.

Ötlete alapján mûködik a
Jankay Tibor iskolában önál-
ló sportosztály, de rengeteg
önkéntes munkája fekszik a
békéscsabai vívócsarnok
létrejöttében is. Elnökségi
tagként aktívan részt vesz a
Magyar Vívószövetség életé-
ben.

Díjat kapott Galli Zsolt
A több mint húszéves Békés
Megyei Népmûvészeti Egye-
sület, a Hagyományok Háza
és a Népmûvészeti Egyesüle-
tek Szövetsége „Merre tart a
népi kézmûvesség II.” – azaz
Modern törekvések a népi
iparmûvészetben, népmûvé-
szet a mûvészetben címmel
rendezett kétnapos országos
konferenciát a  kézmûves
szakiskolában nemrégiben. A
rangos nemzetközi szakmai
fórum észt, szlovák és ma-
gyar elôadói olyan kérdések-
re keresték a választ, mint a
népi kézmûvesség és a di-
zájntervezés kapcsolata, a
zsûrizés szempontjainak vál-
tozásai vagy mint a hagyomá-
nyos technikák átmentése.
Mint azt Pál Miklósnétól, a Bé-
kés Megyei Népmûvészeti

Egyesület elnökétôl megtud-
tuk, az elsô konferencia 2009-
ben volt Csabán, s az azóta
alakult kaposvári MOTOLLA
mûhely norvégokkal, észtek-
kel és románokkal mûködik
együtt, a Zala megyeiek pe-
dig szlovén kézmûvesekkel. A
Munkácsy múzeumban már-
cius 25-éig látható a „Modern
törekvések a népi kézmûves-
ségben” címû országos be-
mutató kiállítás, melynek kü-
lönlegessége, hogy – Kapos-
vár, Heves, Budapest, Zala
megye és Békéscsaba mellett
– most elôször mutatkoztak
be az észt és a szlovák szak-
mai mûhelyek. A tárlatmeg-
nyitón több mint kétszázan
vettek részt, voltak vendégek
a Vajdaságból, Erdélybôl és
Szlovéniából is. V. A.

Népi kézmûvesek

Számukra a sikert a szabad-
ság, a nehézséget több ezer el-
lenséges katona jelentette. Ne-
künk, utódoknak egészen más
ellenséggel kell megküzde-
nünk, de készen állunk. Kivívjuk
hazánk függetlenségét, megú-
jítjuk a hont, visszaadjuk az or-
szágnak az önrendelkezés sza-
badságát, és megszabadítjuk
az országot a nyomasztó ter-
hektôl.

Nem elég remélni a sikert,
össze kell fognunk, cseleked-
nünk kell, és a szívós, követke-
zetes munkának meglesz az
eredménye. Így gyermekeink-
nek egy lelkében, államában és
mûködésében megújult Ma-
gyarországot adhatunk át, ahol
nem kell többé félni a bizonyta-
lanságtól, a kiszolgáltatottság-

tól – hangzott a polgármester
beszéde.

Az ünnepség végén, a ko-
szorúzás elôtt a város díjazottait
köszöntötte a népes közönség.
Békéscsaba Kiváló Pedagógu-
sa kitüntetést kapott dr. Péter
Józsefné, a Kölcsey Utcai és Li-
geti Sori Óvoda, valamint Szé-
csi Ferencné, a Petôfi Utcai Ál-

talános Iskola pedagógusa. A
Békéscsaba Kultúrájáért kitün-
tetést Banner Zoltán mûvészet-
történész, író, elôadómûvész, a
Békéscsaba Sportjáért kitünte-
tést Ancsin Mihályné Lauri-
nyecz Katalin, valamint a Be-
reczkiné Harangozó Ildikó és
Petrovszki Pál alkotta edzôpá-
ros vehette át. Mikóczy

Békésen ünnepeltünk
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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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A csabai szennyvízberuházás
keretében a város csatorna-
hálózatának bôvítése mellett
fontos feladat a meglévô
szennyvízátemelôk korszerû-
sítése, valamint új átemelôk
építése. Endrész Lászlót, a
projekt mûszaki felügyeletét
ellátó mérnökszervezet képvi-
selôjét arról kérdeztük, milyen
szerepet töltenek be ezek az
„eszközök” a megújuló szenny-
vízhálózat mûködésében.  

– Pontosan mi a feladata a
szennyvízátemelônek?

– A csatornahálózat fon-
tos elemei a köztes, illetve
végátemelôk, amelyek egy-
egy kisebb vagy nagyobb te-
rületen, úgynevezett öblözet-
ben összegyûjtik az ingatla-
nokból érkezô szennyvizet,
és továbbítják a szennyvíz-
tisztító telep irányába. A
szennyvíz az ingatlanokból
elôször a kisebb átemelôkbe
kerül, onnan hosszabb-rövi-
debb nyomócsöveken ke-

resztül jut el a nagyobb ka-
pacitású gravitációs gyûjtô-
csatornákba, majd a végáte-
melôkbe. Az összegyûjtött
szennyvizet a végátemelôk
már közvetlenül a technoló-
giájában megújuló tisztítóte-
lepre továbbítják. Mivel a be-
ruházás során városszerte új
csatornaszakaszok épülnek,
tehát megnô a hálózatba ér-
kezô szennyvíz mennyisége,
a meglévô átemelôk kor-
szerûsítésére, valamint új át-
emelôk építésére van szük-
ség.

– Hány átemelôt kor-
szerûsítenek és mennyit épí-
tenek még?

– Összesen 28 új átemelô
megépítésére és 39 meglévô
átemelô rekonstrukciójára ke-
rül sor. A meglévô átemelôk
közül 27 felújítása befejezô-
dött, további 11 korszerûsíté-
se pedig folyamatban van. A
korszerûsítés az imént emlí-
tett okok miatt elsôsorban ka-
pacitásbôvítést jelent, több
esetben új, nagyobb szivaty-
tyúk telepítése válik szüksé-
gessé. Az új átemelôk közül

négy készült el, és további hat
átemelô építése is elkezdô-
dött.

– Milyen változásokat ta-
pasztalhatnak majd a környé-
ken élô csabaiak a jelenlegi
átemelôk korszerûsítésével,
az új átemelôk megépülésé-
vel?

– A korszerûsítés, illetve az
új átemelôk építésének leg-
fontosabb eredménye, az
újonnan épülô csatornasza-
kaszokkal együtt, a város csa-
tornahálózatának megbízha-
tó, üzembiztos mûködése,
ami minden csabait érint. Je-
lentôs elôrelépés emellett,
hogy minden jelenlegi és
újonnan épülô átemelô légzá-
ró kivitelben készül el és mel-
lé úgynevezett biofilter beépí-
tésére kerül sor. Az átemelôk-
bôl érkezô levegôt a biofilter-
ben található, növényi és
mesterséges alkotóelemeket
egyaránt tartalmazó töltet
megszûri, így teljesen
megszûnik a jellemzô kelle-
metlen szaghatás, ami a kör-
nyéken lakók mindennapjait
érintô, pozitív változást jelent
majd.

Az átemelôk fontos szereplôk

Közlekedésbiztonság gyerek-
szemmel címmel hirdetett pá-
lyázatot óvodásoknak és álta-
lános iskolásoknak az Orszá-
gos Baleset-megelôzési Bi-
zottság. Idén a megye százöt-
venhét intézményébôl több
mint 4600 pályázat érkezett, a
csabai és környékbeli gyere-
kek alkotásait március 7-e és
10-e között tekinthették meg
az érdeklôdôk a múzeum
Munkácsy Galériájában.

A zsûri döntése alapján a
legjobb békéscsabai alkotá-
sokat a következôk készítet-
ték: óvodások – 1. Fábián
Csenge, Kölcsey utcai óvoda;
3. Szabó Sándor, Hajnal utcai
óvoda; különdíjas Uhrin Ba-
lázs, Napsugár óvoda; Szabó
Joelina, Penza óvoda; Karan-
csi Máté, Lencsési óvoda;
Dóczi Abigél, Szegfû utcai
óvoda; Tóth Luca, Kölcsey ut-
cai óvoda; Szekeres Gréta,
Százszorszép óvoda. Alsó ta-
gozatosok – 1. Kocsis Bálint,

Jankay iskola; 2. Kis Laura,
Gerla; 3. Giricz Anett, Petôfi
utcai iskola; különdíjas Lo-
pusnyi Pál, Jankay iskola;
Szél Miklós, Petôfi utcai isko-
la; Török Zoltán, 2-es iskola;
Budai Dániel és Laczó Nóra
Erzsébethely; Szabó Virág,
Szabó Pál téri iskola; Szóró
Viktor Axel, József Attila isko-
la; Papp Dorottya, belvárosi
iskola. Felsô tagozatosok – 2.
Pomázi rebeka, Petôfi utcai
iskola; különdíjas Aradszki
Mihály, belvárosi iskola; Szilá-
gyi Petra, Dakó Eszter, Kri-
zsán Patrik és Dobó Petra,
Petôfi utcai iskola; Varga Ta-
más, belvárosi iskola; Püski
Norbert, Gerla. 

A múzeumban kiállított al-
kotások közül a legjobbak a
Békés Megyei Baleset-mege-
lôzési Bizottsághoz kerülnek,
a bizottság pedig kategórián-
ként öt-öt pályamunkát juttat
el az országos pályázat kiíró-
jához. Mikóczy

Közlekedés, biztonság

Március 10-én újabb nyere-
ményakciót indított útjára a
Csaba Center. A bevásárló-
és szórakoztatóközpont ôsz-
szel lesz tízéves, ennek apro-
póján tíz hónapon át össze-
sen tízszer egymillió forintot
nyerhetnek a szerencsés vá-
sárlók.

Zsibrita Pál és Hrabovszki
György elmondta, hogy a
pénzt a Center aulájában, egy
csabai vállalkozók által készí-
tett, különleges és rendkívül
biztonságos széfben helyezik
el. Ahhoz, hogy valaki hozzá-
jusson, csak vásárlás és sze-
rencse kell.

Aki a Csaba Centerben tíz-
ezer forint értékben vásárol
vagy vesz igénybe szolgálta-
tást, az a blokk felmutatása el-
lenében az információs pult-

nál húzhat egy kódot. Ezután
odamehet a széfhez, be kell
ütnie a kódot, és ha szeren-
cséje van, a széf kinyílik, a
pénzt pedig rögtön elviheti.
Kisebb értékû blokkok össze-
vonhatók, de nagyobb értékû
vásárlás esetén is csak egy
kódot lehet húzni. 

Minden hónap tizedik nap-
ján kerül egy-egy millió forint
a széfbe. Ha például az egyik
hónap huszadika táján valaki
nyer, a blokkokat akkor is ér-
demes gyûjteni, mert a követ-
kezô hónap tizedike után,
amikor megint pénz kerül a
széfbe, kódra válthatók. Ha vi-
szont nem nyer senki, a kö-
vetkezô hónap tizedikétôl már
kétmillió forint készpénzre pá-
lyázhatnak a Csaba Center
vásárlói. M. E.

Nyeremény a centerben

Schváb Zoltán, a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium közleke-
dési helyettes államtitkára
adta át a Kerékpárosbarát Te-
lepülés és Munkahely 2010
elismeréseket az önkormány-
zatok és vállalatok képviselôi-
nek még februárban. Az ál-
lamtitkár elmondta: a címet el-
nyert települések többletpon-
tokat kapnak az Új Széchenyi
Terv kerékpárosközlekedés-
fejlesztési pályázatainak elbí-
rálása során. 

Békéscsaba önkormány-
zata tavaly szeptemberben
adta be azt a pályázati anya-
got, amely alapján az NFM
kerékpárosbarát településnek
ítélte a várost. A pályázati

anyagból kiderül, hogy a bel-
területen lévô úthálózatból
191 663 méter alkalmas ke-
rékpáros közlekedésre, a
külterületen mindez 14 372
méter. 

A tavaly negyedik alkalom-
mal meghirdetett pályázat
olyan településeket díjaz,
amelyek rendezési tervében
kellô hangsúllyal szerepel a
kerékpározás feltételeinek
fejlesztése, ahol a kerékpá-
ros-infrastruktúra kimagasló
minôségû és a szemléletfor-
málást akár kampányokkal,
oktatási programokkal is tá-
mogatják.

A 2010-es pályázaton hét
település nyerte el a címet,

ezzel huszonegyre nôtt a Ke-
rékpárosbarát Települések
száma. Az ünnepélyes áta-
dón Kutyej Pál önkormányza-
ti képviselô vett részt.

A Kerékpárosbarát Munka-
hely díj elismerést elnyertek
között szerepel a Budapest
Bank Nyrt. Békéscsabai
Bankmûveleti Központja.

Hivatalosan is kerékpárosbarát Békéscsaba

A rendezvény legfontosabb
célja az volt, hogy minden ér-
deklôdô megismerhesse a
vendéglátós szakma változa-
tos szépségeit és a Keri nyúj-

totta szakmai lehetôségeket –
fogalmazott Somogyi Lívia, a
BéKSZI Zwack József Keres-
kedelmi és Vendéglátó-ipari
Tagiskolájának szakmai okta-
tásvezetôje. A március 5-ei
egész napos program egyik
szervezôje hozzátette: – A
vendéglátás olyan sokszínû
terület, amelyben megfér a
mûvészet, a tudomány, a hu-
mor és az emberi kultúra szin-
te minden dimenziója, ezért is
törekedtünk a változatos
programra. Nem véletlen te-
hát, hogy a vendéglátós szak-

ma több kiválósága (olimpiai
bajnok szakácsok, borlova-
gok) mellett kulturális esemé-
nyek is színesítették a prog-
rampalettát, így Vági László
barista elôadását csakúgy
meghallgathatták az érdeklô-
dôk, mint Simon Péter szí-
nész József Attila-estjét.

A vendéglátós nap magas
szakmai színvonalát többek
között diákvetélkedôk, sza-
kácspárbaj és egy bármixer-
bemutató garantálta, de a
szakma legfrissebb trendjeit
megcsillantó elôadások és

bemutatók sem hiányoztak. A
tizenhárom órás vendéglátó-
nap keretében harmadszor
került sor a Báthory Gyula-
emlékversenyre, amelyen há-
rom kategória versenyzôi tisz-
telegtek a csabai séflegenda
emléke elôtt.

A gasztroviadal pincérei
közül Leloczki Zita bizonyult a
legjobbnak, míg a cukrászok
és szakácsok versenyében
rácz Mariann és Kocsy Ale-
xandra nyûgözte le leginkább
a szigorú zsûrit.

Kárász-Kiss 

Színvonalas vendéglátós nap a Keriben

A TIT  márciusi programja

Egészségvédelmi tagozat
Március 30-án, szerdán

17.00 órától:
Az agresszió kezelése

Földrajzi tagozat
Március 28-án, hétfôn

17.00 órától:
Egyiptom, a kultúra bölcsôje 

Történelmi tagozat
Március 29-én, kedden

17.00 órától:
romanovok a XIX. században 

Az elôadások helye, további
információ, bérlet-
és jegyvásárlás:

TIT-székház
(Damjanich u. 1/3.),
tel./fax: 66/323-413,

Dr. Varga Tibor
jogtörténész

„Paradicsom közepibe...”
címû, a magyar vallási hagyo-
mányokról szóló elôadás-so-
rozatának következô állomá-
sa április 15-én 18.00 órától:
„Boldogasszony öröksége” –
a nôi minôség népünk lelké-
ben. 

Mindenkit szeretettel várnak a
szervezôk (a Csaba Kulturális
Egyesület a Táncmûvészetért
és a Békéscsabai Kulturális
Központ Békési Úti Közössé-
gi Házak) a Nemzetiségi
Klubházba (Békési út 15.)

Szélvédô javítás
3000 Ft-tól.

Békéscsaba, Szarvasi út 9.
Tel.: 30/945-1391
Honlap: rglas.hu
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Tavaszi városi nagytakarítás Békéscsabán, 2011. április
Veszélyes hulladékok begyûjtéseLomtalanítási ütemterv

I. A megjelölt gyûjtôhelyeken mennyiségi korlátozás és átvételi díj nélkül
leadható hulladékok:

gépjármû-, kerékpár-gumiabroncsok, ólomakkumulátorok, telefon-akkumulátorok, hûtô-
szekrények, tv, rádió, mikro, mosógép, centrifuga, kávéfôzô, teafôzô, elektromos/kombi tûzhely,
rezsó stb., fénycsövek, izzók, szárazelem, számítógépek, monitor, billentyûzet, fénymásolók,
nyomtatók, szkennerek, telefonok stb.

II. A Fecó-Ferr-Fém Bt. telephelyén háztartásonként összesen max. 10 kg
mennyiségig díjmentesen leadható veszélyes hulladékok:

festék-, lakkhulladék, szerves oldószerek, melyek festékek eltávolításából keletkeznek, ve-
szélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner, veszélyes anyagokat tartalmazó festékek,
tinták, ragasztók, növényvédô szerek, olaj és zsír.

Veszélyes hulladékok és a lomtalanítás körébe nem tartozó nem veszélyes hulladékok
begyûjtésével kapcsolatban további felvilágosítás a Fecó-Ferr-Fém Bt. telephelyén vagy a
66/435-266 és a 06-20/9428-392 telefonszámon kérhetô.

A fent megadott idôpontokban a háztartásokban keletkezett NEM VESZÉLYES HULLADÉ-
KOKAT (pl. lom, zsákban összegyûjtött lomb, zöldhulladék, kötegelt nyesedék) szállítják el. 

A közterület szennyezésének megelôzése érdekében kérjük, hogy a hulladékot A SZÁLLÍ-
TÁSrA MEGJELÖLT NAPON rEGGEL 7 ÓrÁIG, amennyiben ez nem oldható meg, akkor leg-
korábban a megadott idôpontok elôtti napon helyezzék ki.

A lomtalanítással kapcsolatos tájékoztatás a TAPPE Kft. ügyfélszolgálati irodáján,
a 66/447-150-es telefonszámon kérhetô.

A városi takarítással kapcsolatban a polgármesteri hivatal városüzemeltetési osztályán,
a 66/523-800/2131-as telefonszámon adnak felvilágosítást.

2011. ÁPrILIS 2., SZOMBAT
Jamina (a Szarvasi út–Budapest vasútvonal–Kereki u. által határolt terület)
Kivéve: a Kenderföldek

2011. ÁPrILIS 9., SZOMBAT
A Budapest vasútvonal–Bartók Béla út–Bánszky u.–Derkovits sor–Gyulai út–Dobozi út–
elkerülô út által határolt terület
részletesen: Kazinczy-ltp., Millennium-ltp., belváros, III. kerület: Áchim-ltp. és környéke,
Mezômegyer, Vandhát
Kivéve: a Bartók Béla út páros oldala, a Gyulai út és a Dobozi út

2011. ÁPrILIS 16., SZOMBAT
A Budapest vasútvonal–Bartók Béla út páros oldala–Bánszki u.–Árpád sor–Gyulai út–
Dobozi út (Gerláig)–elkerülô út–gyulai vasútvonal által határolt terület
részletesen: Penza-ltp., I. ker., VI. ker., Lencsési ltp., Béke-kertek, Keleti-kertek, Borjúré-
ti-kertek, Kastélyszôlôk, Fényes, Gerla, Kenderföldek

Átvétel helye Dátum
és idôtartam

FECÓ-FErr-FÉM BT. telephelye
5600 Békéscsaba, Gyár u. 2.

Az I. és II. pontban felsorolt valamennyi hulladék átadható!

Jamina, orvosi rendelôk melletti parkoló (Bacsányi u)
Csak az I. pontban felsorolt hulladékok adhatók át!

FECÓ-FErr-FÉM BT. telephelye
5600 Békéscsaba, Gyár u. 2.

Az I. és II. pontban felsorolt valamennyi hulladék átadható!

Malom tér
Csak az I. pontban felsorolt hulladékok adhatók át!

FECÓ-FErr-FÉM BT. telephelye
5600 Békéscsaba, Gyár u. 2.

Az I. és II. pontban felsorolt valamennyi hulladék átadható!

Lencsési Közösségi Ház melletti parkoló
Csak az I. pontban felsorolt hulladékok adhatók át!

1.

2.

3.

A

B

A

B

A

B

2011.
április 2.

8.00–12.00

2011.
április 9.

8.00–12.00

2011.
április 16.

8.00–12.00

Békéscsaba Megyei Jogú
Város Közgyûlése 22/1992.
(VII. 9.) szám alatt rendeletet
alkotott az építészeti értékek
helyi védelmérôl. A rendelet
8. §-a intézkedik a fenntartás
támogatásáról.

8. § (2) „A támogatást igé-
nyelheti magánszemély és
nem gazdálkodó szervezet,
intézmény, akinek (amelynek)
az épület, építmény tulajdo-
nában, használatában vagy
kezelésében van.”

Támogatás adható: véde-
lemre érdemes, felújításra,
korszerûsítésre szoruló épü-
letre, építményre vagy annak
részére, olyan épületre, épít-
ményre vagy környezeti érték
megóvására, ami a város vé-
dett területére esik, és felújítá-
sát az építésügyi hatóság el-
rendelte vagy mûszakilag in-
dokoltnak tartja. Azonos in-
gatlan 3 éven belül ismételten
nem részesülhet támogatás-
ban.

Támogatás az egyes épü-
letek esetében az alábbiakra
nyújtható:

a) lakás céljára szolgáló,
oldalhatáron álló épületek
esetében a védelemre érde-
mes, a város hagyományos
arculatát ôrzô építészeti, népi
építészeti jegyeket hordozó
fôhomlokzatra és az oldalkert
felôli homlokzat felújítására;

b) lakás céljára szolgáló,
szabadon álló épületek eseté-
ben a védelemre érdemes, a
város hagyományos arculatát

ôrzô építészeti, népi építésze-
ti jegyeket hordozó közterü-
letrôl látható homlokzatok
felújítására;

c) közösségi épületek
esetében (pl. kereskedelmi,
szolgáltató épület stb.) vé-
delemre érdemes, a város
hagyományos arculatát ôrzô
építészeti, népi építészeti je-
gyeket hordozó homlokza-
tok felújítására, a belsô terek
rehabilitációt igénylô, „ere-
deti” állapotot tükrözô (bel-
sôépítészeti terv alapján tör-
ténô) helyreállítására.

Az önkormányzat költség-
vetésébôl részesülô intéz-
mények felújítási igényeinek
fedezetére az éves pénzügyi
keretük szolgál.

Egyházak, egyházi szer-
vezetek a kisebbségi, ügy-
rendi és ellenôrzési bizott-
ság felé nyújthatnak be e tár-
gyú homlokzat-felújítási és -
korszerûsítési pályázatot.

A pályázat tartalmi köve-
telményei
– a pályázó adatai (név, lak-
cím, telefonszám), a véden-
dô épület címe, leírása,
mûszaki adatai (alaprajzi le-
írás, építési technológia
stb.), a meglévô állapot fo-
tói;
– az ingatlan 90 napnál nem
régebbi tulajdoni lapját csa-
tolni kell;
– az elôirányzott költségeket
bemutatni (kivitelezôi vagy
tervezôi becslés, ill. költség-
vetés);

– fel kell tüntetni a saját erô-
forrást, valamint az igényelt
támogatás összegét;
– a követô évre áthúzódó
megvalósítások költségeit
meg kell bontani és a pályá-
zatban jelezni kell,
– amennyiben a felújítás épí-
tésiengedély- vagy bejelen-
tés-kötelezett, akkor a határo-
zat, ill. a végzés másolatát, il-
letôleg, ha az engedélyezés
folyamatban van, akkor egy
errôl szóló építési hatósági
igazolást kell a pályázathoz
mellékelni. 

A pályázatok benyújtásá-
nak határideje: 2011. május 2.
(hétfô) 12.00.

A pályázatokat Békéscsa-
ba Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatalának Vá-
rosépítészeti Csoportjánál
kell benyújtani (5600 Békés-
csaba, Szent István tér 7.). A
pályázatokat Békéscsaba
Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Pénzügyi, Gazda-
sági és Városfejlesztési Bi-
zottsága bírálja el és dönt a
támogatás mértékérôl. A dön-
tés elsôsorban mûszaki és
városképi indokoltság alapján
történik. 

A bizottság döntésérôl az
érdekeltek 2011. május 31-
éig (kedd) kapnak értesítést.

További információ Kis
Béla városrendezônél sze-
mélyesen vagy a 66/452-
252/3081 telefonon kapható.

Városépítészeti csoport

Pályázat vissza nem térítendô támogatásra
az építészeti értékek helyi védelméhez

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

A 100 x szép gyermek-
fesztivál és a városi gyer-
meknap programjaival idén
az ôslények világába uta-
zunk vissza. A plakáton, szó-
rólapon, a helyszín dekorá-
ciójában és az egyes prog-
ramelemekben is megjelenô
új arculathoz keresünk ötle-
teket.

Témánk tehát az ôslé-
nyek, a dinoszauruszok vilá-
ga, ezért ez a pályázat azok-
nak a gyermekeknek szól,
akik szeretik a dínókat, vala-
mint a dínókat szeretô gyere-
kek szüleinek, óvó nénijei-
nek és tanítóinak.

Várjuk alkotásaitokat az
alábbi korcsoportok szerint:

– óvodások;
– 1., 2. osztályosok;
– 3., 4., 5. osztályosok.

Technikai és méretmegkö-
tésünk nincs, így küldhetô gra-
fika, festmény, szobor, bármi-
lyen technikával készült egyé-
ni vagy csoportos alkotás.

A beérkezett alkotásokból
május 29-én, a városi gyer-
meknapon kiállítást rende-
zünk, és ekkor díjazzuk a kivá-
lasztott mûvek alkotóit. A kiállí-
tásra minden pályázót meghí-
vunk!

A pályázat elkészítésében
és benyújtásában kérjétek a
felnôttek segítségét!

Az alkotások hátoldalán
(vagy azokhoz mellékelten)
ezeket az adatokat adjátok
meg:

– név, születési idôpont;
– óvoda neve, címe, cso-

port vagy iskola neve, osztály
(ha az ovin, iskolán keresztül
pályázol);

– annak a felnôttnek a
neve, aki segített (óvó néni,
tanító néni, szülô, nagyszü-
lô neve);

– lakcím (minden eset-
ben, hogy a meghívót névre
szólóan is el tudjuk küldeni).

Ide várjuk a pályázatodat
április 4-e és 8-a között hét-
köznap reggel 8-tól este 8-ig
személyesen, vagy postán:

Békéscsabai Kulturális
Központ, Andrássy Úti Tár-
saskör (Békéscsaba, And-
rássy út 38.)

Ha kérdésed van, keress
engem, Zsótér Máriát
ugyanitt, vagy az alábbi elér-
hetôségeken: 66/527-920,
06-20/377-1960, zsoterma-
ria@ifihaz.hu.

Ha pályázol, egyúttal
hozzájárulsz ahhoz, hogy al-
kotásod egészét vagy an-
nak elemeit felhasználjuk a
rendezvényhez.

Pályázati felhívás
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Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata (5600 Bé-
késcsaba, Szent István tér 7.
sz.) az alábbi pályázati felhívá-
sokat teszi közzé:

PÁLYÁZATI KATEGÓrIÁK

I. Helyi mikro- és kisvállalko-
zások technológiafejlesztése
a termelô, szolgáltató szektor-
ban, 2011.
1.1 A pályázat célja: A növe-
kedési potenciállal rendelkezô
helyi mikro- és kisvállalkozás-
ok jövedelemtermelô képes-
ségének növelése technoló-
giai korszerûsítésen keresztül.
1.2 A támogatás formája: visz-
sza nem térítendô.
1.3 A támogatás mértéke: az
elszámolható költségek 50%-
a, de maximum 750 000 Ft.
1.4 A támogatási összeg: 200
000–750 000 Ft.
1.5 A kedvezményezettek
köre: mikro- és kisvállalkozás-
ok, egyéni vállalkozók.

II. Új munkahelyek, munka-
helyteremtés támogatása Bé-
késcsabán, 2011.

2.1 A pályázat célja: vállalko-
zásonként 1–2 új munkahely
létrehozásának támogatása, a
helyi mikro- és kisvállalkozás-
ok versenyképességének nö-
velése Békéscsaba Megyei
Jogú Város területén. 
2.2 A támogatás formája: 1 év
idôtartamra vissza nem térí-
tendô járuléktámogatás és
részbeni bértámogatás.
2.3 A támogatási összeg: ösz-
szesen maximum 600 000
Ft/munkahely.
2.4 A kedvezményezettek
köre: mikro- és kisvállalkozás-
ok, egyéni vállalkozók, non-
profit szervezetek.
2.5 A támogatás csökkent és
megváltozott munkaképes-
ségû emberek foglalkoztatá-
sára is kiterjed.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA
A pályázati anyag kizárólag
magyar nyelven, a Békéscsa-
ba város honlapján megjelenô
pályázati dokumentáció sze-

rinti változatlan formátumban
nyújtható be. A pályázatot 2
példányban, valamint további
1 elektronikus példányban,
zárt csomagolásban, ajánlott
küldeményként kell beküldeni
a dokumentációban szereplô
címre. A kérelmet hiánytala-
nul, minden kérdésre választ
adva és az elôírt dokumentu-
mok csatolásával kell benyúj-
tani. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a
pályázat tartalmi elemeinek
változtatására a benyújtást kö-
vetôen nincs lehetôség. 

A beadási határidô:
2011. április 22.

INFOrMÁCIÓ
További információ kérhetô a
pályázat lebonyolítójától, a
Békéscsabai Vállalkozói Cent-
rum Kft.-tôl a 66/442-720-as
telefonszámon vagy a
bic@bvc.hu e-mail címen. A
teljes pályázati dokumentáció
a város internetes oldaláról
tölthetô le (www.bekescsa-
ba.hu/Hírek/Pályázati hírek).

Felhívás
Békéscsaba Megyei Jogú

Város Önkormányzat Polgár-
mesteri Hivatala értesíti az
érintett szülôket, hogy a
2011/2012-es nevelési évben
az óvodai ellátást igénylô
gyermekek nyilvántartásba vé-
tele a Körösök Völgye Látoga-
tóközpontban (Széchenyi li-
get), illetve Mezômegyeren és
Gerlán az óvodában történik.

A JELENTKEZÉS IDEJE:
2011. május 2. (hétfô)

8.00–18.00 óra
2011. május 3. (kedd)

8.00–18.00 óra
2011. május 4. (szerda)

8.00–18.00 óra

Óvodába jelentkezhet min-
den olyan, okmányai szerint
Békéscsabán lakó kisgyer-
mek, aki a 3. életévét 2011.
december 31. napjáig betölti.
A közoktatásról szóló törvény

értelmében köteles óvodába
beíratni gyermekét a szülô
abban az évben, amelyben a
gyermek az 5. életévét betölti.

Amennyiben a szülô a fen-
ti idôpontban nem él az óvo-
dába jelentkezés lehetôségé-
vel, úgy választási lehetôsége
az adott évre vonatkozóan a
szabad férôhellyel rendelkezô
óvodákra korlátozódik.

Az óvodai felvétel rendje,
az óvodai körzetbeosztás, az
óvodákról szóló ismertetô a
város honlapján, www.bekes-
csaba.hu/csabaiélet/okta-
tás/óvodák, valamint az óvo-
dákban megtalálható.

A jelentkezéshez a gyer-
mek születési anyakönyvi ki-
vonata, lakcímet igazoló ható-
sági igazolványa, valamint a
szülô (gondviselô) személy-
azonosító igazolványa, lakcí-
met igazoló hatósági igazol-
ványa szükséges.

Közérdekû közlemény
az óvodába történô jelentkezésrôl

A Létvágy Munkacsoport két-
hetes tisztítókúrát indít Békés-
csabán dr. Buki Mária belgyó-
gyász szakorvos, homeopá-
tiás orvos szakmai irányításá-
val. 

A szervezetünkben évente
döbbenetesen sok, mintegy
négykilónyi méreganyag hal-
mozódik fel a tartósított élel-
miszerekbôl, a rovarirtókkal
kezelt növényekbôl, a klóros
ivóvízbôl, a levegôbôl, a ház-
tartási és kozmetikai szerek-
bôl. Szervezetünk képes az
öntisztulásra, de jó, ha évente
két alkalommal „nagytakarí-
tással” is segítünk. A tisztító-
kúra javítja az anyagcserét,
csökkenti a vérnyomást, a
szénhidrát iránti sóvárgást, jó-
tékony hatású az ízületekre,
regenerálja az idegrendszert
és fontos segítség  a súly-
csökkentésben. 

A program ételkóstolóval
egybekötött nyitóelôadását
március 30-án 17 órától a
Zöld Bambusz étteremben
(Andrássy út 51., földszint
21.) hallgathatják meg az ér-
deklôdôk. További informá-
ciók a www.letvagy.hu honla-
pon olvashatók.

M. E.

Kéthetes
tisztítókúra indul

A Százlábú Egyesület külön-
leges túrákat, kirándulásokat
tervez a következô hónapok-
ban, hogy segítséget nyújt-
son tagjainak és az érdeklô-
dôknek a szabad idô hasznos
eltöltéséhez.

Április közepén a Fehérkô-
hasadékot és a Bihar-hegy-
ség legmagasabb vízesését,
a Nagy-Phaeton vízesést ke-
resik fel. Április végén Prágá-
ba és Karlovy Varyba szervez-

nek ötnapos kirándulást. Má-
jusban Észak-Erdély, Biharfü-
red és Herkulesfürdô az úti
cél, júniusban pedig schen-
geni határnyitogató túrát,
majd pünkösdi vízitúrát ter-
veznek, és a csíksomlyói bú-
csút sem szeretnék kihagyni.

A Százlábú Egyesület nyílt
programjairól további infor-
mációk a www.szazlabu.hu
honlapon olvashatók.

m. e.

Százlábú kirándulások

A Belvárosi Általános Iskola és
Gimnázium sikerrel pályázott a
Nemzeti Erôforrás Miniszté-
rium közoktatásért felelôs ál-
lamtitkársága által meghirde-
tett TÁrSadalmi Szolidaritás
programra.

A program keretében a tan-
év hátralévô részében a diákok
önkéntes segítô szolgálatot tel-
jesítenek harminc órában,
mégpedig az „Esély” Pedagó-
giai Központ és az Életfa idô-
sek otthona közremûködésé-
vel. A pályázat célja, hogy a
programban részt vevô tanu-
lók tevékenységük során meg-

tapasztalhassák, milyen a se-
gítséggel élô – idôs vagy fiatal
– emberek élete napjainkban.
rendszeresen találkoznak a
sajátos problémákkal küzdô
gyermekekkel és az idôs, ma-
gányos, mozgásukban korlá-
tozott felnôttekkel, ezzel talán
még inkább elfogadókká,
megértôkké válnak azok iránt,
akik valamiben mások, mint
ôk. Együtt dolgoznak velük,
együtt töltik szabad idejük egy
részét, így remélhetôleg csök-
ken a segítségre szoruló em-
berek elszigeteltsége, s javul
életminôségük.

Sikeres pályázat a Belvárban

A Békéscsabai Központi
Szakképzô Iskola és Kollé-
gium Kós Károly Építô-, Fa-
és Szolgáltatóipari Tagiskolá-
ja fodrász-, kozmetikus-, kö-
römdíszítô tanuló- és felnôtt-
versenyt rendez április 2-án,
szombaton a Csaba Center
bevásárlóközpontban.

Vegyünk vagy fogadjunk
örökbe?

A 102 Kisállat Alapítvány ku-
ratóriumának elnöke, Jambrich-
né Baranyai Klára segítségével
a Csabai Mérleg új sorozatában
ezúttal a szervezet ebrehabilitá-
ciós örökbefogadási programját
mutatjuk be. Jambrichné nagy
álma, hogy kisállat-örökbefoga-
dó és rehabilitációs központot
hozzon létre Békéscsabán, s
most arra kértük, mutassa be a

létesülendô központ tevékeny-
ségét:

– Örök kérdés: vegyünk,
vagy inkább fogadjunk örökbe?
A mi célunk az örökbefogadás
népszerûsítése, de azt szoktuk
javasolni, hogy a leendô gazda
nézzen utána mindkét lehetô-
ségnek. Nagyon sok kutya kerül
olyan helyzetbe, hogy a gazdá-
ja kénytelen ôt beadni egy men-
helyre vagy egy gyepmesteri te-
lepre. Az állat nem tehet errôl,

nem az ô hibája, ezért megér-
demli a második esélyt. Alapít-
ványunk elsôdlegesen gyep-
mesteri telepek altatás elôtt álló
kutyáinak mentését végzi, és se-
gít azok gazdához juttatásában.
Aki tôlünk fogad örökbe kutyát,
két életet ment meg! Egyik az
örökbefogadott kutya élete, a
másik egy újabb kutyáé, ame-
lyik a „megüresedett” helyre ke-
rül. Mottónk: megfelelô eb a
megfelelô gazdához! Igyek-

szünk szakmai segítséget nyúj-
tani a döntés meghozatalához,
hiszen boldog, nyugodt, kie-
gyensúlyozott kutyás életet csak
akkor élhetünk, ha a hozzánk
legjobban illô kutyát választjuk.
Természetesen itt nem a külsôre
gondolunk, hanem a belsô, a
lelki összhangra. Aki elfogadja
tanácsainkat, az biztosan nem
fog csalódni! Elérhetôségünk:
www.102kisallatalapitvany.hu. 

Vándor Andrea

After Crying-koncert lesz ápri-
lis 2-án (szombaton) 19 órától
a Bartók Béla Zeneiskola Bar-
tók Kamaratermében (bejárat
a Szabadság tér 4. sz. alatti
fôbejáratnál).

Jegyelôvétel a Bartók Béla
Zeneiskola portáján, tel.:
66/321-222. További informá-
ció: 66/441-011, 06-70/394-
4678 (napközben).

Koncert a Bartók zeneiskolában

A Heti Kelet Kulturális Ala-
pítvány köszöni eddigi segí-
tôinek a támogatást. Ha tehe-
tik, a jövôben is áldozzanak a
civil szervezet mûködésének
szponzorálására. Adószám:
18390117-1-04.

Aknay János Kossuth- és
Munkácsy-díjas festômûvész
alkotásaiból nyílt tárlat nemré-
giben a Jankay Galériában. A
mûvész 1972-tôl alapító tagja,
elnöke s egyik meghatározó
egyénisége a szentendrei Vaj-
da Lajos Stúdiónak. Alkotásai-
nak visszatérô alakjai a külön-
féle formai variációkban és
sokféle alakban feltûnô angya-
lok. Mûvészete szervesen il-

leszkedik a szentendrei hagyo-
mányok közé, a Vajda Lajos
Stúdió – Vajda Lajos, Korniss
Dezsô, Bálint Endre, Barcsay
Jenô, Deim Pál – nevével fém-
jelzett konstruktív-szürrealista
irányzatba. Motívumai: ház, an-
gyal, bábu, kereszt, ablak – vé-
gül teljesen egyéni stílust te-
remtett a magyar és székely ro-
vásírás motívumainak alkalma-
zásával. Egyik alapító tagja volt

1994-ben a nemzetközi kitekin-
tésû PATAK csoportnak. Csa-
bai tárlatát P. Szabó Ernô
mûvészettörténész nyitotta
meg a Bartók zeneiskola nö-
vendékeinek közremûködésé-
vel. Szegediné Kozák Mária, a
galéria vezetôje e tárlattal kö-
szönt el a mûvészetkedvelô
csabai közönségtôl. A tárlat áp-
rilis 13-áig tekinthetô meg.

V. A.

Aknay a Jankay Galériában

Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata megbízá-
sából útfelújítások és parkoló-
építések kezdôdnek. A Dél-al-
földi Operatív Program keretén
belül az Önkormányzati tulaj-
donú belterületi, valamint ön-
kormányzati külterületi közutak
fejlesztése tárgyú, DAOP-2008-
3.1.1/B kódszámú pályázati fel-
hívásra benyújtott, „Ipari út és
Berzsenyi utca felújítása Bé-

késcsabán” címû pályázat
88 313 363 Ft támogatásban
részesült. A projekt összköltsé-
ge 135 866 713 Ft.

Az Ipari úton 1555 méter
hosszúságban, a Berzsenyi ut-
cában 1615 méter hosszúság-
ban történik a burkolat megerô-
sítése. 

A Ligeti Károly soron, a Szé-
chenyi liget mellett 24 férôhe-
lyes párhuzamos parkoló építé-

se, a Kórház utcán 20, merôle-
ges felállású személygépkocsi-
parkoló építése, továbbá 23 fé-
rôhely felújítása kezdôdik meg
(amelybôl négyet mozgáskor-
látozottak, egyet pedig mentô-
autók részére jelölnek ki). A
parkolók építése az önkor-
mányzat finanszírozásában tör-
ténik. A kivitelezôk március 16-
án munkavégzésre átvették a
munkaterületet.

Útfelújítások, parkolóépítések

A Magyar Újságírók Közös-
sége a szabad magyar sajtó
napja alkalmából sajtódíjat
adományozott Gubucz Kata-
lin Békéscsabán élô újságíró-
nak, az Orosházi Élet felelôs
szerkesztôjének.

A Lant és Toll díjat – melyet
az idén négyen kaptak meg –
Budapesten, a MÚK székhá-
zában Kósa Csaba, a szerve-
zet elnöke adta át kollégánk-
nak több évtizedes újságírói-
szerkesztôi munkája elisme-
réseként.

A méltatásban elhangzott,
hogy – mint vidékinek és nô-
nek – kétszeres hátránnyal
kellett megküzdenie a pályán.
Akkor is a nemzeti, polgári ér-
tékrendet képviselte, amikor
ezzel egzisztenciáját veszé-
lyeztette. A Heti Délkelet fô-
szerkesztôjeként kollégáival
úttörôként tárta fel a kilencve-
nes évek olajbotrányait és
rendôrkorrupciós ügyeit, ez-
zel országos hírnevet szerez-
ve a Békés megyei oknyomo-
zó újságírásnak. Dolgozott a
Szabad Föld tudósítójaként,
Csabai Polgár néven lapot
alapított Békéscsabán, majd
részt vett a Heti Kelet címû,
polgári értékrendet képviselô
megyei hetilap alapításában,
szerkesztésében.

Négy éve az Orosházi Élet
felelôs szerkesztôje. Jelentôs
részt vállalt a szerkesztôség
építésében, a lap elmúlt évi
tartalmi-formai megújításá-
ban.

Gubucz Katalin
sajtódíja
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Újabb tizenkét település
kezdett adósságrendezésbe,
vagyis csôdeljárás indult ellene
a közelmúltban. Ez csak töre-
déke a tönk szélén táncoló ön-
kormányzatoknak, ezért la-
punk annak járt utána, mi törté-
nik egy településsel, amikor
csôdbe megy. Jókay Károly
önkormányzati szakértô szerint
rossz az önkormányzatok
mûködését szabályozó tör-
vény.

– Túl nagy önállósága van
az önkormányzatoknak – ma-
gyarázta a szakértô. – Menet
közben senki sem felügyeli azt,
hogy egy település mennyire
adósítja el magát, ezért fordul-
hat elô, hogy egy nyolcszáz lel-
kes falunak 200 millió forint
svájci frank alapú hitele van.
Ebbôl tornacsarnok és uszoda
épül azért, hogy fejlôdjön a te-
lepülés, mert a vezetôknek po-
litikai küldetésük van, fel kell
mutatniuk valamit a választáso-
kig. Az adósságrendezés so-
rán kijelölnek egy gondnokot,
aki irányítja a normatív támoga-
tások, a helyi adók formájában
befolyó összegek elköltését. A
bank pedig ingatlanok formájá-
ban írja le a tartozást, legtöbb-

ször gyakorlatilag megtartja
azt, amire a hitelt adta – ma-
gyarázta Jókay Károly. Megke-
restük az egyik nehéz helyzet-
ben lévô település önkormány-
zatát, hogy megtudjuk, a köz-
ség életében milyen konkrét
változásokat hoz a kialakult
helyzet. Tiszabô jegyzôje, Ul-
viczky László elmondta: a dol-
gozók bére bánja a felelôtlen
költekezést. – A  település gaz-
dálkodásáért a polgármester
és a képviselô-testület a felelôs
– mondta a jegyzô. – Jelenleg
minden önkormányzati tulajdo-
nú ingatlanon jelzálog van Ti-
szabôn, a tavalyi 150 és az idei
148 milliós hiteltartozás ered-
ményeképpen. Az állam elvár-
ja, hogy a község saját forráso-
kat is találjon, de vannak he-
lyek, ahol erre egyáltalán nincs
lehetôség. A  csôdöt felügyelô
gondnok elrendelte, hogy a se-
gélyeket ki kell fizetni a fenntar-
tásra adott pénzbôl, de a hiva-
tal dolgozói nem kapják meg a
béren kívüli juttatásaikat. Segí-
tene, ha a képviselô-testület
tagjainak alkalmasságát vizs-
gálnák valamilyen módon, hi-
szen olykor a legalapvetôbb
készségekben is hiányossá-

gaik vannak, és százmilliós be-
ruházásokról döntenek. A
mostani kormány egyik leg-
jobb döntése lenne, ha a jegy-
zôk mûködését közvetlenül a
kormányhivatalok alá rendel-
né, akkor gond nélkül be tud-
nák tartatni a törvényt. Nem for-
dulhatna elô az, ami Tiszabôn,
hogy felhívtam a figyelmet az
adósságrendezés szükséges-
ségére, és másnap testületi
döntés alapján kirúgtak. Azóta
visszakerültem az állásomba,
és megkezdtük az tartozások
rendezését – mondta lapunk-
nak Ulviczky László, Tiszabô
jegyzôje. Megkerestük a Bel-
ügyminisztériumot is, hogy
megtudjuk, hogyan segítik a
csõdbe jutott települések talp-
ra állását. – A csôd közeli hely-
zet nincs definiálva jogszabály-
ban, a törvény magának az
adósságrendezési eljárás
megindításának a feltételeit ha-
tározza meg. Az eljárást a fenti
törvényben foglaltak alapján a
helyi önkormányzat, valamint
annak hitelezôje kezdemé-
nyezheti. Nincs olyan állami
szerv, amelyik fel lenne jogosít-
va az eljárás megindítására. A
nehéz helyzetbe került önkor-
mányzatok támogatását szol-
gálja a 2011. évi költségvetési
törvényben foglalt támogatás,
amelynek összege 31 milliárd
137 millió Ft – derült ki a mi-
nisztérium sajtóosztályának vá-
laszából. 

BE

Mi történik, ha a tönk
szélére kerül egy település?

Tizenkét település ment csôdbe eddig az év során. A prob-
léma oka legtöbbször a túlzott hitelfelvétel és a saját forrá-
sok hiánya. A szakértô szerint túl nagy az önkormányzatok
önállósága. Tiszabôn nem kapnak törvényben elôírt jutta-
tást a közalkalmazottak, és már minden önkormányzati tu-
lajdon a hitelezôk kezében van. A Belügyminisztérium har-
mincmilliárd forinttal támogatja a talpra állást.

Hatékony munkát végzett
a kormányzat a vörösiszap-
katasztrófa helyszínén. A mil-
liárdos nagyságrendû károk
egy részét a katasztrófavédel-
mi célelôirányzatból és a kár-
mentô alapból igyekeznek fel-
számolni. – Javában zajlik a
lakópark építése. Megkezd-
tük a tönkrement, életveszé-
lyessé vált házak lebontását
és az átszakadt zagytározó
kazetta lezárását – mondta el
lapunknak Petróczi Tímea, a
katasztrófavédelmi igazgató-
ság szóvivôje.

Bontják a házakat

Az iszapömlésben megsérült házak tucatjait teszik a föld-
del egyenlôvé
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Az elszegényedett, eladósodott települések gondnokság alá kerülhetnek, amíg nem ren-
dezôdnek pénzügyeik

Wahorn: A baloldalnak túl
jobbos vagyok

– Azt mondta az igazgató,
hogy ne hívjak jobbos embe-
reket, mert azt fogják hinni a
hallgatók, hogy újfasiszta
szálláshelyet akarok kialakíta-
ni a rádióban – erôsítette meg
a korábban mondottakat la-
punknak a képzômûvész.
– Ebbôl én arra a következte-
tésre jutottam, hogy ez a rá-
dió ugyanúgy nem viseli el a
másik oldalt, ahogy a másik
oldali média sem. Errôl be-
széltem abban a videóban,
amit egy sorozat részeként,

egy sajtószabadságot zászló-
jára tûzô Facebook-csoport
készített velem. Ez a csoport
neccesnek ítélte meg a velem
készült videót, ezért egy olyan
internetes oldalra dugta el,
amit csak az talál meg, aki is-
meri a pontos címet. Ezt azzal
indokolták, hogy amit állítok,
az nem segítene a céljuk elé-
résében, nem igaz, amit mon-
dok, és véleménynyilvánítás
helyett egy esetet meséltem
el: a személyes problémámat
belekeverem egy fontos ügy-

be. Megkerestek egy konzer-
vatív politikai blogot is, hogy
mondják el, mit gondolnak a
sajtószabadságról, ehhez
kapták mintaként a videót –
rólam. Ôk pedig, ahelyett,
hogy megfogalmazták volna
álláspontjukat, kitették a ve-
lem készült videó elérési út-
vonalát a blogjukra, és írtak
egy negatív cikket a sajtósza-
badságért küzdô csoportról.
Ugyanaz történt velem, mint
a Klubrádióban: a baloldal-
nak nem vagyok jó, mert job-
bosnak látnak, a jobboldal-
nak pedig azért, mert túlzot-
tan is balosnak – mesélt la-
punknak a történtekrôl Wa-
horn András összmûvész, aki
telefonhívásunk idején épp
leégett mûtermének marad-
ványait próbálta kimenteni a
hamuból.

BODNÁR E.

Wahorn András az egyik kereskedelmi rádió mûsorvezetô-
je volt tavaly júliusig, amikor különös indoklással váltak
meg tôle. Az igazgató szerint az „összmûvész” mûsorve-
zetôi minôségében nem hozta a képzômûvészetben és ze-
nében tôle megszokott színvonalat.  Késôbb Wahorn a ma-
gukat a sajtószabadság védelmezôiként feltüntetô Face-
book-csoportnak adott interjújában elmondta: valójában a
meghívott vendégek miatt rúgták ki. Az interjút azonban el-
dugták.
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– A döbbenetet kiváltó ku-
tatás, az úgynevezett SILC-
adatgyûjtés alapján készült –
magyarázta Salamin Judit, a
KSH munkatársa. – Magyar-
országon a túlzsúfolt ottho-
nokban élôk aránya igen ma-
gas, amivel az európai „élvo-
nalban” szerepelünk. Ezt szi-
gorú mérce alapján mérik. A
feltételek között szerepel az,
hogy külön szoba jár minden
tizennyolc éven felüli egye-
dülállónak, házaspár esetén a
párnak. Sôt, a tizenkét évnél
idôsebb fiú- és lánygyerme-
keknek is. Egyedül az azonos
nemû gyermekek maradhat-
nak egy szobában. Magyaror-
szágon mások a mérési
szempontok. Nálunk, ha két
fônél több él egy szobában,
akkor zsúfolt. Hat éve végez-

tünk kutatást, akkor ez az
arány mindössze nyolc szá-
zalék volt. Döbbenetet keltett
az is, hogy a statisztika szerint
romániában és Bulgáriában

feltûnôen magas az öblítôs
WC és a fürdôkád vagy zuha-
nyozó nélküli háztartások ará-
nya. Székely Gáborné, a KSH
munkatársa a magyarországi
helyzetrôl elmondta, méré-
seik szerint 2005-ben a lakos-
ság kilenc százaléka nem
rendelkezett öblítôs WC-vel. 

U. J.

WC nélkül a lakások
kilenc százaléka

Egy nemrég napvilágot látott és nagy port kavart, 2009-es
európai uniós statisztika szerint Magyarország lakosságá-
nak 55 százaléka túlzsúfolt lakásban él. A KSH által mért
ráta 2005-ben mindössze nyolc százalék volt.

Sok helyen a vízöblítéses WC még mindig álom
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Wahorn Andrással megismétlôdött a rádióban történt eset
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– Egy televíziós felmérés
szerint az emberek 70 száza-
léka nem tudja, mire való az
alkotmány. Mi a szerepe?

– Az alkotmány alaptör-
vény. Meghatározza egy or-
szág állami berendezkedési
formáját és az állampolgárok
alapvetô jogait, kötelezettsé-
geit. Magyarországon törté-
neti alkotmány volt érvényben
1949-ig, ez az évszázadok
alatt kialakult jogszabályok
összessége. Elterjedtebb a
chartális forma, ami valójában
egy jogszabály. Ilyen születik
most, és ilyen volt az elsô írott
alkotmány 1949-ben. – Beke-
rül az alkotmányba a Szent
Korona gondolatisága.

– A magyar történeti alkot-
mány, amely 1949-ig volt élô,
a Szent Korona-tanra épült. A

magyar államformát, annak
berendezkedését a Szent Ko-
rona szimbolizálja, ami nem
pusztán egy királynak, hanem
a történeti alkotmánynak is
szimbóluma. 

– Milyen mértékûek a válto-
zások?

– A tervezett új alkotmányt
nem a tartalma miatt támad-
ják, mivel az állami vagy kor-
mányzati berendezkedés,
mûködés terén nem hoz lé-
nyegi változásokat. A terve-
zetben akadnak pontok, ame-
lyek nagy valószínûséggel ki-
maradnak. Az alapvetô de-
mokratikus berendezkedési
formák természetesen nem
változnak. 

– A tervezet nemzeti hitval-
lásra vonatkozó részét éri a
legtöbb kritika.

– Sokszor támadják a tör-
ténetiségét, az eszméjét, az
eszmevilágát, a szófordula-
tait. Azt, hogy a megyéket
ezentúl vármegyének nevez-
zük majd, vagy, hogy nem
legfelsôbb bíróság lesz ezen-
túl, hanem kúria, és ispánok
állnak a kormányhivatalok
élén. Ezer évig így nevezték,
miért ne lehetne most így ne-
vezni? 

– Van olyan része a terve-
zetnek, mellyel nem ért
egyet?

– Van egy olyan passzus,
amely arról szól, hogy „nem
ismerjük el az 1949. évi kom-
munista alkotmány jogfolyto-
nosságát, amely egy zsarnok
birodalom alapja volt, ezért ki-
nyilvánítjuk annak érvényte-
lenségét”. Megítélésem sze-
rint félreérthetôen van megfo-
galmazva az az alapvetô tör-
ténelmi elvárás, hogy szakít-
sunk végre az 1949 óta fenn-
álló és hatályban lévô alkot-
mánnyal. Bár 1989-ben mó-
dosult, de ezt a módosulást a
szakemberek már akkor ide-
iglenesnek tartották. Addig,
amíg nem születik meg az új,
önálló, saját maga által létre-
hozott, elvárt állami beren-
dezkedési formát tartalmazó
alkotmány. A történelmi elvá-
rás valóban ez, de pontatlan a
megfogalmazás, félreérthetô
annak érvénytelensége. Mert-
hogy erkölcsi és etikai szem-
pontból nyilván semmisnek
és érvénytelennek tekintjük,
de jogi szempontból az egy-
séges magyar önálló közigaz-
gatás fennállását nem tagad-
hatjuk meg, még ha annak az
önrendelkezési joga – a szov-
jet behatás miatt – eléggé
csökkentett volt is. 

B. E.

– Milyen intézkedésekkel
maradt adós az elmúlt 20 év-
ben a mindenkori magyar kor-
mány? Mi az, amit a jelenlegi
kormány a kétharmados több-
ség birtokában be kell, hogy
pótoljon? 

– A rendszerváltáskor óriási
kompromisszum és paktumok
árán lett jogállam Magyaror-
szág. A nemzeti leltár elmaradt,
a lehetôségeinkkel nem éltünk,
a társadalom többsége lassan
kiszorult a döntéshozatalból,
az ország pedig feladta szuve-
renitásának egy részét, amikor
az Európai Közösség felé kez-
dett közeledni. A feladott szu-
verenitás ára lehetett volna az
államadósság átütemezése,
részleges elengedése. Mert
nem mi tartozunk a Nyugatnak,
Európa tartozik nekünk 40 év-
vel. De ezt kevesen gondolták

át, a szolgalelkûség kormány-
zott. Most kell bepótolni az el-
múlt 20 év elmaradt reformjait,
ez a folyamat kezdôdött el az
alkotmányozással. Az új ma-
gyar alkotmány megkerülhe-
tetlenül helyreállítja az 1944.
március 19-én, majd 1947–’48-
ban megszakadt állami önren-
delkezést. Csak önmagunkra
kell vigyázni, ezúttal senki más-
nak nem kell megfelelni! Az al-
kotmányban elôször is definiál-
ni kell a nemzeti vagyon fogal-
mát, és védelem alá kell he-
lyezni, rendbe kell tenni a köz-
jogi intézményeinket és pél-
dául a határon túli magyarok
helyzetét.

– Utóbbival kapcsolatban
korábban úgy nyilatkozott:
kapjon szavazati jogot minden
magyar, határon innen és túl.
Számolt a Clevelandben, Mel-

bourne-ben vagy éppen Jeru-
zsálemben élôkkel is, akik bizo-
nyítani tudják magyarországi
felmenôiket és honosításért fo-
lyamodnak az anyaországhoz?
Nekik is jár a szavazati jog?

– Mindenkinek jár, aki ma-
gyar állampolgárságot szerez.
Szerintem jogilag nem lenne
szabad különbséget tenni ho-
nosított és született, ilyen és
amolyan magyar állampolgár
között. Az állampolgár az ál-
lampolgár, ha Magyarorszá-
gon él, ha Erdélyben, ha Izrael-
ben. 

– Nemrég újabb lista került
fel az internetre, amelyen állító-
lag egykori szt-tisztek neve
szerepel. Ön szerint van értel-
me 30 év után nagypapakorú
embereket pellengérre állítani,
vagy ez szükséges része a tör-
ténelmi igazságtételnek?

– Ez elkerülhetetlen része a
társadalmi megbékélésnek. De
jóval korábban kellett volna el-
intézni! A rendszerváltás idején
azt javasoltam Antall József-
nek, hozzák nyilvánosságra
annak az 50–100 embernek a
nevét, aki mozgatta a több
százezer ügynök hálózatát.
Mondtam neki: nem kell akasz-
tani, elég a szégyen! Ezt Antall
nem vállalta, pedig feloldódha-
tott volna az a társadalmi
görcs, ami máig kíséri az egész
jelenséget. Az elmúlt két évti-
zedben sok besúgó, szt-tiszt,
ügynök bukott le, de az egyko-
ri megrendelôket azóta sem
bántotta senki. Az interjú teljes
szövegét a www.helyitema.hu
oldalon olvashatják.

ELEMÉRYMÁTÉ

Berényi András: Az alapvetô demokratikus
berendezkedési formák nem változnak

Az új alkotmány
szóhasználatán lovagolnak
Több mint 60 év után saját alkotmánya lesz Magyarország-
nak. Az új alaptörvény jogszabályként mûködik, mint a mo-
dern alkotmányok nagy része, de olyan történelmi értéke-
ket is hordoz, mint a Szent Korona gondolatisága. Berényi
András jogász szerint a demokratikus berendezkedés alig
változik, a bírálók a konzervatív szóhasználaton lovagolnak.

A megrendelôk nevét sohasem hozták nyilvánosságra

Pozsgay Imre
az szt-tisztekrôl

Életmû- és különdíjat is ki-
osztanak az idén nyáron az
egyik legjelentôsebb fesztivá-
lon, amely helyet ad a kulturá-
lis médiadíjak átadójának. A
kuratórium tagja Lovasi And-
rás is, aki lapunknak elmond-
ta: külön öröm számára, hogy
az új médiatörvény lehetôvé
teszi a színesebb zenei palet-
ta megjelenését a televíziók-
ban, rádiókban. – A magyar
zenészek szempontjából na-
gyon fontos változásokat ho-
zott az új médiatörvény – ma-
gyarázta a Kossuth-díjas
mûvész. – Azt szeretném,
hogy ami eddig mellôzött volt,
például a rockzene, ezután na-
gyobb teret kapjon a rádiók-
ban és a tévékben. A díjazás-
nál azok mellé teszem majd
le a voksom, akik a legszéle-
sebb zenei kínálatot támo-
gatják.

U. J.

Magyarországon évente hat-
száz gyermeket fogadnak örök-
be. A gyermekek alig fele a szü-
lôk egyetértésével kerül új csa-
ládhoz, a gyerekek másik felét a
hivatalok kénytelenek elhelyez-
ni. Az elmúlt négy évben a KSH
adatai szerint csaknem százhet-
venezer abortusz történt ha-
zánkban. A kezdeményezés
ezeknek a számoknak a draszti-
kus javulását tûzte ki célul. 

– Az örökbefogadói gyes in-
tézményének bevezetése elôse-
gítheti a háromévesnél idôsebb,
több traumán átesett gyermekek
családba helyezését – tájékozta-
tott a NEFMI Szociális, Család-
és Ifjúságügyért Felelôs Államtit-
kársága. – Szükség van arra,
hogy az örökbe fogadó szülô a
gyermekkel a beilleszkedés ér-
dekében otthon maradjon. A 10
évnél fiatalabb gyermekkel az
örökbe fogadó szülôk valamelyi-

ke hat hónapig igénybe veheti a
gyest. Várható, hogy ezután
több háromévesnél idôsebb
gyermeket fogadnak örökbe –
véli a NEFMI. A  hivatal az új sza-
bályokkal a megfogant gyerme-
kek megtartását és a családok
egyben tartását ösztönzi. – Úgy

gondoljuk, hogy minden mag-
zatra várnak valahol, célunk,
hogy minden magzat megszü-
lethessen, és családban nôhes-
sen fel. Évente több tízezer abor-
tusz történik, miközben sokan
várnak gyermekekre. A gyer-
mekvédelmi törvény családok
átmeneti otthonának egyik fon-
tos új feladataként írja elô, hogy
január 1-jétõl a várandós anya
férjét, élettársát is befogadja a
család együtt tartása érdekében. 

BODNAR

Minden magzatra várnak valahol!
Új programot indított Soltész Miklós vezetésével az Nem-
zeti Erôforrás Minisztérium Szociális, Család- és Ifjúság-
ügyért Felelôs Államtitkársága (NEFMI). Céljaik közt sze-
repel, hogy a leendô szülôk három évnél idôsebb gyerme-
ket is örökbe fogadhassanak.

Szélesebb palettát!

Berényi András, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
oktatója szerint a Szent Koronának fontos helye és szere-
pe lesz az új alkotmányban

Pozsgay Imre szerint szavazati jogot kell adni minden ma-
gyarnak, és nyilvánosságra kell hozni annak az 50–100 em-
bernek a nevét, akik annak idején az ügynökök és besúgók
sok százezres hálózatát mûködtették. Az új alkotmány ki-
dolgozásában is részt vállaló egyetemi tanár úgy véli: Eu-
rópa tartozik nekünk 40 évvel.

Pozsgay Imre: Az izraeli magyarokat is megilleti a választójog

Cél, hogy minden magzat megszülessen és családban nô-
hessen fel
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A hatályos rendelet értel-
mében, ha robbanószert
vagy lôszert találunk, hala-
déktalanul be kell jelenteni a
legközelebbi rendôrkapitány-
ságon vagy önkormányzat-
nál, ahol megteszik a szüksé-
ges további intézkedést.

– Semmi esetre sem sza-
bad hozzányúlni! Ha nem
bántják, önmagától nem rob-
ban fel.

Lôszerek birtoklása ráadá-
sul bûncselekmény. Ezek és
az ehhez hasonló eszközök
több mint 65 év alatt korrodá-
lódtak, a bennük lévô anyag
veszélyes vegyi folyamatokon
mehetett át. Laikus nem tudja
megállapítani, milyen állapot-
ban van a lôszer, kilôtték-e (ha
igen, még veszélyesebb), mi-
lyen típusú a gyújtószerkezet
és az milyen állapotban van.

Elképzelhetô, hogy egy ap-
róbb rázkódásra beindulhat.
Tûzszerészeink is csak ala-
pos, óvatos szemrevételezés
után állapítják meg a robba-
nótest állapotát és döntenek
a hatástalanítás módjáról –
tudtuk meg  Kerekesné Be-
nedek Mária századostól, az
MH 1. Honvéd Tûzszerész és
Hadihajós Ezred kommuniká-
ciós tisztjétôl. 

A százados asszony szá-
mos korábbi, megdöbbentô
esetrôl is beszámolt lapunk-
nak.

– Pár évvel ezelôtt Várpalo-
tán történt a zalaegerszegihez
hasonló eset. A nagypapa kis
unokája jelenlétében próbált
szétszerelni egy talált robba-
nótestet. Mindketten életüket
vesztették. Szerencsére vol-
tak szerencsésebb esetek is:
egy idôs bácsi éveken át az
udvarában felállított tüzérségi
gránáton kalapálta a kaszáját.
Mikor elvittük, még morgott
is, hogy milyen jó szolgálatot
tett neki az a vasdarab. Lát-
tunk már tüzérségi gránátok-
ból kialapozott földutat, talál-
tunk kutyát egy gránáthoz ki-
kötve. Mikor a járôr szóvá tet-
te, a gazda elmondta, hogy
ez már a második, mert az el-
sôt elhúzta a kutya. Kaputá-
maszként is használtak tüzér-
ségi gránátot és pulikutya
nyakában kézigránátot,
„csengôként”. BARANYAI

Az Országos Élelmezés-
és Táplálkozástudományi In-
tézetet, az OÉTI-t kérdeztük
meg a rémhírekkel kapcsolat-
ban.

– Az interneten számos bu-
taság terjed. A patikák is be-
számoltak ezeknek a hírek-
nek a hatásáról, a gyógyszer-
tárakban megugrott az orvosi
só iránti kereslet. Ha bármi
igaz lenne a különbözô fóru-
mokon megjelent, minden tu-
dományos alapot nélkülözô
cikkekbôl, már rég meghal-
tunk volna. Honlapunkon, a
Nemzeti Sócsökkentô Prog-
ramot bemutató oldalon min-
denki választ kaphat a sófo-
gyasztással kapcsolatban fel-
merülô kérdéseire – tudtuk
meg dr. Martos Évától, az
OÉTI fôigazgató fôorvosától.
A hivatalos honlap megcáfol-
ja a rémhírkeltôket: „A nát-
riumbevitel csökkentése és a
káliumbevitel növelése egy-
aránt vérnyomáscsökkentô

hatású, mind normális, mind
magas vérnyomásos egyé-
neknél. Bizonyítottnak tekint-
hetô, hogy minden olyan dié-
tás módosítás, amely a Na-
bevitel csökkentésére, illetve
a K-bevitel növelésére irá-
nyul, jelentôsen hozzájárul a
lakosság egészségi állapotá-
nak javulásához, a szív és ér-
rendszeri betegségekbôl ere-
dô halálozás csökkenéséhez.
Az Amerikai Hypertonia Tár-
saság 2009-ben megjelent ál-
lásfoglalása a vérnyomás-
csökkenést eredményezô
táplálkozási ajánlásokról
egyebek mellett javasolja,
hogy a nátriumfogyasztás ne
haladja meg a 2,3 grammot
naponta, a káliumbevitel érje
el a 4,7 gramm/nap szintet.
Megállapítja, hogy egészsé-
ges egyéneknél, normál ve-
sefunkció mellett a napi 4,7
gramm káliumbevitelt meg-
haladó étrend sem jelent
semmiféle kockázatot, mivel

a felesleg a vizelettel kivá-
lasztódik.”

Vincefiné Simon Tímea
dietetikus, táplálkozási szak-
tanácsadó szerint is oda kell
figyelni, hogy mennyi és mi-
lyen összetételû só terméket
használunk a konyhában.

– A jódozott tengeri sót
ajánlom, ebbôl is elsôsorban
a minôségi termékeket. A leg-
jobb, ha zöldfûszereket hasz-
nálunk ételeink ízesítésére.
Természetesen ebben is mér-
téket kell tartani, minél keve-
sebb sót, sós ételt fogyaszta-
ni. A magyar konyhára jel-
lemzô a só nagy mennyiségû
felhasználása, az egészsé-
ges életmód érdekében ezen
változtatni kell.

BARANYAI

Ôrült hobbi hódít: háborús éleslôszereket gyûjtenek

Pokolgépekkel
játszadoznak

Világháborús robbanóeszköz gyilkolt múlt héten Zalaeger-
szegen. A detonáció következtében egy 44 éves férfi meg-
halt, az udvaron tartózkodó 19 éves fia súlyos sérüléseket
szenvedett. A vizsgálat jelenlegi állása szerint a férfi és ba-
rátai fémkeresôvel gyûjtöttek háborús lôszereket. A világ-
égés néma tanúi ma is életveszélyt jelentenek a felelôtlen
amatôr kutatókra és környezetükre.

Káliummal és halállal ijesztgetik a fogyasztókat

Sós rémhírek terjednek
Az interneten terjedô hírek hatására megugrott a patikák-
ban az orvosi só, a nagy tisztaságú nátrium-klorid (NaCl)
iránti kereslet. A különbözô fórumokon megjelent írások
szerint a boltokban kapható csökkentett nátrium- (Na) és
megnövelt kálium- (K) tartalmú sók, ételízesítôk nem szab-
ványosak, halálos veszedelmet jelentenek mind a beteg,
mind az egészséges fogyasztókra.

– Korabeli lakomaleírásokat
és recepteket tanulmányoz-
tunk. Feltérképeztük a kor sa-
játosságait, Grassalkovich An-
tal és Mária Terézia kedvenc
ételeit – mondja a cukrász.
– Kiderült, hogy Mária Terézia
a mézes-mandulás ízeket, a
gyümölcsös édességet ked-
velte, az ô süteményét ezekre
alapoztuk, és muskotályos
borhabkrémmel készítettük el.
Grassalkovich Antalnak szilva-
birtokai voltak, ezért ezt a gyü-
mölcsöt használtuk fel a tortá-
ban és igyekeztünk az ô ked-
velt ízeit ötvözni: fûszeres-mé-
zes alapra helyezett marcipá-
nos-csokoládés édességet al-
kottunk. Az ételeket azonban

nem készíthettük el a barokk
kor sajátosságainak megfele-
lôen, mivel azok nem felelné-
nek meg a mai kor elvárásai-

nak. Két és fél évszázaddal ez-
elôtt sokkal tömörebbek, ne-
hezebbek voltak ezek a finom-
ságok, jellemzôen pudingot,
lekvárt, befôtteket használtak
a süteményekbe. Nem volt
például tejszínhab sem akkori-
ban, az ételek lazítására tojás-
habot használtak.

GOMBÁS BÁLINT

Nehezek Mária Terézia
édességei

Mária Terézia szája íze szerint készített tortákat Szoljár
Csaba cukrászmester. A gödöllôi Grassalkovich-kastély-
ban a gróf születésnapján mutatták be azokat az édesség-
költeményeket, amelyek hosszú kutatómunka eredménye-
ként születtek meg.

Dr. Szalai László, a Magyar
Tinnitus Egyesület elnöke la-
punknak elmondta: Nem mu-
száj együtt élni a bosszantó
hangokkal, lehet rá megol-
dás. 

– A fülcsengés korábban
fôleg az idôsebb korosztályt
érintette, náluk többnyire az
érelmeszesedés, keringési
zavarok okozták a tüneteket.
Mostanra a fiatal, 22–35 éves
korosztály problémája ez. A
tünet okozója a zajártalom, te-
lefonálás, MP3, diszkó, és a
stressz is, amit az állapot csak
tovább fokoz. A belsô fülben
lévô szôrsejtek – amelyek a
hangokat érzékelik – mûkö-
désében zavar lép fel – szö-

gezte le dr. Szalai. – Ha ezt az
okot nem fedezik fel, nagyon
sokáig szenvedhet a beteg,
de olyan is van, aki a hosszú
évek során hozzászokik a zú-
gáshoz.  Kétféle fülcsengés
létezik, az akut, azaz a hirte-
len fellépô, amit 24 órán belül
sikeresen kezelhetnek, gyógy-
szerekkel, infúzióval. Ez azon-
ban a kisebb arány. A króni-
kus, hosszú távú fülzúgásra

kombinált kezelés javasolt.
Hosszú távon az esetek 80
százaléka nem fül-orr-gégé-
szeti eset. Egy idô után
ugyanis már nem a fülünkben
lévô zajt halljuk, hanem az
agyunk, mint egy magnó, át-
veszi azt. Ezekben az esetek-
ben a gyógyszerek mellett re-
laxáció, pszichoterápiás, au-
togéntréning vagy zajkezelés
javasolt. U. J.

A fülcsengés miatt
nem kell megôrülni!

A babona szerint, ha az em-
ber jobb füle cseng, jó, ha a
bal, rossz hírt hall. Azok,
akiknek éveken keresztül
megkeseríti az életét a fülzú-
gás, latin nevén tinnitus,
már nem hisznek a baboná-
ban. Ma Magyarországon
300–500 ezer embert érint
ez a probléma, sokakat akár
egy életen át is végigkísér. 

Korszerûsítették a királynô tortáit

Az egészséges életmód érdekében változtatni kell sózási
szokásainkon

Szabvány
az asztalon

Az étkezési konyhasó mi-
nôségi elôírásaira sem európai
uniós, sem nemzeti jogsza-
bály, illetve Magyar Élelmiszer-
könyv jelenleg nincsen hatály-
ban. Hazánkban az MSZ-01-
10007:1982. számú magyar
szabvány tartalmaz az „étke-
zési sóra” vonatkozó minôsé-
gi paramétereket, az itt találha-
tó, a nátrium-klorid (NaCl) tar-
talomra vonatkozó elôírás sze-
rint az étkezési sónak legalább
97 százalék NaCl-tartalommal
kell rendelkeznie. A szabvá-
nyok alkalmazása azonban
már nem kötelezô. Abban az
esetben, ha az étkezési kony-
hasóban a nátrium-klorid egy
részét kálium-kloriddal helyet-
tesítik – pl. csökkentett nátrium-
tartalmú konyhasók esetében
–, akkor a jelölésen fel kell tün-
tetni a kálium-klorid-tartalmat
is – tudtuk meg a Mezôgazda-
sági Szakigazgatási Hivatal
Élelmiszer- és Takarmánybiz-
tonsági Igazgatóságtól.

A tûzszerészek különleges óvintézkedések mellett nyúlnak
a robbanószerkezetekhez

Ma már a fiatalokat is érinti a kellemetlen hallászavar
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– Fontosak a díjak, elisme-
rések?

– A legfontosabb elismerés
ebben a mûfajban a közön-
ség szeretete. Ezt már több
mint húsz éve van szeren-
csém ismerni, és még mindig
meglep, zavarba ejt. Persze
az efféle szakmai díj is fontos
jelzés arról, hogy a mûfaj kép-
viselôi is észreveszik, mennyi
odaadó munka van ezekben
a dalokban.

– Az új album nemcsak ze-
neileg, de az ön megjelené-
sében is újat hozott. Hogyan
választ öltözéket?

– Hiú vagyok, de ezt nem
az öltözködésemre értem, in-
kább arra, hogy szeretnék
pontos lenni a dalaimban, va-
lóban azt írni, amit gondolok.
Ami az öltözködést illeti, az
egyszerû, klasszikus darabo-
kat kedvelem, a sztártervezôk
nem nekem terveznek. Ha öl-

tözködési tanács kell, a fele-
ségemen kívül Tusor Anikó
stylistra hallgatok, aki nagy
szeretettel válogatja a fellépô-
ruháinkat már hosszú évek
óta.

– Most ért véget két nagy
tehetségkutató, de már indul
az újabb. Felkérték már zsûri-
tagnak? 

– Felkértek, valóban, de az
a benyomásom, hogy ezek-
ben a mûsorokban nem te-
hetségeket, hanem televízió-
kompatibilis embereket,
sztáranyagot keresnek. In-
kább tûnnek ezek a mûsorok
zenés valóságshow-nak, mint
valódi tehetségkutatásnak. A
tehetség sokkal több, mint a
jó énekhang. Ennek ellenére
olyan emberek, mûvészpa-
lánták is megjelennek ezek-
ben a mûsorokban, akik a
puszta személyiségükkel is
hatni képesek. Ilyen szerin-
tem rúzsa Magdi vagy Jani-
csák Veca.

– Ezek a mûsorok a fiatalok
körében is nagyon nép-
szerûek, befolyásolja a zenei
igényeiket, ízlésüket. Ön ho-
gyan formálná a fiatalok zenei
ízlését?

– Ez ügyben egyetlen esz-
közöm van: dalokat írok és
koncertezem. Május 14-én az
Arénában mutatjuk be az új
album, A katona imája anya-
gát. Erre a nagyszabású elô-
adásra olyan izgalommal ké-
szülök, mintha most koncer-
teznék életemben elôször.

BE

Nem zsûrizik, inkább gyakorol
a legnagyobb magyar popsztár

Kovács Ákos: Úgy izgulok,
mint az elsô koncertemen!
Ákos albuma nyerte az év poplemeze címet a Fonogram-
díjátadón. Hiába a sokadik szakmai elismerés, az énekes
még mindig a közönségen méri magát, és a felé áradó sze-
retete a mai napig zavarba ejti. A tehetségkutatókat való-
ságshow-nak tartja, ezért nem vállalta a zsûrizést, helyette
inkább új koncertje miatt izgul.

– A darabban mi magyarok
iszunk, cigányozunk, nem vá-
sárolunk könyvet és félévente
lehordjuk a gyerekünket ne-
velés gyanánt, pedig ez egy
nyolcvannégy éves történet.
Nem változtak a problémá-
ink?

– A jó mûvekre igaz, hogy
olyan kérdéseket ragadnak
meg egy konfliktushelyzet-
ben, amelyek örökérvényûek.
Móriczot elôvenni ma Magyar-
országon nagyon okos és po-
zitív választás, mert akár ezt,
akár a rokonokat vagy más
mûveit olvassuk, valamennyi
rendkívül aktuális. Mindig van-
nak olyan gondolatok, ame-
lyeket ki lehet belôlük emelni,
és általa megérteni a társada-
lom, az ember, és itt a férfi
mûködését.

– A férfinak a napi nyomás-
sal megküzdve kell az, hogy
olykor kieressze a gôzt, és
tomboljon?

– Kétféle pólus látható a da-
rabban, Csörgheô Csulié, aki
az italba és a féktelen dorbé-
zolásba menekül, persze vé-

gig ott van a fejében hátul,
hogy hogyan pusztulnak a jó-
szágai, és csúszik le. Be is
vallja, hogy a felesége szava
már többet ér, mint az övé, de
a látszatot fenntartva még az
esti mulatozásra költ a pénz-
bôl. A másik, a Szakhmáry
Zoltán oldala, aki megpróbál
valami jót kihozni a helyzetbôl,
viszont óriási szembeszéllel
küzd, és ebbe ôrül bele, hogy
folyamatosan kudarcot vall.

– Valóban ennyire nehéz a
férfilét?

– Nem gondoltam azt soha,
hogy férfinak lenni nehezebb,
inkább az a nagy feladat,
hogy felnôtté kell válnunk. Én
most karácsonykor jöttem
erre rá. Gyerekkorban az em-
ber felhôtlenül örül a kará-
csonynak, és felnôttként annyi
minden párosul hozzá. Min-
denkinek jut-e ajándék, és
olyan jut-e? Elég gazdag lesz-
e, akár szeretetben is?

– Ön felnôtt?
– Nem tudom. De úgy ér-

zem, hogy ugyanolyan gye-
reklelkû ember vagyok, csak a

corpus változott körülöttem.
Ami lehet, hogy kell ahhoz,
hogy el tudjak játszani egy
szerepet, de mindenképpen
kell hozzá egy jó szerep, egy
jó rendezô, egy jó darab, jó
kollégák, és nyilván az is, hogy
az ember a saját életébôl ki
tudjon bányászni mindehhez
valamit.

– És nyilván kell hozzá egy
jó társ, aki otthon várja az em-
bert.

– Mindenkihez kell egy
nagy ember és egy háttéror-
szág, és nekem szerencsére
ez megvan. 

– Milyen feladat Csuli alak-
jának a megformálása?

– Nehéz volt, hogy ne egy
általános ihaj-csuhaj legyen.
Amikor elolvastuk a szöveget,
mindenki azt mondta: Ez a
Csuli pont olyan, mint te! És ez
a legnehezebb feladat, mert
könnyen elmegy általános-
ságba, vagy pedig az ember
azt hiszi, hogy baromi jól meg-
csinálja, és akkor biztos, hogy
belesül.  

– Magáénak érezte a karak-
tert?

– Ilyen szempontból min-
denképp. Nekem is a tulaj-
donságom, hogy nem veszem
észre, hogy mikor bántok meg
embereket azzal, hogy túlme-
gyek egy határon. Csulival el-
lentétben én azt nagyon meg-
szenvedem utána. Ha egy vic-
cet túlforgatok, túlspannolok,
és látom, hogy az már nem
esett jól, akkor nagyon rosszul
érzem magam, mert az em-
bernek bocsánatot kell kérni.
Akkor pontosan szoktam tud-
ni, hogy mekkorát vágtam az
emberen. 

– Tud bocsánatot kérni?
– Hogyne. Addig eljutni ne-

héz, amíg az ember megteszi
azt a lépést, hogy kimondja,
hogy bocs. De utána olyan jó,
mikor feloldoznak, mert sze-
retnek. Azt mondják.

BODNÁR ERIKA

Stohl András: Nem veszem észre,
ha túlmegyek egy határon!

Csörgheô Csulit, a lecsúszott és zabolázhatatlan földbir-
tokost alakítja Stohl András a Nemzeti Színház sikerdarab-
jában, az Úri muriban.  A mûvésszel a darab aktualitásokat
feszegetô kérdéseirôl, a családi háttér erejérôl és a férfilé-
lekrôl beszélgettünk.

Elvis Presley nevét fogja vi-
selni egy tér vagy utca Buda-
pesten, Tarlós István fôpolgár-
mester javaslatára. A helyszín-
rôl még nem döntöttek, de a
Király ’56-tal szembeni szoli-
daritásával érdemelte ki, hogy
közterületet nevezzenek el
róla. Komár László már jó né-
hány éve szeretett volna így

megemlékezni a Királyról.
Annyira komolyan gondolta,
hogy saját telkén átfutó szor-
galmi útját el is nevezte Elvis
Presley boulevard-nak. A
mostani névváltozáshoz is
köze van a hatvanhat éves
rock and roll fenegyereknek.
– Néhány nappal Elvis hetven-
hatodik születésnapja után
mentem be az egyik reggeli
mûsorba, ahol megemlékez-
tem a Királyról, ezzel kavartam
föl az állóvizet – nyilatkozta la-
punknak Komár. – A kommu-
nizmus évtizedeiben nem na-
gyon hallhattunk Elvis-dalo-
kat, mint késôbb kiderült,
azért, mert ô keményen kiállt
az ’56-os forradalom mellett,
és pénzt gyûjtött Magyaror-
szágnak. ’56-ban több baráto-

mat veszítettem el. Az unoka-
testvéremet kivégezték az
ÁVO-sok, mert társaival élô fa-
lat alkotva, nem engedte, hogy
elvigyék a plébánost. BE

Komár László: Tizenöt éve az Elvis
Presley boulevard-on lakom!

Izgatottan telefonálgattak
egymásnak Fábry kollégái és
barátai, amikor a múlt héten
az egyik napilap hírül adta:
megszületett Borbála. – Te
sem tudtál róla? – faggatták
egymást. – Az biztos, hogy
Sanyi apa lett – mondta la-
punknak a showman egyik
közeli ismerôse. – A magáné-
letét annyira óvja, hogy a gra-
tulációk fogadásán kívül csu-
pán egy, rá jellemzô poént en-
gedett meg: „Álcázva közelí-
tettem meg a kórházat!” –
mondta, majd gyorsan el is
terelte a témát – fogta szûkre
a kolléga. Fábry és a bulvár-
sajtó viszonya nem éppen fel-
hôtlen, az Esti Showderben is
gyakran állítja pellengérre az
ott megjelenteket. – A legkö-

zelebbi show-ban Sanyi való-
színûleg nem megy el szó
nélkül a családját most körül-

vevô sajtóhadjárat mellett, de
a gyermekrôl szerintem ott
sem beszél majd – véli az is-
merôs. Fábry kedvesének
egyik barátnôje megkeresé-
sünkre csupán ennyit mon-
dott: – Az biztos, hogy boldo-
gok és az egész életük most a
kicsi körül forog. 

U. G.

Álcázva közelítette meg
a kórházat Fábry

Különbözô trükköket kieszelve közelítette meg a kórházat
Fábry Sándor, amikor friss kispapaként ment kedvesét és
újszülött kislányát meglátogatni. A showman legendásan
védi magánéletét, még legközelebbi munkatársai sem tud-
tak arról, hogy kisbabát várnak. Borbála március 3-án jött
a világra. 

Stohl András: Az a nagy feladat, hogy felnôtté kell válnunk

A rock and roll fenegyereke
már most az Elvis utcában
lakik, magántelkén futó útját
nevezte el a zenészrôl. Ko-
már unokatestvérét kivégez-
ték az ÁVO-sok, ezért is szív-
ügye a Király ’56-s kötôdése.
Azt mondja, tudott róla, hogy
Elvis a forradalom mellé állt,
de a régi rendszerben errôl
nem lehetett beszélni. 

Szívügye Elvis ’56-os kötô-
dése

A showman legközelebbi kollégái elôl is eltitkolta Borbála
terhességét

Kovács Ákos: A tehetség több, mint énekhang
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redi egy négy év körüli, kö-
zepes termetû, gyönyörû
vörös szôrû, keverék kan
kutya. Bekerülése után pár
hónapig még tartott az em-
berektôl, de idôvel megta-
pasztalta, hogy a menhe-
lyen nincs mitôl félnie. A pó-
rázon sétáltatáshoz is szé-
pen hozzászokott már. Erôs,
energikus, ugyanakkor na-
gyon kedves kutya, folya-
matosan igényli az emberi
figyelmet, szeretetet. Terme-
te és mozgékony természe-
te miatt idôs emberek és
kisgyermekek mellé nem
ajánljuk, de jó házôrzô len-
ne. Kan kutyákkal könnyen
összevitatkozik, ezért leg-
jobb lenne neki egyedül.
Korábbi szökôs viselkedése
miatt magas, mászásbiztos

kerítéssel rendelkezô, to-
vábbá kizárólag baromfi- és
cicamentes házhoz fogad-
ható örökbe.

A csabai állatmenhely a
Kétegyházi út 30. sz. alatt ta-
lálható, tel.: 06-30/322-
2776, honlap: www.csabai-
allatvedok.hu, e-mail: csa-
baiallatvedok@freemail.hu.

Köszönjük, ha adója 1%-
át a csabai menhely kutyái
javára ajánlja fel! Adószá-
munk: 18383128-1-04.

GAZDIKERESÔ

V Dome slovenskej kultúry ne-
dávno vyhodnotili mesačník
Čabän, ktorý vychádza v slo-

venčine, ako aj Čabiansky ka-
lendár na rok 2011, ktorý je v
poradí už štyridsiaty deviaty,
resp. dvadsiaty prvý od jeho
znovuvydávania.  

V mene dvoch redakcií po-
četné obecenstvo pozdravila
riaditeľka domu Anna Ištváno-
vá. O zrode a o procese redi-
govania Čabianskeho kalen-
dára hovorila jeho šéfredak-
torka Tünde Tušková, po nej
ročenku vyhodnotil prvý podp-
redseda Demokratického zvä-
zu Čechov a Slovákov v Ru-
munsku, Pavel Hlásnik. Po

vysvetlení pojmu latinského
pôvodu „kalendár“ detailne
priblížil obsah a jednotlivé ka-
pitoly publikácie, príspevky,
štúdie a básne z pera rôznych
autorov,  ako aj samotný ka-
lendár podujatí, ktorý je boha-
to ilustrovaný fotografiami a
nachádza sa na konci zbierky.
Kalendár na dvesto stranách
uzrel svetlo sveta v päťsto
exemplároch vďaka práci ča-
bianskej tlačiarne Progresszív
Nyomda.

Dvanásť minuloročných čí-
siel Čabäna hodnotila Ildika

Makaiová, ktorú v  2010 zvoli-
li za rozhlasárku roka. Ako sil-
nú stránku mesačníka
vyzdvihla jeho informatívny
charakter a pestovanie spi-
sovnej, ako aj miestnej, čabi-
anskej slovenčiny. Uviedla aj
to, že čísla Čabäna sa ťažko
dajú zaobstarať. Redaktorom
časopisu navrhla, aby obsah
aktuálneho čísla uverejnili v
Ľudových novinách. Podujatie
poctil svojou prítomnosťou aj
generálny konzul SR Štefan
Daňo. 

Andrea Vándorová

Vyhodnotili mesacník Cabän a kalendár

A Szlovák Kultúra Házában
nemrégiben értékelték a Ča-
bän szlovák nyelvû havilapot
és a Čabiansky kalendár,
azaz a Csabai kalendárium
2011-es számát, amely immár
negyvenkilencedik a sorban,
illetve az újrakiadástól számít-
va a huszonegyedik.

A szép számban megjelent
hallgatóságot István Anna, a
ház vezetôje köszöntötte a
két szerkesztôség nevében. A
Csabai kalendárium születé-

sérôl, a munkafolyamatokról
Tuska Tünde fôszerkesztô
szólt, majd Pavel Hlásnik, a
romániai csehek és szlová-
kok szövetsége elsô alelnö-
ke értékelte az évkönyvet. A
latin eredetû „kalendárium”
kifejezés magyarázatát kö-
vetôen részletesen ismertet-
te a kiadvány tartalmát, az
egyes fejezeteket, illetve a
különbözô szerzôk tollából
megjelent írásokat, tanulmá-
nyokat, verseket, s magát az

eseménynaptárt, amely a
kötet végén kapott helyet –
fotókkal gazdagon illusztrál-
va. A kétszáz oldalas kalen-
dárium ötszáz példányban
látott napvilágot a békéscsa-
bai Progresszív Nyomda Kft.
munkája nyomán.

A Čabän 2010-ben meg-
jelent tizenkét számát a ta-
valy az Év rádiósának vá-
lasztott Makai Ildikó értékel-
te. A lap erôsségeként emlí-
tette annak tájékoztató, in-

formatív szerepét, valamint a
szlovák irodalmi nyelv és a
„csabai tót” nyelvjárás ápo-
lását. Elmondta azt is, hogy
igen kevés helyen lehet be-
szerezni, illetve hozzáférni.
Az újság szerkesztôi figyel-
mébe ajánlotta az aktuális
számok tartalmának ismer-
tetését a Ľudové Noviny-
ben. Az összejövetelt meg-
tisztelte jelenlétével Štefan
Daňo fôkonzul is.

Vándor Andrea

Értékelték a Cabänt és a kalendáriumot

^

^

Sajtóbeszélgetésre invitál-
ta a polgármester a szabad
sajtó napja alkalmából a helyi
sajtómunkásokat, amelyen
Nagy Anna kormányszóvivô
volt a vendég.

A városháza Mokos Termé-
ben Nagy Anna többek között
a Széll Kálmán-tervrôl, az Új
Széchenyi Tervrôl, a kis- és
középvállalkozások támoga-
tásáról szólt, s ezzel párhuza-
mosan a munkahelyterem-
tést, a foglalkoztatáspolitikát s
az aktualitások között a nyug-
díjrendszer átalakítását emel-
te ki. A kötetlen sajtóbeszél-

getésen újságírói kérdésekre
is válaszolt a szóvivô asszony,
s természetesen a médiatör-
vény, annak elhúzódó vitája
és brüsszeli visszhangja is te-
rítékre került. Vantara Gyula
arra kérte a sajtó munkatár-
sait, hogy a médiában a pozi-
tív hírek, a helyi értékeinket,
eredményeinket bemutató
híradások is kapjanak helyet.
Megköszönte az újságírók
együttmûködését és külön
Botyánszky Mária, a békés-
csabai önkormányzat sajtó-
szóvivôjének munkáját.

Vadi

A szabad sajtó napja

Opera a zenemûvészeti szak-
középiskolában? Igen. A kívül-
álló, aki sok érdeklôdôvel
együtt benézett a Bartók Ka-
maraterembe egy hideg feb-
ruári szerda estén, jelmezes,
parókás alakokat látott a ze-
nemûvészeti szakközépiskola
színpadán, s Mozart közismert
operájának, a Figaró házassá-
gának népszerû áriáit ismer-
hette fel a zongorakísérettel
felcsendülô dallamokban. A
közönség pedig nevetett, tap-
solt és gyönyörködött.

Egy teljes opera zongora-
kísérettel, szakközépiskolá-
sok elôadásában? Nem, nem
egészen. Mert ha a figyelmes
kívülálló, aki hamar beavatot-
tá lett, beült a közönség sorai-
ba, a klasszikus operában is-
meretlen mesélôt fedezhetett
fel a színpad egyik sarkában.

Ô mesélte el a történetet,
amelyet aztán a fiatal éneke-
sek egy-egy ária vagy duett
elôadásával tettek élvezetes-
sé – „operává”. Így végered-
ményben mégis operát hall-
hatott és élvezhetett egy fél-
órás kivonatban a sok kívülál-
lóból bennfentessé lett érdek-
lôdô.

Köszönjük a nehéz és kitar-
tó munkát a tanároknak (Kola-

rovszki Sarolta és Galambos
Hajnalka énektanároknak, va-
lamint a zongorán közremûkö-
dô Kovács Juditnak), akik
nemcsak megálmodták, meg-
rendezték, hanem nagy szak-
értelemmel és szeretettel be is
tanították a szakközépiskolás
énekeseknek ezt a mûvet. rá-
adásként egy-egy szerepben
maguk a mesterek is megcsil-
lantották énekhangjukat.

Figaró zongorakísérettel

Zene, tánc, szerelem
Zene, tánc, szerelem cím-

mel a Békéscsabáról elszár-
mazott festômûvész, Pribojsz-
ki Zsófia legsikeresebb alko-
tásaiból nyílt kiállítás március
10-én a Munkácsy Mihály Mú-
zeumban. A hazai és külföldi
kortárs képzômûvészek köré-
ben elismert Pribojszki Zsófia

mûveit eddig rangos nemzet-
közi tárlatokon – Párizs,
Brüsszel, Washington, Miami,
Oszaka, Hong-Kong, Saint-
Tropez, Marseille – és Ma-
gyarország több nagyvárosá-
ban tekinthette meg a közön-
ség. Csabai kiállítása május 1-
jéig látogatható a múzeum
Tégla termében. e.

Csizmakiállítás. Korabeli lábbe-
liket, bocskort, papucsot és a
csizmadiamesterek egykori
szerszámait bemutató tárlat
nyílt nemrégiben a Békési Úti
Közösségi Házak Nemzetiségi
Klubházában. Az otthon, a pad-
lásokon fellelhetô lábbelik
gyûjtése Ancsin Pálné, a Szlo-
vák Nyugdíjas Klub vezetôje

hívó szavára indult el. A kiállítást
Lukoviczky György, a helyi ipar-
testület elnöke nyitotta meg –
felelevenítve a csizmadiák egy-
kori életét, a vásárok hangula-
tát, a különbözô lábbelik fajtáit.
Utóbbiak történetérôl a ház
munkatársa, Braunné Selme-
czi Ágnes tartott rövid összeg-
zést a klubtagoknak.             V.  A.

úz Vajnai László
F É N Y - T E L E V É N Y

Kárpát-medence
történelmed
harcok sora hatja át
zúg mint
szikesek szegélyén
a nád

– Démon-kor ujjai
digitális fuvolán

megtartód ôsi hit
szakrális
avarok hunok vére
Attila hadainak dicsôsége

GYÖKÉr – AUXIN vagy
M a g y a r o r s z á g
újjáépülés
gyöngytüzû tüskefán

múltad
jelen
génlánc-folytatása
jövendô 
f é n y - t e l e v é n y e
EGY ÉLHETÔBB
VILÁGBA.

Az érszûkület ellen
a Nashwan-ParasoundPlus eljárással

Ahogy az ember idôsödik, a testmozgás
mértéke egyre jobban lecsökken. A moderni-
záció hatására fokozatosan elkényelmese-
dünk, egyre kevesebbet mozgunk, ezzel is
növelve egy idô után panaszaink mértékét, és
csak akkor fordítunk figyelmet a figyelmeztetô
jelekre, amikor már elôrehaladott a betegség. 

Hazánk a szív- és érrendszeri betegek szá-
mát tekintve az élmezônyhöz tartozik, és a
helyzet javításához elengedhetetlen a betegek
valódi életmódváltása. Ha nem változtatunk, akár lábfekély, infarktus
vagy stroke is fenyegethet, az alsó végtagi érszûkület pedig súlyos kö-
vetkezménnyel járhat, akár amputációhoz is vezethet. A betegségre haj-
lamosító fô tényezôk a dohányzás, a cukorbetegség, a magas vérnyo-
más, a magas vérzsír- és koleszterinszint, a túlsúly, a mozgásszegény
életmód. Bár a genetikai hajlamot nem lehet kivédeni, megfelelô élet-
móddal és rendszeres szûréssel késleltetni és enyhíteni lehet a súlyo-
sabb problémákat. 

Az érszûkület leküzdésének céljából fejlesztette ki dr. Khaled Nash-
wan a Nashwan-PrasoundPlus találmányt és eljárást, amellyel már több
mint 30 nemzetközi díjat nyert el. A kúra 20 kezelésbôl áll, napi egy al-
kalommal, mely során a különbözô frekvenciájú hullámok segítségével
a készülék rugalmasabbá teszi az ér falát, és a beszûkült, elzáródott ér-
szakasz környékén mellékereket képez. A megkérdezettek többsége
azt nyilatkozta, hogy a kezelés életminôségi változást jelent számukra
azáltal, hogy a mindennapos feladataikat könnyebben tudják ellátni, fáj-
dalmaik, görcseik csökkentek vagy megszûntek. Hosszabb utat tudnak
megtenni. Sokan örömmel tapasztalhatták szédülésük, fülzúgásuk eny-
hülését. Az eljárás az ország minden megyeszékhelyén elérhetô már,
így Békéscsabán is. A kezelôcentrumok minden önkéntes egészség-
pénztárral szerzôdésben állnak.

További felvilágosítás: www.medhungary.com vagy 06-20/327-6835,
06-70/210-1513, 06-30/265-9360, 06-72/551-714

A vizsgálat és a kezelés is fájdalommentes



77 pályázat!
510 milliárd forint!

Már csak tenni kell érte!

ÚJRAINDULNAK
SIKERKÉPZÉSEINK!
KÖZBESZErZÉSI rEFErENS

(OKJ)
140 órás képzés

heti 2 alkalom – péntek du.,
szombat de.,

pályázatírás mindkét oldalról
(kiíró– pályázó)

EUrÓPAI UNIÓS
PÁLYÁZATÍrÓ
80 órás képzés

heti 2 alkalom – péntek du.,
szombat de.,

gyakorlatias oktatás,
tapasztalt elôadók

12 Mûvelôdés CSA BAI MÉR LEG

AJÁNLATUNKBÓL:

BÉKÉSCSABA:
A Mednyánszky utcában, a Korzó
téren kiadó egy 150 m2-es, eddig kí-
nai étteremként üzemelt vendéglô
teljes berendezéssel. Ár: 350 E Ft. 
A Kazinczy-lakótelepen 2. emeleti,
1 szoba + étkezôs, erkélyes, kon-
vektor fûtésû lakás eladó. Ár: 6,15
M Ft. 
A Wlassics sétányon eladó egy 40
m2-es, 2. emeleti, másfél szobás,
francia erkélyes, központis lakás.
Ár: 6,5 M Ft. 
A Kazinczy-lakótelepen 3. emeleti,
felújított, egy szoba + étkezôs, er-
kélyes, egyedis lakás eladó. Ár: 6,7
M Ft. 
A Szôlô utcában, összközmûves tel-
ken családi ház telekárban eladó.
Ár: 12,5 M Ft. 
A Kazinczy utcában felújított, két
és fél szobás, 104 m2-es, erkélyes
társasházi lakás garázzsal eladó.
Ár: 13,6 M Ft.
A belvárosban, hôszigetelt társas-
házban 87 m2-es, három szoba +
amerikai konyhás, nappalis lakás
eladó. Ár: 13,8 M Ft.
Liftes házban 64 m2-es, 2. emeleti,
belsô kétszintes, amerikai konyhás,
nappalis lakás eladó. Ár: 14,3 M Ft. 
A Mátyás király utcában 180 m2-es,
három szoba + nappali + ameri-

kai konyhás családi ház eladó. Ár:
16,5 M Ft. 

A Lorántffy utcában, 858 m2-es tel-
ken lévô 160 m2-es, négy szoba +
nappali + étkezôs családi ház el-
adó. Ár: 16,5 M Ft. 

A Szarvasi úton 130 m2-es, kétszin-
tes, ötszobás, gardróbhelyiséggel
kialakított sorház eladó. Ár: 18,3 M
Ft. 

A Kápolna utcában, 1740 m2-es tel-
ken 150 m2-es, négy szoba + nap-
palis ház fûtött garázzsal, melléké-
pületekkel eladó. Ár: 19 M Ft.

A Veres Péter utcában 170 m2-es,
hôszigetelt, felújított, három szoba
+ nagy nappalis, konyha + ebéd-
lôs, 69 m2-es, teraszos, napkollek-
toros, modern családi ház eladó.
Ár: 27,9 M Ft.

VIDÉKI INGATLANOK: 
Csárdaszálláson belsô felújítást
igénylô, kétszobás családi ház
nagy telekkel, gázfûtéssel eladó.
Ár: 3,9 M Ft. 

Csabaszabadiban 99 m2-es, három
+ két fél szobás, kályhás fûtésû
családi ház 1440 m2-es telekkel el-
adó. Ár: 4 M Ft. 

Békésen, a Fülöp utcában felújított,
hôszigetelt, 130 m2-es, három szo-
ba + amerikai konyhás, nappalis
családi ház eladó. Ár: 13,5 M Ft.

Gyulán, a Pósteleki utcában 50 m2-
es, kétszobás, 4. emeleti, erkélyes
lakás eladó. Ár: 6,5 M Ft.

Sarkadon, a Mátyás utcában, össz-
közmûves telken két szoba + étke-
zôs, téglafalazatú családi ház el-
adó. Ár: 5,5 M Ft.

Muronyban, a Rákóczi utcában 140
m2-es, kétszobás, konvektoros
fûtésû, felújítandó családi ház el-
adó. Ár: 6 M Ft. 

Gyulán, a Széchenyi utcában felújí-
tandó, 85 m2-es, kétszobás, köz-
mûves parasztház 1295 m2-es te-
lekkel eladó. Ár: 6,2 M Ft.

Gyulán, a Nagy Sándor utcában 64
m2-es, 3. emeleti, háromszobás,
francia erkélyes, felújított lakás el-
adó. Ár: 10,8 M Ft. 

Békés fôterén felújított, háromszo-
bás, 72 m2-es, egyedi fûtésû, erké-
lyes, 1. emeleti lakás saját tárolóval
eladó. Ár: 12,3 M Ft.

Sarkadon, a Munkácsy utcában
kétszintes, három szoba + nappa-
li + étkezôs, lapos tetôs családi ház
eladó. Ár: 13 M Ft.

Mezôberényben, a Liget tér utcá-
ban 120 m2-es, kétszintes, három
szoba + nappali + étkezôs, két
fürdôszobás, teraszos családi ház
eladó. Ár: 16 M Ft. 

Gyulán, a Varsándi utcában, 1200
m2-es telken két lakóház eladó. Az
egyik 67, a másik 56 m2-es. Ár: 16,9
M Ft.

Békésen, a Mezei utcában 2005-
ben épült, igényes, négy szoba +

nappalis családi ház eladó. Ár: 19,5
M Ft.

Gyulán, a Kolozsvári utcában 130
m2-es, klímás, négy szoba + étke-
zôs, tetôtér-beépítéses családi ház
eladó. Ár: 19,5 M Ft. 

Gyulán, a fürdôhöz közel 180 m2-
es, négy hálószoba + nappalis csa-
ládi ház két fürdôszobával, garázs-
zsal eladó. Ár: 28,5 M Ft.

Gyulán, a várstrandhoz közel
apartmanháznak használt ingatlan
négy szobával, három fürdôszobá-
val és három konyhával, visszajáró
vendégkörrel, jó éves bevételi lehe-
tôséggel eladó. Ár: 32,9 M Ft.

Gyulán, a Szent Benedek utcában
panzió eladó! Az ingatlan 6000 m2

területen fekszik. Az 500 m2 alap-
területû, földszintes fôépületben
16 apartman (egyenként 2 fô, 2 +
1 fô, 2 + 4 fô, 2 + 6 fô befogadásá-
ra alkalmasak), valamint 70 m2-es
pince, recepció, iroda, étkezô, tála-
lókonyha, szociális helyiség, foga-
dó elôtér található. Többféle ren-
deltetésnek is megfelel, például:
szálloda, idôsek otthona, kollé-
gium, magánklinika, vadásztársa-
ság bázis, logisztikai központ, kol-
légium. Ár: 78 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
Március 26.–április 26.
Kárpáti Tamás Munkácsy-díjas fes-
tômûvész kamarakiállítása a Munká-
csy Emlékházban

Március 29.
Szarka Tamás költôi estje az András-
sy Úti Társaskörben

Május 29-éig
régészeti rejtélyek Békés megyében
(régészeti kiállítás a múzeumban)

Március 30.–április 1.
Kisnemesi Otthonok 10. Országos Ta-
lálkozója a Munkácsy Emlékházban

Április 13-áig
Aknay János Munkácsy-díjas fes-
tômûvész kiállítása a Jankayban

Április 1-jén
Békés Megyei Képzômûvészeti Sza-
badegyetem az Ibsen Házban

Április 2-án
D 8 táncbajnokság az egyetem sport-
csarnokában

Május 1-jéig
Pribojszki Zsófia festômûvész kiállítá-
sa a múzeumban

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

Hamar megtanultam, hogy
bár a helybéliek igen kedve-
sek és készségesek, még-
sem tanácsos egyedül elin-
dulni. Könnyen el lehet téved-
ni, hiszen csak kínai nyelven
van minden kiírva, angolul pe-
dig kevesen beszélnek. A kí-
nai zongoristákról csak any-
nyit: már 10–15 éves koruk-
ban képesek a legnehezebb
mûveket hibátlanul eljátszani.
Egyszerûen verhetetlenek
azokon a versenyeken, ame-
lyeken a zsûri szemében ez a
döntô szempont. 

– Milyen egy „otthoni” hét-
köznapod?

– Be kell vallanom, nem va-
gyok korán kelô, de azért a

délelôttömbe mindig bele kell
férjen az e-mailjeim átnézése
és két óra gyakorlás, vagyis a
fele annak, amit a magam
számára kötelezônek érzek.

Ebéd után, ha nincs zongo-
ra, illetve kamarazene-órám,
hazamegyek. Olyankor
szoktam a szüleimmel vagy
az otthoni barátokkal beszél-
ni. Szerencsére elég sok ba-
rátom van, az estéket általá-
ban velük töltöm.

– Hogy állsz a honvágy-
gyal?

– Eddig még mindig sike-
rült úgy három hónaponként
hazamennem. Sokat segít
az internet kínálta állandó
kapcsolattartási lehetôség,
és az is nagyon fontos, hogy
jól érzem magam itt, Ameri-
kában.  

– Nem tartasz attól, hogy
közben itthon megfeledkez-
nek rólad?

– Külföldön valahogy job-
ban alakult a karrierem eddig
is, így most, hogy nem va-
gyok Európában, kicsit még
természetesnek is érzem, ha
kevesebb felkérést kapok...

– Úgy tûnik, mintha Liszt
Ferenc muzsikája és a te
mûvészi pályád egy láthatat-
lan szállal össze lenne kötve!

– A versenygyôzelmeken
túl is rengeteget jelent szá-
momra Liszt, ôt tartom a leg-
izgalmasabb személyiségnek
a komponisták közül. Ha visz-
szamehetnék az idôben és
megismerkedhetnék zene-
szerzôkkel, gondolkodás nél-
kül Liszt korába mennék visz-
sza, hogy ôt megismerhes-
sem.  Farkas Pál

Hírünk a világban, Liszttel Amerikában  
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL*

A városunkban élô és alkotó
festômûvésznô képeibôl már-
cius 8-án nyílt kiállítás az And-
rássy Úti Társaskör mûvész-
kávézójában. 

Harangozó Ilona alkotá-
sain a nô „elbûvölô arcai,” jel-
legzetes gesztusai, aurája su-
gároz át. A képek voltaképp
bûbájos élményvillanások,
vallomások a nôi lélek vará-
zsának rejtelmeirôl.

A fénylô színekben, a tiszta
formákban és a dekoratív
kompozíciókban benne ring
az ôseitôl örökölt kreativitás
és humánum – az édesapa
optimista életelvei, a család
generációkon át végzett ruha-
készítô mesterségének ta-
pasztalatai, miként férjének
biztonságot teremtô bölcses-
sége és embersége is.

Harangozó Ilona (Bimbi)
mûvészetét egykori csabai ru-
haszalonjában, majd Kanadá-
ban és New Yorkban gyûjtött
tapasztalatai is érlelték. Ezek-
re az ismeretekre, élmények-
re és az ízléséhez oly közel
álló kubizmusra épül festé-

szete, az a sajátos, art decos
Bimbi-világ, amely a festmé-
nyein bûbájjal feldereng. Kez-
detben saját otthonát díszítet-
te alkotásaival, mígnem uno-
katestvére, Harangozó Imre,
az ismert néprajzkutató bizta-
tására a nyilvánosság elé tár-
ta festményeit.

Bimbi képei – legyenek
azok kiállítótermek vagy ott-
honok üde díszei – a nôies-
ség misztériumát sejtetik egy-
szerû formákban és szép szí-
nekben.

Festményei egy olyan
mûvész lelkének villanásai,
aki büszke nô voltára, akit az
élet örvényeibôl rendre ki-
emel áradó optimizmusa, aki
tiszteli és áhítja a humánumtól
ékes életet, és aki festészeté-
vel e férfiközpontú világban a
nô melegséget és fényt hozó
bûvös báját hirdeti.

Szemenyei Sándor

Harangozó Ilona tárlata

HIRDESSEN 
LAPUNKBAN!

A Körös Irodalmi Társaság
rendezésében a Jókai Szín-
ház galériájában nyílt meg
nemrégiben Dávid Botond A
láthatatlan férfi címû fotókiál-
lítása, amelyet Murányi Sán-
dor Olivér székelyudvarhelyi
író nyitott meg Elek Tibor, a
Bárka fôszerkesztôjének kö-
szöntôszavai után. A megnyi-
tón Molnár Elôd és Varga Va-
lentin játszott klasszikus gitá-
ron. 

Dávid Botond 1972-ben
született Székelyudvarhe-
lyen. Elemi iskoláit az erdélyi
kisvárosban végezte, majd az
1989-es romániai fordulat
után Békéscsabára költözött.

Fôiskolákon tanult, ahol ope-
ratôr- és fotósképzésen vett
részt, majd tizenegy év után –
immár magyar állampolgár-
ként – hazatelepült, hogy
fényképészként dolgozzon
édesapja mûhelyében. Szü-
lôvárosában „A legprímább
mûvész” díjjal jutalmazták né-
hány hete. Fényrajzait gyak-
ran a divatos glamour-stílus-
ban készíti, ezen a „nônapi”
kiállításán több ilyen képét is
megcsodálhattuk. A mûvész
barátja, Sike Tamás borász
díjnyertes boraival kedveske-
dett a jelenlévôknek. A tárlat-
megnyitót követôen a stúdió-
ban Murányi Sándor Olivér

író volt a Kortárs magyar írók
sorozat vendége.

Vándor Andrea

A láthatatlan férfi

A Munkácsy Emlékházba vár-
ták a hölgyeket, asszonyokat
március 4-én este az idei Csa-
bai Farsang programsorozat
keretében. A ház pincéjében
Sajben György fogadta a
gyengébb nem képviselôit, s
természetesen nem érkezett
üres kézzel: a Szent Andrea
Pincészet által készített, a Dó-
zsa György úton mûködô Bor-
patika borszaküzletben fellel-

hetô finom borokkal érkezett e
jeles eseményre. Dr. Lôrincz
György egerszalóki borpincé-
szete – melyet a feleségérôl
nevezett el a tulajdonos – ta-
valy elnyerte a „2009. év bor-
termelôje” megtisztelô címet.

Mészáros Zsuzsa, az em-
lékház vezetôje elmondta,
hogy az asszonyfarsang ha-
gyományát – „a kószálást”,
amikor az asszonyok a férfiak

nélkül mentek el szórakozni –
évrôl évre igyekeznek felele-
veníteni. Az idén immár har-
madik alkalommal rendezték
meg a pincében a borkósto-
lással egybekötött rendez-
vényt. A finom nedûk elfo-
gyasztása után a kószálás je-
gyében a vendégek az
Adam’s Comedy koncertjére
látogattak el az ifiházba.

V. A.

Asszonyfarsang az emlékházban

Összesen négy kategóriá-
ban hirdettek gyôztest az Axel
Springer 2010. évi sajtófotó-
pályázatának békéscsabai
díjátadóján, ahol a magyar
sajtó napja alkalmából átad-
ták az év fotóriporterének járó
elismerést is. A Békés Megyei
Hírlap két munkatársa is a
legjobbak között végzett. Le-
hoczky Péter hír kategóriában
lett elsô „Vihar után” címû ké-
pével, Imre György pedig a
sport kategória második he-
lyét szerezte meg „Vidéki
foci” címû fotójával. Az  alko-
tások március 31-éig megte-
kinthetôk az Ibsen Ház galé-
riájában.

Két hírlapost
díjaztak

A siker garantált!

Jelentkezés: 2011. március 30.
CSABA - COLLEGE

Békéscsaba, Luther u. 10.
Tel.: 66/445-103, 06-20/362-14-33

Tan. szám.: 04-0031-06
Akkr. lajstr.: 0286
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A Lencsési Közösségi Ház-
ban az ott mûködô csoportok
tagjai rendeztek emlékezetes
farsangi bált saját mûsorral és
jelmezes felvonulókkal. Póstele-
ken, a szabadidôpark kis va-
dasparkjában ôzikékben gyö-
nyörködhettek, barit és kecskét
simogathattak, disznótoron ve-
hettek részt, a megszépült Mó-
kus csárdában pedig kicsit fel-
melegedhettek a tavaszváró lá-
togatók. A Békési úton játszó-
házzal, kiszebábégetéssel és
bállal, az Andrássy úton kéz-
mûves-foglalkozásokkal és
gyerekfarsanggal, az emlék-
házban családi nappal, Jaminá-
ban mulatsággal próbálták
elûzni a vendégek a hosszúra
nyúlt telet. Mikóczy Erika

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL*

Farsangi
látványdisznótorok

A verseny az alkotók számára
egyéjszakás kaland a számító-
géppel, hiszen a péntek este
7-kor megkapott újsághírbôl
szombat reggelre drámát és
szövegkönyvet kell készíteniük.
Ezekbôl három színészcsapat
egy-egy meghívott rendezô ve-
zényletével elôadást kovácsol.

A három rendezô: Nagy Vik-
tor (a közelmúltig a Gyôri Nem-
zeti Színház vezetôje, jelenleg is
a színház rendezôje), Szalay
Kriszta (a színésznô, aki már író-
ként is bizonyított, ezúttal magá-
ra vállalta az egyik csapat mun-
kájának irányítását), Szalma Do-
rotty (Bécsben élô szabadúszó
rendezô. Szakterülete az opera,
de prózai rendezései is meré-
szek, sokszor meghökkentôek).

A színészcsapatok ezután
versenyt futnak az idôvel, éjt
nappallá téve halmozzák az öt-

leteket, és próbálnak beleférni
a térbe és a rendezôi koncep-
cióba.

A megszületett elôadásokat
a közönség március 27-én, va-
sárnap este 6 órától tekintheti
meg. A verseny folyamatáról a
jokaiszinhaz.hu weblapon, a
barkaonline.hu-n a csapatok
mellett dolgozó bloggerek tudó-
sítják a közönséget és a sajtó ér-
deklôdô képviselôit egyaránt.

A verseny díjazása több kate-
góriában történik. Szakmai zsûri
dönt a legjobb drámáról, a kö-
zönség a legjobb elôadásról.

Emellett díjazzák a legjobb
színészt, a legjobb színésznôt, a
legjobb férfi-nôi mellékszereplôt
és természetesen a legjobb ren-
dezôt is.

A XVI. Magyar Drámaíró Ver-
seny médiatámogatója a Ma-
gyar Nemzet és a Bárka címû fo-
lyóirat.

Drámaíró verseny
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL* Újabb kiadvánnyal jelentke-

zett a közelmúltban a Békés
Megyei Múzeumok Igazgató-
sága, ezúttal a Natura Bekesi-
ensis 11. címûvel.

A fotókkal gazdagon il-
lusztrált, 56 oldalas idôszakos
természettudományi közle-
ményt nemrégiben mutatta
be a Munkácsy múzeumban
Deli Tamás természettudomá-
nyos fômuzeológus, a soro-
zat szerkesztôje, valamint dr.
Szatmári Imre, a múzeum
igazgatója. A publikáció a Kö-
rös-Maros Nemzeti Park ké-
pes bemutatása mellett zoo-
lógiai témájú tanulmányokat
ad közre a Csanádi-puszták
emlôseirôl, illetve a Dél-Ti-
szántúl két egzotikus állatfajá-
ról, az európai nyelesszemû
légyrôl és a szongáriai cselô-
pókról.

V. A.

Natura
Bekesiensis

A Szent-Györgyi Albert Gim-
názium és Szakközépiskola
kollégistái az idei tanévben is
vidám hangulatban búcsúz-
tatták a telet. A tanulói cso-
portok a játék jegyében vá-
lasztották ki farsangi jelmezei-
ket. Hat csoport tanulói öltöt-
tek jelmezt, és a hagyomá-
nyos mese elemeitôl a legmo-
dernebb televíziós mûsorokig
jelenítették meg az általuk ki-
választott figurát, paródia for-
májában azonosulva a mûso-
rok jellegzetes szereplôivel, il-
letve fôbb jellemzôivel. A
gyermekkorból ismert Öreg
néne ôzikéje, a televízió favo-
rit mûsora, az X-faktor, a Dió-
törô egerei, a Mónika-show
szórakoztatták leginkább a
közönséget.

A farsang háromtagú zsûri-
je díjazta a produkciókat és a
legötletesebb jelmezeket. A

legjobb produkciók: „Meg-
csal-e a férjed fûvel-fával?”
Mónika-show – paródia (Írisz
csoport), „Öreg néne bôrze-
kéje” – paródia (Munkácsy
csoport), hip-hop tánc össze-
állítás (Szegya csoport). A
legötletesebb jelmez: Diótörô
egerei (Barátok közt csoport),
X-faktor (radnóti csoport). A
tanulók kreativitásukért tortát

kaptak. Hagyományainknak
megfelelôen, a kollégium
minden csoportja megismer-
kedhetett a fánksütés rejtel-
meivel. Az idei tanévben túró-
fánkot sütöttünk, amelynek
étvágygerjesztô illata és fi-
nom íze önmagában is juta-
lom volt.

Ananené Mária
nevelôtanár

Farsang a Szegya kollégiumában

Felhívás
A Fidesz – Magyar Polgári

Szövetség helyi szervezetének
munkás tagozata felajánláso-
kat gyûjt a békéscsabai mun-
kanélküliek megsegítése céljá-
ból. Az adományok leadhatók
a békéscsabai Fidesz-irodá-
ban (Szabadság tér 1–3., nyit-
va tartás hétfôtôl péntekig 9-tôl
12-ig). Az adomány lehet: tar-
tós élelmiszer, készpénz. A ko-
rábbi évek tapasztalatai alap-
ján ruhanemût és háztartási
gépet nem kérünk.

Az összegyûlt javak kiosztá-
sára május 1-jén kerül sor. A
tervezett helyszín és idôpont:
az ifjúsági ház elôtti terület (Der-
kovits sor 2.), délelôtt 10 óra.

Amennyiben ön, családtag-
ja, barátja, ismerôse nincs fog-
lalkoztatva, esetleg a szétosz-
tásban akar segíteni, szeretet-
tel várjuk! Az adomány átvéte-
lekor szükség lehet a munka-
nélküliség igazolására (pl. a
munkaügyi központ által kiállí-
tott iratra).

Zelenyánszki Péter
tagozatvezetô

Tel.: 06-30/983-9123,
e-mail: zelenyanszkip@freemail.hu

Csak tiszta forrásból címmel
kilencedik alkalommal hirde-
tett pályázatot a Kárpát-me-
dencében élô magyar fotósok
számára a Békéscsabai Kul-
turális Központ Lencsési Kö-
zösségi Háza és a Márvány
Fotómûhely. A felhívásra
százhúsz jelentkezô küldött
be összesen ötszázhuszon-
hat fekete-fehér, szemet pi-
hentetô, letisztult fotót. A leg-
sikerültebb alkotásokból már-
cius 13-án nyílt kiállítás,
amelyre a Berbécs zenekar
ünnepi mûsora tette fel a ko-
ronát.

A tárlatra érkezett vendé-
geket Takács Péter, a közös-
ségi ház vezetôje köszöntöt-
te, majd Haán Lajos leírása
nyomán dr. Ferenczi Attila ta-
nácsnok, a József Attila-lakó-

telepi részönkormányzat ve-
zetôje mesélt arról, hogyan
bolydult fel Csaba 1848-ban a
forradalom és szabadságharc
hírére. A megemlékezés után
a Nagy István, Váradi Zoltán
és Martin Gábor alkotta zsûri
döntésének megfelelôen a
következô fotósokat díjazták:

az 1. díjat Lángh Gábor (Sop-
ron), a 2. díjat Machlik Ger-
gely (Békéscsaba), a 3. díjat
Kotnyek István (Nagykanizsa)
kapta. Különdíjat vehetett át
Klement István (Dabas), Nagy
Károly (Békéscsaba), Kiss
Péter (Sopron) és Bagics Gá-
bor (Budapest). M. E.

Szemet pihentetô fotók

Jól szerepelt az Andrássy. A
diákolimpia közelmúltban Sze-
geden megrendezett országos
döntôjén eredményesen szere-

pelt az Andrássy Gyula Gimná-
zium és Kollégium lánycsapata.
Különösen kiemelkedôen telje-
sített Pallag Ágnes, aki a döntô

egyik legeredményesebb játé-
kosa lett és különdíjat is kiérde-
melt. A csapat felkészítôje Bár-
dos Tibor és Nagy Attila volt.

Liszt Ferenc életének utolsó
hónapjában több napot töl-
tött Luxemburgban, Munká-
csy Mihály és Cecil Papier
otthonában, a Colpach-i
kastélyban. Az 1886-os talál-
kozás a két zseniális mûvész
barátságának legfényesebb
emléke, nem véletlen tehát,
hogy Liszt Ferenc születésé-
nek 200. évfordulóján, a ki-
lencedik Békéscsabai Tava-
szi Fesztivál megnyitóján
„Zene és festészet – XXI.
századi Liszt impressziók”
címmel szerveztek kiállítást
Békés megyei festômûvé-
szek képeibôl. A színház Vi-
gadó-termében a vendégse-
reggel szemben berende-
zett képfolyam az eddigi
fesztivál-tárlatok legjobbjá-
nak tûnik, festôink Liszt imp-
ressziói varázslatosan válto-
zatosak, miközben ott idézik
meg a zeneóriás és Munká-
csy barátságának lényegi je-
gyeit, ahol évekkel késôbb a

világhírû festô 1890. október
7-én délelôtt csabai barátai-
nak vendége volt. Az ajtókat
ôrzô kariatidák mosolyogva
és áhítattal nézik Lonovics
László régi felfogására visz-
szatérô remekét, a „Liszt Fe-
renc – magyar rapszódia”
címû képet, mely ihletett su-
gárzással vezet közelebb
Liszt emberi és zenei világá-
hoz.

A huszonnégy kiállított
mû nagyobbik részében
Liszt ott van a képmezôben,
Várkonyi János például a
Colpach-i találkozást festi
sajátos stílusában, Virág Éva
is tizenkilencedik századi
enteriôrt fest, E. Szabó Zol-
tán „Emlékezés”-e Liszt hí-
res II. magyar rapszódiáját
választja témául, és ha jól fi-
gyel a vendég, a zenét is
hallja-érzi. E. Szabó utóbbi
idôszakának egyik leghatá-
sosabb mûvét alkotta meg
erre a kiállításra. Berki Zita

„Szerelmi álmok” címû képi
impressziója virágszirmok
és hullámzó színek bárso-
nyos látványa, Barabás Fe-
renc „Hommage Liszt”-je
hasonlóan gondolatgazdag
kompozíció, Holó Hobel
László pedig lírai absztrak-
cióban hozza a „Les prelu-
des” sodró hangulatát, míg
Szeverényi Mihály romos
kastélya az idôk mulandósá-
gáról szól. Különálló világ
Csuta György groteszk XXI.
századi Liszt-jelenete arról,
hogy a világ változik ugyan,
de a zene és a festészet
örök. Sôt: az emberi esen-
dôség is.

A vigadóbeli tárlat tisztel-
gés a 200 éve született Liszt
Ferenc elôtt, akinek Békés-
csabához kötôdô nagy ba-
rátja volt Munkácsy Mihály, a
valamikori asztalosinas
Lang György uram mûhelyé-
ben.

Sass Ervin

Zene, festészet, impressziók

A P R Ó H I R D E T É S
INGATLAN

Elsô emeleti, kétszobás, kombikazános la-
kás és háromszobás kertes ház Jaminá-
ban eladó. Tel.: 06-30/223-8572.

Szántóföldet vennék Békéscsaba környé-
kén. Lehet osztatlan vagy bérbe adott is.
Tel.: 06-20/984-3838. 

Ingatlan- és hiteliroda. Finanszírozás, álla-
mi támogatás, CHF- és euróhitel-kiváltás.
Tel.: 06-30/399-7299, 06-66/440-919.

SZOLGÁLTATÁS
Szobafestést, mázolást, ta pé tá zást, szalagpar-

kettázást, homlokzatfestést, hõszigetelést, ne-
mesvakolatok készítését vállalom! Lestyán Pál,
Gorkij u. 6. Tel.: 436-226, 30/481-8071.

Iroda, lépcsôház takarításátvállalom számlaké-
pesen. Tel.: 30/290-8726.

Redôny-, reluxa-, szalagfüggöny-készítés, -
javítás részletfizetéssel is. Nyílászárók javítása.
Tel.: 454-171, 70/212-6776.

Festés, mázolás, tapétázás, homlokzatfestés.
Marik István, Békéscsaba, Tavasz u. 83., tel.:
30/275-7263.

Könyvelés egyéni és társas vállalkozóknak,
teljes körû ügyintézéssel. Telefon: 20/567-6521.

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

Zár, redôny, reluxa, szúnyogháló, harmonikaaj-
tó, szalagfüggöny, napellenzô szerelése. Tel.:
30/233-4550. Utánfutó-kölcsönzés! Békéscsa-
ba, Dobos István u. 20. Tel.: 70/335-7584,
66/636-135.

Szeretne bepillantani a jövôjébe? Bizonyta-
lan? Útmutatást vár? Segítek! Sors-elem-
zés, lélekgyógyászat. Szeretettel várom
hívását. Tel.: 06-20/934-5988.

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

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

Bérautók (3000), bérmikrobusz (5000), bér-
utánfutó (1500). Tel.: 06-70/389-0280.

Autóvillamosság: Berényi út 11.

Zárszerelés, hibaelhárítás! Tel.: 06-30/246-
4934.

Olajcsere 690/l + 900 Ft munkadíj:
Berényi út 11.

Kézi permetezôk javítása. Tel.: 06-30/266-
4112.

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

Angolnyelv-oktatás. Tel.: 06-30/345-9237.

OKTATÁS
Angolnyelv-oktatás Békéscsabán: www.fero-

nil.hu.
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.
JAMINÁBAN általános iskolásoknak korre-

petálás és képességfejlesztés. Tel.:  06-
20/975-4487.

Matematikakorrepetálás, elôkészítés álta-
lános és középiskolások részére. Tel.: 06-
70/368-9171.

Német-, orosz nyelvórát vállalok kezdôtôl a
felsô szintig. Tel.: 06-30/424-6808.

MUNKA
Ingatlanirodánk üzletkötôket keres kötetlen

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

Otthonról végezhetô internetes munka,
azonnal fizetô: judit4007@freemail.hu!

INGATLAN
Penzán lakás jármû vagy olcsó ingatlan be-

számításával eladó. Tel.: 06-70/332-9113.

EGYÉB
Elégedetlen Ön a biztosító kárrendezésével?

Mi segítünk! CrEDIT LIFE Bt., Békéscsaba,
Andrássy út 6., tel.: 30/940-6578.

Kukoricát, napraforgót nagy tételben vásárolok.
Tel.: 06-20/657-6224.
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BékéscsaBa anno…

Egy öreg ház végnapjai?

Másfél százada dacol az idô-
vel Csaba legöregebb házai-
nak egyike a Harruckern ut-
cában. Ki tudja már, miért ép-
pen Csaba újratelepíttetôjérôl
nevezték el a belvárostól távol
esô, a Békési útról nyíló, máig
földes utcát az 1910. évi nagy
utcanév-változtatáskor. Talán
megérdemelte volna, hogy a
belvárosban nevezzenek el
róla egy utcát. Az utcakeresz-
telô régen volt.

Elôttünk áll fôterünk nagy
átalakítása, 2018-ban pedig
városunk újratelepítésének
300. évfordulója, ami jó alka-
lom lenne Harruckern mell-
szobrának felavatására is. A
képünkön látható, matuzsále-
mi korú, alacsony, nádfede-
les, rendben tartott kis hajlék
történetét vagy tíz éve mesél-
te el akkori tulajdonosa, egy
1942 óta magányosan ott élô,
idôs asszony. A házat, ame-
lyet a hölgy a nagyanyjától

örökölt, 1860 táján építette
egy rick Mátyás nevû, a Fel-
vidékrôl idetelepült cserepes-
mester. Késôbbi tulajdonosa
Lipták Dániel volt.

A ház építésének idején
Csabán 2424, többségében
hasonló, vályogból épült la-
kóházban alig több mint 26
ezer ember élt. A 150 éves
épületen – lakója tudomása
szerint – az aláfalazáson és a
nádtetô cseréjén kívül semmi-
féle változtatás nem történt.
Most azonban megpecséte-
lôdni látszik az épület sorsa –
meglehet, végnapjait éli. Mai
tulajdonosa ugyanis bontási
engedélyt kért és kapott rá.
Megmentése ugyan költsé-
ges lenne, de megmaradna,
mint Csaba népének hajdani,
egyszerû lakóháza és nem
utolsósorban mint városépíté-
szeti érték, amely mindenkor
méltó a megôrzésre.

Gécs Béla

Emellett közösen nyitották
meg 2010 októberében a Bé-
késcsabai Sporttörténeti Gyûj-
temény olimpiatörténeti kiállí-
tását.

A „magyar vándor” névadó-
ja látogatásának célja: egyez-
tetni a város vezetôivel a Torna
Club Békéscsaba, a MATSZ,
valamint az önkormányzat jö-
vôbeni együttmûködésérôl, a
támogatási lehetôségekrôl, il-
letve biztosítani a városveze-
tést arról, hogy a szövetség
sem kívánja magára hagyni a
nagy múltú csabai tornaklubot.
Olyannyira nem, hogy a
MATSZ-elnök örömmel infor-
málta Vantara Gyulát: a csabai
tornászok tönkrement sport-

szônyegének cseréjéhez igen
komoly (milliós nagyság-
rendû) támogatást sikerült a
Magyar Olimpiai Bizottság ve-
zetô testületénél „kiharcolnia”,
s további ígérvények is a birto-
kában vannak annak érdeké-
ben, hogy a legsikeresebb
csabai sportegyesület segítsé-
get kapjon.

A megbeszélésen dr. Ma-
gyar megerôsítette: Böczögô
Dorina – ha egészségi állapota
engedi – potenciális londoni
résztvevô lehet, s örömteli,
hogy most egy olyan tehetsé-
ges garnitúra nevelôdik az
Ónodi Henit is edzô Unyatinsz-
ki házaspár keze alatt, amely-
nek tagjai a 2016-os riói olim-
pián szerezhetnek sok-sok

örömöt a békéscsabaiaknak.
A szívélyes hangulatú megbe-
szélésen dr. Magyar Zoltán át-
nyújtott egy könyvet Vantara
Gyulának, amely a magyar tor-
nasport 125 esztendejét foglal-
ja össze. A kötet természete-
sen tartalmazza Ónodi Henri-
etta, Zsilinszki Tünde, Kalmár
Zsuzsa, Nyeste Adrienn és
Varga Adrienn, s a többi bé-
késcsabai tornászkiválóság fo-
tóit, eredményeit is. A felek úgy
álltak fel a tárgyalóasztaltól,
hogy megígérték: a maguk te-
rületén mindent megtesznek
annak érdekében, hogy a ki-
advány majdani, bôvített kia-
dásába újabb és újabb sikeres
békéscsabai sportolók is be-
kerülhessenek.

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL*

Itt járt a lólengés királya

Békéscsaba város sporttörté-
netének egyik legjobb ered-
ményét érte el a fedett pályás
atlétikai Európa-bajnokságok

történetében Márton Anita. A
Békéscsabai Atlétikai Club
súlylökôje a párizsi Eb-n az
elôkelô 5. helyen végzett. (En-
nél jobbat csak a gyalogló
Ilyés Ildikó ért el, amikor is az
1988-as budapesti Eb-n a 4.
helyen ért célba.) Márton Ani-
ta dicséretes eredményéhez
Vantarta Gyula, Békéscsaba
polgármestere levélben gra-
tulált.

Márton Anita a nôi súlylökés
fináléjában az igen elôkelô ötö-
dik helyen végzett. A kvalifiká-
cióból – új magyar utánpótlás-

rekordot jelentô – 18,11 méte-
res eredménnyel, a második
legjobb produkcióval került
döntôbe. A Békéscsabai Atléti-
kai Club egyébként két ver-
senyzôvel is jelen volt a rangos
viadalon, hiszen Mártonon kí-
vül a gátfutó Baji Balázs is elin-
dult a Bercyben. Baji 7.77 má-
sodperces egyéni csúcsot fu-
tott a férfi 60 méteres gát elô-
döntôjében, ám ez is kevés
volt a továbbjutáshoz, összesí-
tésben a 13. legjobb idôt érte
el. Teljesítménye így is min-
denképpen dicséretre méltó.

Márton Anita ötödik az Eb-n

A kétoldalú elônyök figyelem-
bevételével kötött együttmû-
ködési megállapodást nemré-
giben a Békéscsabai röplab-
da Sportegyesület és a PrO-
VOLEI Arad röplabdaklub.

Baran Ádám, a BrSE elnö-
ke elmondta: évek óta jó kap-
csolatot ápol a két egyesület,
eddig fôként utánpótlásvona-
lon volt aktív az együttmûkö-
dés, ezt szeretnék kiterjeszte-
ni további területekre is. A ter-
vek között szerepel szakmai
fórumok szervezése, közös
edzôtáborok utánpótlás és
felnôtt szinten.

Megegyeztek abban is,
hogy közösen nyújtanak be
pályázatokat, éppen ennek
eredménye a Magyarország –
románia Határon Átnyúló
Együttmûködési Program ke-
retein belül elkészült Volley-
ball for prevention címû pá-
lyázat. A program célja, hogy
– a határ menti térség alapve-
tô erôsségeire építve – köze-
lebb hozzák egymáshoz az
ott élô embereket, közössé-
geket és gazdasági szereplô-
ket, ezzel segítve elô az
együttmûködésbe bevont tér-
ség közös fejlesztését. 

A békéscsabai klub földraj-
zi helyzetébôl fakadóan is nyit
a határ túloldala felé. Az el-
múlt idôszakban több román
csapattal alakítottak ki jó vi-
szonyt, így részt tudtak venni
nívós nemzetközi megméret-
tetéseken.

Együtt az aradi
röplabdásokkal


