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Több mint 30 évvel ezelőtt,
1979-ben kezdte meg műkö-
dését Békéscsabán az az álla-
mi Patyolat Vállalat, amelynek
8000 négyzetméteres telep-
helyére ’85-től csaknem öt
éven át szállították – az ország
több pontjáról – a ruhák vegy-
tisztításakor keletkezett veszé-
lyes hulladékot. A mosodák
többségében ugyan újrahasz-
nosították a felhasznált tisztí-
tószerek 80 százalékát, de a
maradék  salakanyagot kova-
földben feloldva úgynevezett
„persárt” is termeltek. Ezt az
anyagot tárolták szakszerűtle-
nül a Vandháti út 1. szám alat-
ti tisztítóüzem területén, amely
a talajba kerülve ma is károsít-
ja a környezetet. Az állami tu-
lajdonú cég felszámolása ’91
és ’95 között zajlott, amelynek
befejezése után már tudtak a
problémáról. 1996 novembe-
rében 1200 tonna persárt, 19

tonna göngyöleget, 28 tonna
szennyezett talajt és 18 köb-
méter szennyezett vizet el-
szállítottak ugyan a területről,
de ez is csak felületi kezelés-
nek bizonyult. A korrodált hor-
dókból és tárolófóliákból kike-
rülő persár északi irányú talaj-
vízmozgásban terjedve szeny-
nyezte tovább a talajt. Bak
Sándor az Esély Pedagógiai
Központ aulájában tartott la-
kossági fórumon elmondta,
hogy a ’97 és 2001 között vég-
zett talajvíztisztítás is csak át-
meneti koncentrációcsökke-
nést eredményezett, így elke-
rülhetetlen a helyzet további,
végleges megoldást nyújtó

kezelése. A KÖR-KÖVIZIG ve-
zérigazgatójának beszámoló-
jából kiderült az is, hogy 2001
óta rendszeresen vizsgálták a
veszélyeztetett terület figyelő-
és magánkútjainak mintáit, te-
hát pontosan meghatározha-
tó a szennyezési csóva mére-
te, lassú terjedési sebessége
és iránya. A Körös-vidéki Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság még 2008-ban
pályázott a teljes kármentesí-
tés előkészítésének finanszí-
rozására, amely a nyertes
első fordulót követő – tavaly
januárban aláírt – támogatási
szerződés értelmében 100
milliós keretet biztosít a kör-

nyezeti ártalom felszámolásá-
nak tervezésére. Bak Sándor
kijelentette, hogy már előké-
szítés alatt áll a második for-
dulós pályázati dokumentá-
ció, melyet várhatóan még
idén benyújtanak. Ennek ke-
retében mintegy 1,5 milliárdos
uniós forrásból nyílik lehető-
ség a szennyezés és a szeny-
nyezett föld fizikai eltávolításá-
ra vagy vegyszeres semlege-
sítésére. Sikeres pályázat ese-
tén 2012 második felében
kezdődhet a konkrét kivitele-
zés, amely 2015-ig tartó talaj-
víztisztítással zárul majd. 

– Nem a pánikkeltés és
nem a tétlen hátradőlés jelen-

ti a megoldást, egyedül az
együttműködés hozhat ered-
ményeket – fogalmazott be-
szédében Vantara Gyula pol-
gármester, aki nyomatékosan
felhívta a környék lakóinak fi-
gyelmét arra, hogy nincs akut
veszélyhelyzet. Ajánlott ugyan
a kellő elővigyázatosság a
kerti ásott és fúrt kutak hasz-
nálatakor, de közvetlen egész-
ségkárosító hatással nem kell
számolni. A kúthasználat kor-
látozása elsősorban a szeny-
nyeződés továbbterjedésé-
nek megakadályozását segíti
elő, miközben a vezetékes
ivóvízhálózat továbbra is telje-
sen biztonságos. A kialakult
helyzettel kapcsolatos felelős-
ség kérdéséről szólva a pol-
gármester külön leszögezte,
hogy a Patyolat telephelyén
végzett tevékenység környe-
zetkárosító következményei-
nek kezelése egyértelműen
állami feladat, hiszen a koráb-
ban állami kezelésben álló
cég jogutód nélkül szűnt meg
16 évvel ezelőtt. A várhatóan
jövőre kezdődő munkálatok
kapcsán Vantara Gyula kifej-
tette, hogy külön figyelmet for-
dítanak a közelben lévő atléti-
kai sporttelep akadálytalan
működésének biztosítására,
de a kivitelezés időszakában
a munkagépek zaja mellett
forgalomkorlátozásokkal is
számolni kell. A város első
embere folyamatos és alapos
tájékoztatást ígért a lakóknak.

Kárász-Kiss 

Újabb kötvénykibocsátás
– interjú Vantara Gyulával (3. oldal)

Menesztették az SZMK elnököt
(3. oldal)

Majálisi programkavalkád
(6. oldal)

Özvegy Sicz Györgyné,
Sárika néni 1909. április 19-én
született Dobozon, szegény-
paraszti családban. Gyer-
mekkorában a pósteleki grófi
uradalomban napszámosko-
dott, nagylánykorától a leg-
gazdagabb csabai zsidó ke-
reskedô családoknál cselé-
deskedett. A felszabadulás
után több bankban is dolgo-
zott, hivatalsegéd lett. Két há-
zasságából öt gyermeke szü-
letett. Soha nem politizált, val-
lását megtartotta. Életében
fontos volt a család és a mun-
ka. Lelkiismeretességét és
megbízhatóságát mindig elis-
merték és megbecsülték. Sá-
rika néni szerint a hosszú élet
titka a munka. Ezt saját élete
bizonyítja a leginkább: kilenc-
venöt évesen még önállóan
ellátta kertes háztartását. Je-
lenleg az Ady Endre Utcai
Idôsek Otthona lakója, ahol
most 102. születésnapja al-
kalmából köszöntötték. 

V. A.

Sárika néni 102.
születésnapja

Az 50 százalékban az aradi,
50 százalékban a békési
vízmû tulajdonában álló Maros
Víz Zrt. 49 évre kap koncesz-
sziós jogot 20 aradi vízkiter-
melô kút felett. A cég alapító
okiratát az aradi megyeházán
ünnepélyes keretek között írta

alá dr. Csák Gyula a békési és
Gheorghe Banatean, az aradi
vízmû vezérigazgatója.

– Európában egyedülálló
kezdeményezés a két ország
közötti vízátadás, amelynek
elôkészítése nem ment zökke-
nômentesen, hisz a román és
a magyar jogrendszer külön-
bözô. Bebizonyosodott, hogy
az akadályok leküzdhetôk, így
a vezetékek megépítése után
napi 30 000 köbméter jó minô-
ségû vizet adunk át a békési-
eknek – mondta Nicolae Iotcu,
az Arad Megyei Közgyûlés el-
nöke.

– 2009-ben vetôdött fel a
vízátvezetés szándéka, a fo-
lyamatos együttmûködés,
majd a vegyes bizottság létre-
hozása jó alapot teremtett ah-

hoz, hogy közösen vegyünk
részt projekteken. A magyar
és a román kormány is komo-
lyan veszi az ivóvízminôség-ja-
vító programot, tehát minden
esélyünk megvan arra, hogy
2012 végére egészséges víz
kerüljön 65 Békés megyei te-
lepülésre – hangsúlyozta Far-
kas Zoltán, a Békés Megyei
Közgyûlés elnöke.

Lapunk kérdésére dr. Csák
Gyula elmondta, hogy a vízát-
adásnak köszönhetôen a csa-
baiak vízdíja jóval kisebb mér-
tékben nô majd, mintha az ar-
zénmentesítést választották
volna.

– Az uniós követelmények-
nek meg kell felelnünk, ehhez
két út vezet. Az egyik az arzén-
mentesítés, ebben az esetben

egy köbméter víz megtisztítá-
sa 150–300 forintba kerülne,
pusztán a tisztítás miatt ennyi-
vel kellene többen fizetni a
szolgáltatásért. A másik út a
vízkitermelés a Maros-horda-
lékkúpból és a vízátvezetés
Békésbe, így az aradi vízzel je-
lentôsen feljavított vízhez jut-
nak majd a békésiek. Termé-
szetesen ennek is vannak költ-
ségei, de ez jóval kevesebb,
pár tíz forint terhet jelent a fo-
gyasztó számára. Fontos
szempont még, hogy ezzel a
módszerrel nem vegyileg ke-
zelt vizet kapnak az emberek,
hanem olyat, ami akár tízezer
éve ott van lenn, tisztán és ter-
mészetesen – fogalmazott dr.
Csák Gyula.

Mikóczy Erika

Egészségesebb vizet kapunk
Megalapították a Maros Víz Zrt.-t

A közös vízbázis védelme
és a Békés megyében élôk
egészséges ivóvízzel törté-
nô ellátása érdekében a Bé-
kés Megyei Vízmûvek Zrt.
és az Aradi Vízmû Rt. április
7-én megalapította a Maros
Víz Zrt.-t (Aqua Mures S. A.).
Ezzel a lépéssel közelebb
kerültünk ahhoz, hogy mie-
lôbb az uniós elôírásoknak
megfelelô, tiszta víz kerül-
jön a poharunkba.

Kellemes húsvéti ünnepet!

Kimossák a Patyolat harmincéves szennyesét
Nem a pánik és nem is a beletörődés, az együttműködés a megoldás kulcsa

1985-ben kezdôdött, de
2015-re végleg megoldód-
hat az a súlyos környezet-
károsítási probléma, amely-
nek részleteirôl a napokban
tájékoztatták a Vandháti út
környékén élô lakosságot.
Az egykori Patyolat Vállalat
ma is ijesztôen rendezetlen
telephelyére csaknem 30
évvel ezelôtt kezdték horda-
ni azt a veszélyes hulladé-
kot, amelynek szakszerût-
len tárolása egy máig meg-
oldatlan szennyezési folya-
mathoz vezetett.

2015-re (patyolat)tisztává tennék a telephelyet és környékét
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66/322-214, 30/395-2035.

Békéscsaba, Szent István tér 20.
www.egyhazitemetkezes.hu
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KÉPKERETEZÉS
a legolcsóbban.

Kész képkeretek fél áron!
TÜKÖRKÉSZÍTÉS méretre,

BIZTOSÍTÓS ÜVEGEZÉS.

Békéscsaba, Rákóczi út 28.
Tel.: 66/637-970, 70/500-7729

TüKÖR BT.

ÚJ TAVASZI KOLLEKCIÓNK
a stílust, eleganciát, 
minõséget képviseli

alkalmakra és
hétköznapokra.

VÁLASSZON TAVASZI
ÖRÖMANYARUHA-
KÍNÁLATUNKBÓL

BALLAGÁSRA
AJÁNLJUK KLASSZIKUS

ÉS TRADIDIONÁLIS
RUHAKÍNÁLATUNKAT

AZ ELEGANCIA ÉS
KÜLÖNLEGESSÉG

JEGYÉBEN.

Kínálunk tavaszi 
ruhatárához  táskát,

bizsut, sálat.

Kamaraprodukciók, gaz-
dag programkínálat és a vára-
kozást felülmúló érdeklôdés
jellemezte az idei, több mint
háromhetes Békéscsabai Ta-
vaszi Fesztivált. Március 13-a
és április 6-a között „bejárató-
dott” az Andrássy Úti Társas-
kör, de kilenc másik helyszí-
nen is zajlottak programok. 

A fesztivál ideje alatt Ibsen
Nórájától a Trió Infúzió jazz-
estjén, blues- és gitáresteken,
irodalmi esteken át a tánchá-
zig, kiállításig, drámaíró ver-
senyig sokféle mûfaj, sokféle
mûvészeti ág közül válogat-
hattak a kikapcsolódni, feltöl-
tôdni vágyók. A palettát to-
vább ékesítették a Liszt Fe-
renc születésének kétszáza-
dik évfordulója alkalmából
mûsorra tûzött programok: a
vándorkiállítás, Tóth Péter
lenyûgözô zongoraestje,
Zsigmond Zoltán Liszt-estje
és a Bartók Béla Vegyeskar
koncertje. Mint azt Herczeg
Tamás fesztiváligazgató ki-
emelte, számos csabai kötô-

désû és több díjazott ven-
dégmûvész is emelte a ren-
dezvény színvonalát.

– Az élet úgy hozta, hogy
március 15-én a meghívott
elôadóink közül Szarka Ta-
más, a Ghymes alapító tagja
és Sándor György „humora-
lista” is Kossuth-díjat kapott,
nem beszélve arról, hogy
Elek Tibort kiemelkedô iro-
dalmi tevékenységéért Jó-
zsef Attila-díjjal tüntették ki.
Több olyan vendégmûvész
járt nálunk, aki komoly szak-
mai díjat tudhat magáénak. A
fesztiválon mindvégig magas
mûvészeti színvonalú progra-
mokat tártunk a közönség
elé, odafigyelve arra, hogy a
kulturális fôsodorban megje-
lenjen mindaz, ami Békés-
csabán érték. Emlékezetes
volt például a Békés Megyei
Szimfonikusok kamarazene-
karának mûsora, megindító
Gaburek Károly emlékkiállítá-
sa, és rengetegen mentek el
Grecsó Krisztián könyvpremi-
erjére is. 

– A tavaszi fesztiválok törté-
netében ez volt az elsô, ami-
kor az ifjúsági ház épülete már
nem szerepelt a helyszínek
között. Mennyiben lett más et-
tôl a fesztivál?

– Az ifiház hiánya alapve-
tôen befolyásolta, hogy mi-
lyen programokat tudunk
megvalósítani. Nem a nagy-
rendezvények, hanem a ka-
maraprodukciók felé mentünk
el, és úgy tûnik, ez ínyére volt
a csabai közönségnek, hisz
egy-két kivételtôl eltekintve a
várakozást felülmúló érdeklô-
dést tapasztaltunk. Az And-
rássy Úti Társaskört mostanra
belaktuk, és a város lakói kö-
zül is sokan fedezték fel ma-
guknak. Tudatosan töreked-
tünk arra, hogy „bejárassuk” a
régi-új épületet, emellett fon-
tos volt, hogy minél több hely-
színre, minél több közösség-
hez vigyünk rendezvényeket.
Az intézmények partnerek vol-
tak, nélkülük nem sikerülhe-
tett volna a kilencedik tavaszi
fesztivál. M. E.

Mérlegen a Tavaszi fesztivál
Interjú Herczeg Tamás fesztiváligazgatóval

Kikeleti zenebona a Jókai Színházban

XVIII. Csaba Expo
Nemzetközi Kiállítás és Vásár,

II. Békési Mezőgazdasági
és Élelmiszer-ipari Szakkiállítás

Május 19–22-én
a békéscsabai városi sportcsarnokban.

Csaba Expo! – minden évben kínál valami újat!

A rendezvényt színvonalas élő koncertek,
kirakodóvásár és a „magyar éléskamra ízei

Békés megyében” gasztronómiai fesztivál színesítik!
Csaba Expo! – ahol a kínálat

és a kereslet már közel két évtizede találkozik!
A szervezők várják a cégek, vállalkozások,

szervezetek jelentkezését, amelyek
igényes környezetben kívánják bemutatni

termékeiket, szolgáltatásaikat a nagyközönségnek.

A sikerre a 18 év tapasztalata a garancia!

Jelentkezés és bővebb információ:
Expo-team Rendezvényszervező Kft.
Cím: H-5600 Békéscsaba, Kisrét 87.

Tel./fax: 66/432-345
Mobil: 06-20/561-6349, 06-20/921-9064

E-mail: info@csabaexpo.hu,
web: www.csabaexpo.hu

A Tavaszi fesztivál prog-
ramsorozat része volt a Kis-
nemesi Otthonok Országos
Találkozója március végén.
Az évtizedes múltra visszate-
kintô, tudományos konferen-
ciáknak is helyet adó ese-
ményt az országban fellelhe-
tô kastélyok, kúriák megôrzé-
sének, felújításának érdeké-
ben tartják meg évrôl évre –
hangsúlyozta megnyitójában
Herczeg Tamás tanácsnok.

A Munkácsy Emlékházban
zajlott kétnapos találkozóra
ezúttal is neves elôadók jöttek
el az ország minden részérôl.
Nekik egy kirándulás kereté-
ben kínáltak lehetôséget a há-
zigazda csabai szervezôk
arra, hogy megismerkedhes-
senek a megye mûemlékei-
vel, nevezetességeivel, és ter-
mészetesen ízelítôt kaptak a
híres csabai kolbászból, vala-
mint az alföldi borokból is. Az
esemény kísérôrendezvénye
Kárpáti Tamás Munkácsy-dí-
jas festômûvész kiállítása volt.

V. A.

Mûemléksorsok
nyomában

Szinte hihetetlen, hogy öt
éve ment el Gubis Misi – emlé-
kezett Michel Andrássy úti volt
lakóháza emléktáblájánál Mé-
száros Zsuzsa, a Munkácsy
Emlékház mûvészeti vezetôje.

Az 1948. április 4-én szüle-
tett csabai mûvész operatôr,
fotós szeretett volna lenni, vé-
gül nyomdász lett. Fiatalon
Mokos József képzômûvésze-
ti szabadiskoláját látogatta. A
középiskola után, 1967–’68
nyarán a Fodor József és Hé-
zsô Ferenc által irányított Már-
télyi Mûvésztelepen dolgozott,
1969–’70-ben a budapesti Gu-
tenberg- és Vasas-szakkörök
tagja, ahol Xantus Gyula volt a
tanára. Ignácz Annával, Lono-
vics Lászlóval és Trombitás Ta-
mással a Budapesti Mûhely
példája nyomán 1976-ban lét-
rehozta a Békéscsabai Mûhely
alkotócsoportot, bekapcsoló-
dott a Békéscsabai Grafi-
kai Mûvésztelep munkájába.
Rendszeres kiállítója volt az
Országos Alkalmazott Grafikai
Biennálénak. 1984-ben csatla-

kozott a szentendrei Vajda La-
jos Stúdióhoz. Fokozatosan
alakította ki – vonal, háló, ke-
reszt, zászló, kocsi, kabát, sá-
tor, bot, torony, szék – metafo-
rikus jelképrendszerét. Fó-
nyon megszervezte a Kertalja
Mûvésztelepet, majd létrehoz-
ták a Patak alkotócsoportot. 

Tragikus halála hatalmas
ûrt hagyott. Három köztéri
székszobrából egyet lebon-
tottak a székelyudvarhelyi fô-
tér-rekonstrukció miatt, egy
Kazahsztánban, egy pedig
Fóny fôterén látható. Az emlé-
kezôkben felmerült, hogy Bé-
késcsabán, Michel szülôvá-
rosában, a gyulai úti körforga-
lomnál lelhetne méltó otthon-
ra a székelyudvarhelyi alko-
tás. Miközben a megemléke-
zôk a Dobszerda muzsikáját
hallgatták, Varga Tamás, az
önkormányzat közmûvelôdé-
si csoportvezetôje elmondta,
hogy ez ügyben megtörtént a
kapcsolatfelvétel testvérváro-
sunkkal. 

Vándor Andrea

Öt éve nincs „gubizmánia”

Két nap alatt több mint negy-
ven divat- és táncbemutatóval,
szombat éjszaka hatvan üzlet
kivételes éjszakai kedvezmé-
nyeivel, valamint Tolvai Reni,
Kasza Tibi, a Bon Bon és Cara-
mel koncertjeivel várta látoga-
tóit a Csaba Center április 8-án
és 9-én a tavaszi divatnapokra
és az akciók éjszakájára. Az
idén harmadik alkalommal
megszervezett program elsô
estéjén a Megasztár 5. szériájá-
nak gyôztese lépett színpadra,
míg a többiek szombat este ad-
tak egy-egy koncertet a bevá-
sárlóközpontban. A divatnapok
egyik újdonsága a mûsorveze-
tô személye volt, hiszen – sza-
kítva az eddigi hagyományok-
kal – ezúttal nem nôi konferan-
szié vezényelte a kétnapos ese-
ményt: a Rózsa bisztró után a
Csaba Centerben találkozhat-
tak rajongói Németh Kristóffal,
a Barátok közt Gézájával.

K. K. P. 

Sztárkavalkád
a Centerben
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– Újabb négymilliárdos köt-
vénycsomag kibocsátását ké-
szíti elô az önkormányzat. Mi-
ért volt erre szükség?

– Az önkormányzat az el-
múlt három évben soha nem
látott mértékû fejlesztésekbe
kezdett, amelyek külsô forrá-
sok bevonásával történnek.
Amikor az önkormányzat
2008-ban kötvénykibocsátás
mellett döntött, fontos volt,
hogy az elkövetkezô két-há-
rom év fejlesztési kiadásainak
részbeni fedezetet teremtsen.
Kijelenthetjük, hogy a cél meg-
valósult, az idei költségvetés is
tartalmaz pénzeszközt a köt-
vénytôke fel nem használt ré-
szeként. Az elmúlt évek költ-
ségvetési politikáját erôtelje-
sen meghatározta, hogy ekkor
indultak az Európai Unió által

támogatott pályázatok, ame-
lyeken Békéscsaba rendkívül
eredményesen szerepelt. A
pályázati forrásból megvaló-
suló beruházások jelentôs ré-
sze 2010 és 2014 között lép a
kivitelezési szakba, és szá-
molni kell ezek sajátforrás-igé-
nyével. Városunk fejlôdési pá-
lyára állítása, növekedésének
biztosítása, vonzerejének fo-
kozása pusztán önerôbôl a jö-
vôben sem lesz lehetséges,
ezért továbbra is törekednünk
kell a külsô, vissza nem térí-
tendô támogatások elérésére.
Jelenlegi ismereteink szerint
az uniótól remélhetô források
erôteljesen korlátozott mó-
don, viszonylag rövid idôtávra
lesznek elérhetôek. A 2007 és
2013 közötti uniós költségve-
tési ciklus még meglévô pá-
lyázati forrásai, a ciklus végéig
történô felhasználás kötele-
zettsége mellett, az idén pá-
lyázhatóak utoljára, így önkor-
mányzatunk forrásszerzési tö-
rekvéseit is erre az idôszakra
kell és lehet koncentrálni.

– Hogyan érinti a kötvény-
kibocsátás a várható fejleszté-
seket, illetve miért szorul a vá-
ros hitelfelvételre?

– Önkormányzatunk sok
kötelezô és önként vállalt fela-
datot lát el: alapvetô felada-
tunk a folyamatos mûködés
biztosítása, amely követel-
ménynek mindig eleget is tet-
tünk. A kormányzat a meg-
szorítások miatt mind keve-
sebb forrást biztosított az ön-
kormányzatok számára meg-
határozott feladatok mellé, így
évek óta erôteljesen csökkent

az önkormányzatok feladatel-
látásának központi támoga-
tással történô finanszírozása.
A normatív állami hozzájáru-
lásként érkezô pénzeszközö-
ket úgy határozzák meg, hogy
feltételezik az önkormányza-

tok egyéb bevételekbôl szár-
mazó, növekvô mértékû rész-
vállalását is a finanszírozás-
ban. A gazdasági válságra
visszavezethetô helyi adóbe-
vételek erôteljes csökkenése,
illetve a kötelezô feladatellá-
táshoz, intézményeink fenn-
tartásához, mûködtetéséhez
nyújtott központi normatívák
elvonása eredményezte, hogy
városunk mûködési hitel fel-
vételére kényszerül. A köt-
vénykibocsátás képes biztosí-
tani, hogy önerô hiányában

nem leszünk kénytelenek le-
mondani a város számára
meghatározó fejlesztési el-
képzeléseinkrôl, amelyek Bé-
késcsaba fejlôdését, a mun-
kahelyteremtést hivatottak
elôsegíteni.

– Melyek azok a fejleszté-
sek, nagyberuházások, ame-
lyek a következô években, év-
tizedekben meghatározzák
majd Békéscsaba arculatát?

– Röviden, a teljesség igé-
nye nélkül: a szennyvízcsator-
na-hálózat fejlesztése, a belvá-
ros funkcióbôvítô városrehabi-
litációs programja, a szociális
városrehabilitációs prog-ram,
továbbá kerékpárút létesítése
a Békési, Szarvasi és Oroshá-
zi úton, turisztikai célú kerék-
párút kiépítése a Békéscsaba–

Doboz–Sarkad–méhkeréki ha-
tá rá tke lô–Nagysza lonta
nyomvonalon, kerékpárúthá-
lózat-fejlesztés a Szarvasi
úton, az Agóra Kulturális Köz-
pont kialakítása, struktúravál-
toztatást támogató infrastruk-
túrafejlesztés a fekvôbeteg-
szakellátásban a Réthy Pál
Kórház-Rendelôintézetnél, a
Belvárosi és a Pásztor utcai
bölcsôde férôhelybôvítése, az
északi ipartelepi infrastruktúra
kiépítése és ugyanitt 3000 m2-
es üzemcsarnok építése…

– Milyen hatással lehetnek
ezek a fejlesztések a munka-
erôpiacra és a város vagyoni
helyzetére?

– Az elmúlt idôszakban
megvalósult fejlesztések ered-
ményeként már az elôzô cik-
lusban 55 milliárd forintról 61
milliárd forintra nôtt az önkor-
mányzat vagyona, de a követ-
kezô idôszakban megvalósu-
ló fejlesztések hatására továb-
bi, mintegy 30 százalékos nö-
vekedéssel számolunk. Fej-
lesztéseink közvetett és köz-
vetlen módon is hatnak a tér-
ség munkaerôpiacára, hiszen
a korábban említett beruházá-
sok megvalósítása számos le-
hetôséget kínál elsôsorban az
építôipari cégeknek, de más
egyéb beszállítók is élvezhetik
ennek elônyeit. Ezen túl ter-
mészetesen az iparicsarnok-
beruházás, az ipari terület inf-
rastruktúrafejlesztése, illetve
az inkubátorház fejlesztése
közvetlen módon teremt lehe-
tôséget új munkahelyek létre-
hozására.

Vándor Andrea

Fejlesztés, most vagy soha – aki kimarad, lemarad
Vantara Gyula: „Soha nem látott beruházások jönnek!”

Az önkormányzatnak mérle-
gelnie kell, hogy még a vá-
ros adósságállományának
komoly növekedése mellett
is élni kíván-e a már elnyert,
benyújtott vagy elôkészítés
alatt álló pályázati lehetôsé-
gekkel, vagy egyszerûen le-
mond beruházásairól. A
2013-ig hatályos uniós költ-
ségvetésben elkülönített fej-
lesztési források most áll-
nak rendelkezésre, így a ter-
vezett és akár 3-4 éven át
húzódó bevételnövelô és
megtakarításokat eredmé-
nyezô beruházások önere-
jét is most kell elôteremteni.
A kötvénykibocsátással kap-
csolatos kérdéseinkre Bé-
késcsaba polgármestere
válaszolt. 

Készülünk valamire, de
nem mondjuk meg, mire! –
nyilatkozta még az oktatási
átszervezésrôl szóló közgyû-
lési döntés elôtt Bondár Ildi-
kó, a 10. Sz. Általános Iskola
szülôi munkaközösségének
korábbi elnöke. A 10-es isko-
la beolvasztása ellen tiltakozó
februári demonstráció fôszer-
vezôje vélhetôen ezzel a kissé
elkapkodott nyilatkozatával
„csapta ki” a biztosítékot a
szülôk többségénél, amely-
nek eredménye egy – az
SZMK új elnöke által szignó-
zott – levél lett a polgármes-
ternek címezve. A március 29-
ei keltezésû küldeményben
Katona Erzsébet (az SZMK új
megbízott elnöke) tájékoztat-
ja a város vezetôjét arról,
hogy Bondár Ildikó megbízá-
sa megszûnt. A levél külön ki-
tér a menesztett vezetô ko-
rábbi nyilvános szerepléseire
is, amelyekkel kapcsolatban
a következôket olvashatjuk:
„A Bondár Ildikó által adott – a
10. Számú Általános Iskola
ügyeit érintô – riportok, nyilat-
kozatok, publikációk vissza-
menôleges hatállyal 2010.
szeptember 1-jétôl érvényte-
lenek, mivel azokra az SZMK

nem adott felhatalmazást.”.
Katona Erzsébet levelében le-
szögezte azt is, hogy az
SZMK élesen elhatárolja ma-
gát az említett nyilatkozatok-
tól. Bondár Ildikó korábban a
sajtón keresztül üzente meg a
városvezetésnek, hogy egy –
állítása szerint – már elindított
érdekérvényesítési folyamat
keretében, „más fórumokon”
próbál érvényt szerezni az ok-
tatási átszervezéssel kapcso-
latos elképzeléseinek. Vanta-
ra Gyula polgármester már a
közgyûlésen kifejtette vélemé-
nyét a szülôi munkaközösség
leköszönô elnökének elhibá-
zott kommunikációs stratégiá-

járól. Ahogy fogalmazott: – A
szülôi munkaközösség veze-
tôje ugyan részt vesz az át-
szervezéssel kapcsolatos vitá-
kon, fórumokon és szakmai
egyeztetéseken, amikor azon-
ban megszületik a megoldás,
„revolverezéssel él” a köz-gyû-
lés felé, ami nem tekinthetô
demokratikus eljárásnak. Az
ügy külön pikantériája, hogy
Bondár Ildikó szinte minden
nyilatkozatában a közgyûlés
szocialista képviselôinek, kü-
lönösen Miklós Attilának az ál-
lításaira hivatkozott, amire az
SZMK új elnökének levele
szerint szintén nem volt felha-
talmazása.                      Kárász

Sok volt az üres fenyegetôzés
Menesztették a 10-es iskola SZMK-elnökét

A lakosság már közel egy
éve részese annak a létfon-
tosságú uniós fejlesztésnek,
amelynek célja, hogy Békés-
csaba több ezer háztartása
csatlakozhasson a város
korszerû szennyvízhálózatá-
hoz. A csatornahálózat bôví-
tése mellett a beruházás fon-
tos eleme a szennyvíztisztító
telep fejlesztése is annak ér-
dekében, hogy alkalmassá
váljon az érkezô szennyvíz
megfelelô határértékre törté-
nô tisztítására. 

A békéscsabai szennyvíz-
tisztító telep építése 1964-ben
kezdôdött, majd létesítmé-
nyeinek és ezzel együtt funk-
cióinak folyamatos bôvítésével
1986-ban érte el mai formáját.
A telepre érkezik a város ház-
tartásainak, valamint egyes
ipari létesítményeinek, üze-
meinek kommunális szennyvi-
ze is, mely elôször mechani-
kai, majd biológiai tisztítási fo-
lyamaton megy keresztül. A
mechanikai tisztítás keretében
távolítják el az uszadékot és
egyéb, fôleg szervetlen lebe-
gô szennyezôanyagokat, a
biológiai tisztítás pedig az ol-

dott szerves anyagok eltávolí-
tására szolgál. A teleprôl tá-
vozó, tisztított szennyvíz a be-
fogadó Élôvíz-csatornába ke-
rül.
Modern berendezések
– hatékonyabb tisztítás

A vonatkozó környezetvé-
delmi elôírások az elmúlt
években jelentôsen szigorod-
tak, a szennyvíz megfelelô
tisztításának eléréséhez a
szennyvíztisztító telep fejlesz-
tése vált szükségessé. A
szennyvízberuházás kereté-
ben zajló, várhatóan néhány
hónapon belül induló kor-
szerûsítés elsôdleges célja a
tisztítás hatásfokának növelé-
se, ennek érdekében a telep
meglévô eszközeinek moder-
nizálása, új tisztító berende-
zések építése. 

A munkálatok egyik legfon-
tosabb eredménye lesz, hogy
a mechanikai és biológiai tisz-
títás új elemeként megvalósul
a tápanyagok, többek között
a nitrogén és a foszfor megfe-
lelô mértékû eltávolítása is. A
megújuló teleprôl így minden
hazai és nemzetközileg elôírt
határértéknek megfelelô, tisz-
tított szennyvíz kerül vissza a
Békéscsaba zöldövezeti ge-
rincét jelentô Élôvíz-csatorná-
ba.

Szennyvíziszapból
virágföld

A szennyvíztisztító telep
fejlesztésének másik fontos
eleme emellett, hogy a tisztí-
tási folyamat során keletkezô
szennyvíziszap kezelése kor-
szerû eljárás keretében törté-
nik majd. A kapcsolódó tech-
nológiai folyamatok eredmé-
nyeként az iszapból olyan
komposztot hoznak létre,
amely mezôgazdasági célok-
ra vagy akár virágföldként is
felhasználható. Ráadásul az
iszapkezelés során keletkezô
biogáz hasznosítására is gon-
doltak a szakemberek, ezt
ugyanis a telep saját energia-
szükségleteinek részbeni el-
látására fogják felhasználni,
amivel energiát takarítanak
meg.

Megújuló szennyvíztelep

Egy 33×21 méteres úszó-
medencét építene a város az
Árpád fürdő ötvenes meden-
céjére merőlegesen – tudta
meg szerkesztőségünk Kiss
Tibor alpolgármestertől, aki
Opauszki Zoltán kabinetfő-
nökkel együtt a napokban
egyeztetett az ügyben az Eu-
rópai Úszószövetség (LEN)
igazgatójával.

A nagyváradi megbeszélé-
sen Szakadáti László ígéretet
tett a csabai küldöttségnek,
hogy a szövetség minden
szakmai segítséget megad a
megfelelő pályázati források
felkutatásához és az elképze-
lés megvalósításához. Az eu-
rópai szövetség vezetője fel-
ajánlotta segítségét nemzet-
közi úszó- és vízilabda-ese-
mények békéscsabai lebo-
nyolításának támogatásában
is, amennyiben sikerül tető
alá hozni az új medencével
kecsegtető beruházást. Kiss
Tibor a tervezett fejlesztés je-
lentőségéről szólva elmond-
ta, hogy az előzetes számítá-
sok alapján nagyjából 200
milliós beruházás számos
csabai úszó és vízilabdás
sportolási körülményeit javíta-
ná, majd hozzátette: – Az új
medence a fürdő minden lá-
togatója számára kényelme-
sebbé tehetné a strandolást,
miközben városunk nagyobb
eséllyel rendezhet a jövőben
nemzetközi vízisport-esemé-
nyeket. Az alpolgármester ar-
ról is tájékoztatott, hogy nyár
végén már Békéscsabán foly-
tatódhatnak a megbeszélé-
sek, amikor konkrét pályázati
lehetőségekről folyhat a szak-
mai egyeztetés.

K. K. P. 

Új medence
az Árpád fürdôben?
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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
javítása.

Körforgalom

Mogyoró u.
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Békéscsabán elindult képzéseink:
(április 29-éig még lehet csatlakozni)

– pénzügyi-számviteli ügyintéző
– mérlegképes könyvelő
– munkavédelmi technikus

Tervezett tanfolyamok:
– valutapénztáros és valuta-ügyintéző
– társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó
– bérügyintéző
– társadalombiztosítási ügyintéző
– adótanácsadó

Várjuk azoknak a vállalkozásoknak a jelentkezését, amelyek az
Új Széchenyi Terv keretében képzési programokra is szeretnének pályázni!

Tegyen a holnapért!

Infóvonal: (66) 52-00-72
www.perfekt.hu,
Békéscsaba, Kinizsi u. 5. 

FN
y

S
Z

 0
1-

05
07

-0
4 

(0
03

6)

Szélvédôjavítás
3000 Ft-tól.

Békéscsaba, Szarvasi út 9.
Tel.: 30/945-1391
Honlap: rglas.hu

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)

A gyermekkori elhízás elleni küzdelem jegyében meghir-
detett kétéves program részeként március végén „Hozd a for-
mád!” hetet rendeztek a BéKSZI Zwack tagiskolájában.

***
Hatéves az idén a Kemény Gábor Szakközépiskola gitár-

klubja. Ez alkalomból nagy sikerû koncertet adtak az iskola
tornatermében, majd az autisták világnapján a Jókai Színház
elôtt gitároztak népes közönség örömére.

***
A városi baleset-megelôzési bizottság felmenô rendszerû

közlekedési versenyt rendezett nemrégiben az Erzsébethelyi
Általános Iskolában. A csapatversenyben a Petôfi Utcai Álta-
lános Iskola elsô helyezést ért el.

***
ülést tartott a közelmúltban a román kisebbségi önkor-

mányzat, ahol különbözô programjaik megtervezése mellett
ismertették a Békéscsabai Kulturális Központtal kötendô
együttmûködési megállapodás tervezetét.

***
A Szent István Egyetem Gazdasági Karán az Európai Ön-

kéntes Szolgálat nevû kezdeményezésrôl tájékoztatta a diá-
kokat Magyar Szabolcs, a Mobilitás Dél-alföldi Regionális If-
júsági Szolgáltató Iroda munkatársa

***
Ötmillióba került a legutóbbi belvízvédekezés, ezért a leg-

utóbbi közgyûlésen a képviselôk úgy döntöttek, hogy a város
kéri az elôre nem tervezhetô költségek hetven százalékának
a vis maior keretbôl történô támogatását. 

***
2011. az önkéntesség éve, ennek jegyében örökbe fogad-

ták a Szigligeti utcai játszóteret. A Kemény diákjai és tanárai,
és sokan mások vállalták a tér felügyeletét, tereprendezést
végeztek, megígérték, hogy gondoskodnak programokról is.

***
Nagyszabású mini röplabdatornát rendezett iskolás lányok

részvételével a Békéscsabai Röplabda Sportegyesület. A leg-
jobb csabai csapat az Erzsébethelyi Általános Iskola 1-es
csapata, a legjobb teljesítményt nyújtott békéscsabai játékos
Vura Barbara lett.

***
A szlovákiai Komárno és Kolárovo településeken gyûjtött

népdalokat mutat be az Ocsovszki Ildikó szerkesztette könyv,
amelyet a Nemzetiségi klubházban mutattak be nemrégiben
– Štefan Daňo fôkonzul jelenlétében.

***
Megjelent Malatyinszki József Nyomdavilág Békés me-

gyében címû könyve, amely sajtótörténeti kuriózum, hiszen
bemutatja a települési önkormányzatok által jegyzett helyi la-
pokat, valamint feltérképezi a megyében található kisebb-na-
gyobb nyomdákat.

***
Bereczki Máté pomológusnak és Stark Adolf szôlôneme-

sítônek állít emléket az a kötet, amely nemrégiben látott nap-
világot a Békéscsabai Kulturális Központ kiadásában.

***
Eperjesen öregbítette városunk hírnevét a Békéscsabai

Lakótelepi SE két válogatott taekwon-do versenyzôje, Takács
Barbara és Török János – elôbbi az egész verseny legered-
ményesebb indulója, három arany- és egy bronzéremmel tért
haza.  

***
A békéscsabai Jankay Tibor általános iskolában áprilisban

több mint kétszáz kisiskolásnak tart foglalkozást a gyalogos
és kerékpáros közlekedés szabályairól az iskola rendôre,
Berczi Zoltán rendôr törzszászlós.

***

Kormos Sándort köszöntötték 70. születésnapján a Szlo-
vák Kultúra Házában, a költészet napján. Lászik Mihály, a
Csabai Szlovákok Szervezetének elnöke méltatta a költő,
műfordító és zenész életútját, aki három esztendőt Békés-
csabán töltött. Az ünnepelt saját szlovák nyelvű verseiből – a
legújabbakból s a régebbiekből – adott ízelítőt az irodalom-
kedvelőknek.

Április 23-án: húsvétváró
a Jaminai Közösségi Ház-
ban

Április 23-án 9 órától: csa-
ládi játszóház a Lencsési
Közösségi Házban

Április 23-án 10 órától:
húsvéti játszóház az Arany
János Mûvelôdési Házban

Április 25-én 17 órától:
Békés megyei kastélyok és
kúriák (elôadás a TIT-ben)

Április 26-án 17 órától: A
két Teleki (elôadás a TIT-
ben)

Április 26-áig: mozogj ve-
lünk a tavaszi szünetben a
Kórház utcai tornateremben

Április 27-én 17 órától: A
szeretet lélektana (elôadás a
TIT-ben)

Április 28-án 15 órakor:
Kolarovszki Zoltán alkotásai-
ból nyílik kiállítás a Dózsa
György úti nyugdíjas-szék-
házban

Április 29-én: táncház a
tánc világnapján a Gerlai Ál-
talános Mûvelôdési Köz-
pontban

Április 29-én: Békéscsaba
Kupa Országos Minôsítô Pá-
lyaverseny, régiós verseny,
Békés megyei nyílt bajnok-
ság a Tünde utcai atlétikai
centrumban

Április 29-éig: dr. Tóth
Csaba fotóinak kiállítása
(Lencsési Közösségi Ház)

Április 29.–május 1.: tánc-
fesztivál és táncgála a Jókai
Színház elôtti területen

Április 30-án 16 órától: dr.
Csabai Zsolt Phd: Gyógy-
szermentes immunerôsítés
(elôadás az Ibsen Házban)

Április 30-án: sport- és
egészségnap a ligetben

Április 30-án: Szent
György-napi sárkánykészí-
tés és -eregetés a mezôme-
gyeri Matuska-tanyán

Április 30.–május 1.: ma-
jális a pósteleki szabadidô-
parkban

Május 1-jéig: Pribojszki
Zsófia festômûvész kiállítása
a múzeumban

Május 1-jén 10 órától csa-
ládi napot szervez a Wass
Albert Nyugdíjasklub és a
Turul Baráti Kör a Madách u.
38. sz. alatt.

Május 9-éig: Kreatív ba-
rangolások a Jankay-gyûjte-
ményben (kiállítás)

Május 11-éig: Pacsika Ru-
dolf képzômûvész kiállítása
(Jankay Galéria)

Május 15-éig: városi gyer-
mekrajz-kiállítás a múzeum-
ban

Május 18-áig: Virág Éva
festômûvész kiállítása az Ib-
sen Házban

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

Május 25-éig: Gaburek
Károly-emlékkiállítás az
Andrássí Úti Társaskörben

Programajánló Röviden

A Békéscsabára érkező
vendégeket Vantara Gyula pol-
gármester, Kiss Tibor alpolgár-
mester és dr. Szvercsák Szilvia
jegyző, mint házigazda kö-
szöntötte, a kétnapos ülés ve-
zetője dr. Szekeres Antal deb-
receni jegyző, a Megyei Jogú
Városok Szövetsége Jegyző
Kollégiumának elnöke volt.

Március huszonkilencedi-
kén dr. Csonka Ernő, a Köz-
igazgatási és Igazságügyi Mi-
nisztérium helyettes államtitká-
ra a közigazgatás átalakítása
kapcsán a „jó állam” megte-
remtéséről beszélt. Kiemelte,
hogy egy évvel ezelőtt túlbur-
jánzott intézményrendszer, bü-
rokrácia, átláthatatlan szabá-
lyozás és korrupció jellemezte
az akkori „rossz államot”. Az új
közigazgatás célja a kiszámít-
ható, stabil, átlátható és felelős
állam kialakítása. Az ehhez ve-
zető út fontos lépéseiként hoz-
ták létre a kormányhivatalokat
és a kormányablakokat. 

– Az Állami Számvevőszék
küldetése, hogy szakmai ala-
pokon nyugvó ellenőrzéseivel
segítse a közpénzek átlátható-
ságát, rendezettségét, és hoz-
zájáruljon a jó kormányzáshoz
– fogalmazott Warvasovszky
Tihamér, az ÁSZ alelnöke, aki

célként fogalmazta meg az el-
lenőrzések ésszerűsítését, ha-
tékonyságának növelését. Ez-
után dr. Czomba Sándor, a
Nemzetgazdasági Miniszté-
rium államtitkára beszélt az új
közmunkaprogramról, amely-
ben nagyobb létszámot érintő,
finanszírozható közfoglalkoz-
tatásra és a feketemunka visz-
szaszorítására törekednek.

A második ülésnapon dr.
Szekeres Antal a megyei jogú
városok polgármesteri hivata-
lainak működését hasonlította
össze. Megjegyezte, hogy
csak a rugalmasan működő,
új feladatokat befogadni ké-
pes hivatalok tudnak jól dol-
gozni, ehhez magasan kép-
zett, rugalmas, erkölcsileg és
anyagilag megbecsült munka-
társakra van szükség. Dr. Tóth
Ildikó, a Békés Megyei Kor-
mányhivatal főigazgatója a
kormányhivatalok felépítésé-
ről és szakmai tevékenységé-
ről adott tájékoztatást. Mint
mondta, céljuk az állami és
önkormányzati rendszer erő-
sítése, a közfeladatok haté-
kony ellátása. A külső házas-
ságkötések engedélyezésé-
nek rendeleti szabályozását és
az új anyakönyvi törvényt dr.

Orbán Balázs András, a Köz-
igazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium Hatósági Főosz-
tályának jogi szakreferense is-
mertette. A hivatalos program
Kormány Tamásnak, a Cont-
roll Holding Zrt. vezérigazga-
tójának a közigazgatás-fej-
lesztés irányairól szóló elő-
adásával zárult. Mint kifejtette,
azok az önkormányzatok,
amelyek éltek az Államreform
Operatív Program nyújtotta le-
hetőségekkel – Békéscsaba
idetartozik –, többek közt a kö-
vetkező területeken értek el
eredményeket: az ügyintézési
idő csökkenése, az ügyfélszol-
gálati viszonyok javulása, a hi-
vatalok szerkezetátalakítása,
informatikai fejlesztések és a
javuló lakossági tájékoztatás.

Az ország negyede él azok-
ban a megyei jogú váro-sok-
ban, amelyeknek jegyzői, fő-
jegyzői városunkban ülésez-
tek. A kétnapos tanácskozás
jó alkalmat teremtett arra,
hogy a vidék fővárosainak
jegyzői, polgármesteri hivata-
lainak vezetői ne csak elektro-
nikus úton vagy telefonon, ha-
nem személyesen is eszmét
cseréljenek.

Mikóczy

Fókuszban a közigazgatás
Tanácskoztak a vidék „fôvárosainak” jegyzôi

Munkácsy-korabeli ruhák-
ban fotózkodtak, táncházon
vettek részt és rengeteget sé-
táltak Békéscsabán a jegyzôi
kollégium tanácskozásának
résztvevôi. A vendégek a szak-
mai elôadásokon túl a szabad-
idôs programokról, a városról
és a polgármesteri hivatal dol-
gozóiról is elismeréssel nyilat-
koztak.  Dr. Szvercsák Szilvia
jegyzô, a rendezvény házigaz-
dája szerint a fórum erôsítette
Békéscsaba pozícióját az or-
szág nagyvárosai között.

A jegyzôk a szakmai prog-
ram keretében a törvényi sza-
bályozási hátterek módosulá-
sáról és más aktualitásokról
tárgyaltak. A konferencián az
állam és az önkormányzat
egységes fellépését példázta
Erdôs Norbert kormánymegbí-
zott és dr. Tóth Ildikó, a kor-

mányhivatal fôigazgatójának
jelenléte. A tanácskozáson
részt vettek a polgármesteri hi-
vatal dolgozói is, amelynek
kapcsán dr. Szvercsák Szilvia
kiemelte, hogy a hivatalveze-
tôk elismeréssel szóltak a csa-
bai köztisztviselôk megjelené-
sérôl, érdeklôdésérôl, fegyel-
mezettségérôl, míg kollégái azt
élték meg pozitívan, hogy új in-
formációkhoz jutottak, és bele-
láthattak az ülés menetébe. 

A szakmai programok mel-
lett Békéscsaba nevezetessé-
geivel és természeti értékeivel
is ismerkedtek a vidék fôváro-
sainak jegyzôi.

– A tanácskozás elôtti nap
délutánján érkeztek meg a
vendégek – mondta dr. Szver-
csák Szilvia –, rögtön ezután a
Jókai utcai szálláshelyükrôl
gyalog mentünk a Munkácsy

Emlékházig, ahol Mészáros
Zsuzsa mutatta be a kúriát és a
csabai színistúdiósok adtak
mûsort. Megkóstoltuk a Csa-
bagyöngye bort, majd lehetô-
ség volt arra, hogy a színház-
ból hozott Munkácsy-korabeli
jelmezekbe öltözzünk, és ezt
fotón örökítsük meg. Más-
nap délután kastélytúrán jár-
tunk Pósteleken Szelekov-
szky László vezetésével, majd
egy autentikus disznóvágás,
és a Balassi táncosainak, vala-
mint a Dûvô zenekarnak kö-
szönhetôen egy igazi táncház
részesei lehettek a vendégek.
Azóta számos visszajelzést,
köszönôlevelet kaptam, ame-
lyekbôl kiderül, hogy tudásban
és élményekben is gazdagod-
tak nálunk a megyei jogú vá-
rosok jegyzôi – fogalmazott dr.
Szvercsák Szilvia.                M. E.

A huszonhárom megyei
jogú várost tömörítô szövet-
ség legnagyobb szakmai fó-
ruma, a jegyzôi kollégium
tanácskozott Békéscsabán,
március végén. A vidék fô-
városainak jegyzôi a „jó ál-
lam megteremtésérôl”, a
közigazgatási rendszer át-
alakításáról, a reformfolya-
mat tapasztalatairól és eddi-
gi eredményeirôl tárgyaltak
a városháza dísztermében.

Jó hírünket vitték a jegyzôk
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Tábortûz, a tûz körül negy-
venkét gitáros, rengeteg
ember, az ég felé fordított
telefonok, háttérben a ké-
ken ragyogó Jókai Színház.
Ennek a képnek és egy fe-
lejthetetlen estének lehettek
részesei, akik április 2-án,
az autizmus világnapján
azért jöttek el, hogy jelenlé-
tükkel irányítsák rá a figyel-
met az autista emberek
problémáira.

Az ENSZ 2007-ben nyilvání-
totta ezt a napot az autizmus
világnapjává, majd egy évvel
késôbb Amerikában, azután
szerte a világon kék fénnyel vi-
lágítottak meg ez alkalomból
egy-egy nevezetes épületet.
Magyarországon tavaly még
csak a Parlament, idén már a
csabai színház is kékben pom-
pázott ezen a napon.

– Az Aut-Pont Alapítvány ma
százkilencvenkét autizmussal
élô gyermek családjának biz-
tosít szolgáltatásokat a régió-

ban az Aut-Köz-Pont Fogyaté-
kosok Nappali Intézményén és
a Tám-Pont Támogató Szolgá-
laton keresztül. Az emberek
egy százalékát érinti az autiz-
mus, eszerint a megyében
négyezer, Békéscsabán hat-
száz ember él az autizmus va-
lamilyen formájával, és az ada-
tok szerint számuk évrôl évre
nô. Erre szerettük volna felhív-
ni a figyelmet a világnapon.
Köszönjük, hogy a Jókai Szín-
ház és a megye rögtön a kez-
deményezés mellé állt, és
hogy a hívásunkra nagyon so-
kan jöttek el – mondta Szántó
Tamás, az alapítvány ügyveze-
tôje.

Az Aut-Pont – az egyre nö-
vekvô rezsiköltségek mellett –
idén csak a négy évvel ezelôtti
normatív támogatás alig több
mint nyolcvan százalékával
számolhat. Eddig minden év-
ben volt olyan pályázat, amely-
nek segítségével pótolni tud-
ták a kiesô normatívát, azon-
ban erre az évre nem írtak ki

ilyet. Próbálnak más források
után nézni, támogatókat ke-
resni, bármilyen nehéz is ez.
Az egyesület honlapján
(www.autpont.hu) támponto-
kat kapunk ahhoz, hogyan se-
gíthetünk.

Alig pár percig beszéltünk
az Ibsen Kávéházban, közben
a színház elôtti tér teljesen
megtelt. A tûz körül ott volt a
Kemény Gábor Szakközépis-
kola gitárklubja és a hozzájuk
csatlakozott gitárosok, köztük
Paulik László, Hevesi Imre és
persze Szántó Tamás. Fekete
Péter, a színház igazgatója
szólt néhány szót, majd Far-
kas Zoltán, a megyegyûlés el-
nöke és Domokos László, az
ÁSZ elnöke kapcsolta fel a vi-
lágítást. A kékben pompázó
színháznál a gitárosok játszot-
tak, a tömeg pedig együtt éne-
kelte a Republic, az LGT és az
Illés együttes dalait – akárcsak
egy nyári táborban egy fan-
tasztikusan sikerült estén. 

Az autizmus világnapjának
egyik legemlékezetesebb pil-
lanata Békéscsabán az volt,
amikor egy fotó erejéig min-
denki az ég felé tartotta a tele-
fonját – közös üzenetként,
hogy tennünk kell valamit azo-
kért, akiknek segítségre van
szükségük.       M. E.

Kékben ragyogott a színház
Mintegy hatszáz ember él autizmussal Békéscsabán

Kónya János több mint öt
éve áll kapcsolatban az Aut-
Pont Alapítvánnyal fia, Leven-
te révén, aki egy szeretetre-
méltó nyolcéves gyermek. 

– Az autista gyerekeknek
kommunikációs problémáik
vannak – mondta Kónya Já-
nos. – Olyan dolgokat, ame-
lyeket egy átlagos gyermek
szinte vele születetten tud és
érez, nekik meg kell taníta-
nunk. Mi szerencsések vol-
tunk, mert Leventénél vi-
szonylag hamar, két és fél
éves korában állították fel a di-
agnózist. Ekkor kerültünk
kapcsolatba az Aut-Pont Ala-
pítvánnyal, hozzájuk jártunk
korai fejlesztésre, és a segít-
ségükkel mentünk egy integ-
rált óvodába. Levente most
másodikos, Gyulán tanul. So-
káig nem szólalt meg, alapve-
tôen most sem használja
kommunikációra a nyelvet, de
tud beszélni, és ha biztonsá-
gos környezetben van, akár
szóban is kifejezi magát.

– Az autista gyerekek rend-
kívül sok szeretetet adnak, és
igazán szépek belül is – foly-
tatja mosolyogva. – Mindig
mélységesen ôszinték, és
gyermeki ártatlanságukat
nem tudják levetkôzni. Félt-
jük, óvjuk ôket, mert ártatla-
nok, sebezhetôk felnôttként
is. Ezek a gyerekek nem be-
tegek, Levente sem az! Az
Aut-Ponttól tanult módszerek-
kel egészen kis korától olyan
biztonságos környezetet tud-
tunk kialakítani, amellyel ért-
hetôbb, kiszámíthatóbb lett
számára a világ. Szeretnénk
elérni, hogy Levente késôbb
önálló életet éljen. Ha azt né-
zem, hogy honnan indultunk
és hol tartunk most, akkor
úgy érzem, erre minden esé-
lyünk megvan.

Mikóczy

Csak a változás állandó,
mondta egy ókori görög filo-
zófus. Változunk. Tavasz van,
megmásíthatatlanul megújul
a természet, megújulunk hát
mi is. Gondolták volna, hogy
lassan húsz esztendeje indult
útjára a békéscsabai városi
újság? Igaz, akkor Heti Mér-
leg volt a becsületes neve, de
csabai volt és csabai maradt,
ahogy mi is. 

Akkoriban, a fôiskola elôtt,
rövid ideig újságkihordó vol-
tam – képzelhetik mit gondol-
tam akkor a Mérlegrôl. Fiatal
voltam, úgy éreztem, hogy
számomra idegen ez a lap a
sok ismeretlen arccal, a ren-
deletekkel, és végképp nem
értettem, miért nem találom
benne a lényeget, hogy hol-
napután az ifiházban koncer-
tezik a Kispál és a Borz. Rég

volt, azóta a zenekar felosz-
lott, én anya lettem, és egé-
szen más szemmel tekintek
szûkebb, tágabb környeze-
tem eseményeire. Ma már tu-
dom, hogy ez az újság miért
fontos a városlakóknak.

Úgy hozta az élet, hogy
mostantól felelôsséggel is
tartozom azért, hogy minden-
kihez eljusson a lap, megje-
lenjenek a legfontosabb ren-
deletek, a Békéscsabáról és
a csabaiakról szóló írások, és
persze ne maradjanak el a
programajánlók sem.

Tavasz van, változik Bé-
késcsaba hírmondója, remé-
lem, megelégedésükre. A
Csabai Mérleget Önökért,
Önöknek készítjük. Tartsanak
velünk!

Botyánszky Mária
megbízott felelôs szerkesztô

Az Árpád soron rohantam,
aggodalmaskodtam valami
miatt, ráadásul idôben oda
kellett érnem egy megbeszé-
lésre, amirôl nem akartam el-
késni. Ahogy szedtem a lá-
bam, majdnem magammal
sodortam a kisfiút, aki tágra
nyílt szemmel, boldogan mu-
tatott egy lehajló ágra: – Nézd,
megszületett a kis levél!

Egy pillanatra lelassítottam,
aztán mentem a dolgom után.
Alig láttam mosolyt az arco-
kon, zaklatott, gondterhelt
emberek jöttek szembe, és el-
kaptam egy-egy mondatfosz-
lányt: nem tudom, mibôl fizes-
sem be…, persze, hogy ide-
ges vagyok…, hát minek örül-
jek ebben a mai világban…

Nem is olyan régen, egy
életmódváltás küszöbén azt a
feladatot kaptam, hogy estén-
ként írjak le három olyan dol-
got, ami örömet okozott, és
egy olyat, ami rossz volt, amin
bosszankodtam. Az örömö-
kön eleinte gondolkodnom
kellett, a napi bosszúságlistá-
ból viszont csak egyet volt
szabad leírnom. Aztán, ahogy
teltek a napok és gyûltek a be-
jegyzések, elkezdtem egyre
intenzívebben megélni a jó
dolgokat. Napközben, hogy el
ne felejtsem, tudatosítottam
minden kis boldog pillanatot,
hisz este el kellett számolnom
velük. Elôfordult, hogy tucat-
nyit is felírhattam volna – hogy

süt a nap, hogy visszamosoly-
gott rám a morcos boltos,
hogy édesanyám énekelt,
hogy megtalált egy régi isme-
rôs a neten és hasonlók –, így
az örömeim csak egy selejte-
zô után kerülhettek az erre
rendszeresített füzetbe. To-
vábbra is tettem a dolgom, s
bár a világ nem változott túl
sokat körülöttem, úgy belefe-
ledkeztem az öröm-felfede-
zésbe, hogy elkezdtem más-
ként viszonyulni hozzá. Egy
idô után a bosszúságok szá-
ma és súlya valahogy lecsök-
kent, sôt, néha elôfordult,
hogy gondolkodnom kellett a
napi egy „kötelezôn”.

Már rég nem vettem elô azt
a füzetet, és most, amikor új-
ból aggodalmaskodom és ro-
hanok, elém toppan ez a kis
ember a kis levéllel…

És önnek milyen örömei
voltak ma? Rácsodálkozott
reggel az újszülött levelekre?

Mikóczy Erika

Nézd, megszületett a kis levél!

Jegyzet

Levente
az apa szemével Kedves Olvasó!

XVIII. Csaba Expo
Május 19-e és 22-e között

tizennyolcadik alkalommal
rendezik meg a Csaba Expo
Nemzetközi Kiállítást és Vá-
sárt a városi sportcsarnokban
és környékén.

A rendezvényen minden
évben kiemelt figyelmet szen-
telnek régiónkra és a hazánk-
ra jellemzô ágazatoknak, kü-
lönösen a mezôgazdaság-

nak, ezért idén is a Csaba
Expo része lesz a Békési Me-
zôgazdasági és Élelmiszer-
ipari Szakkiállítás. A szerve-
zôk számos kiegészítô prog-
rammal készülnek, szakmai
konferenciákkal, üzletember-
találkozókkal, gasztronómiai
különlegességekkel, koncer-
tekkel és sporteseményekkel
színesítik a vásári palettát.

Lapunk legközelebbi száma május 5-én jelenik meg.

LÓ-BÉRTARTÁS BÉKÉSCSABÁN!
Három lovam mellé kettô teljes körû

bértartását vállalom hosszú távra.
www.patur.hu  → patur „paksoljon a paturral”

→ tagozataink  → lovas

Az érszûkület kezelésének módja
Az elhalálozási statisztikák élén világszerte a szív-

és érrendszeri betegségek állnak. Érthetô, hiszen ko-
runkban az érszûkület, érelmeszesedés kialakulásában
szerepet játszó rizikófaktorok közül egy vagy egyszer-
re több is minden embernél jelen van. Melyek ezek?

Bár napjainkban törvény szabályozza – sôt sok he-
lyen tiltja – a dohányzást, nem tudjuk úgy kialakítani éle-
tünket, hogy ne találkozzunk a cigaretta füstjével még
akkor sem, ha mi magunk nem is hódolunk ennek a
szenvedélynek. A szervezetbe került füstben található
anyagok több súlyos betegséget okozhatnak. A do-
hányfüstöt kb. négyezer anyag alkotja, ebbôl negyven
bizonyítottan rákkeltô. A dohányzás hatására fokozódik
az érelmeszesedés, vagyis az erek fala merevvé, sérü-
lékennyé válik. Az ereken belül mésszerû anyag rakó-
dik le, beszûkítve ezzel az ér keresztmetszetét, rontva a
szervek vérellátását. Nemcsak az erek keresztmetsze-
te szûkül, hanem az ér belfelszíne is megváltozik: a korábbi sima hámborítás he-
lyett durva mészszemcsék borítják. Ezeken megtapadnak a vérlemezkék, amelyek
elindítják a vérrögképzôdést, megszüntetve ezzel a keringést az adott érszakaszon
keresztül. így szerveinkhez, végtagjainkhoz nem jut el elegendô oxigén, tápanyag,
ami – a helyétôl függôen – agyvérzést, szívinfarktust, a végtagoknál szövetelhalást
okoz. 

A betegség rizikófaktora más tényezô is lehet: a magas vérnyomás, a cukor-
betegség, a túlsúly, a magas vérzsírszint, a mozgásszegény életmód, a stressz és
az örökletes tényezôk.

Szerencsére ma már az ország egész területén, így Békéscsabán is elérhetô-
vé vált a betegség kezelésére kiválóan alkalmas Nashwan-ParasoundPlus, mely a
jemeni orvos, dr. Khaled Nashwan találmánya. Az eljárás infra-, ultra- és hallható
hang segítségével a beszûkült érszakasz környékén funkcióátvételre serkenti a
mellékereket. A kívánt hatás eléréséhez mindössze 20 kezelés szükséges, napi
egy kezeléssel, amellyel a betegek döntô többségénél jelentôs javulás volt elér-
hetô. Az érszûkület figyelmeztetô jelei lehetnek a járástávolság csökkenése a vád-
li, comb, illetve fartájéki görcsök megjelenése miatt, a zsibbadás, terhelésre vagy
nyugalmi állapotban jelentkezô végtagi fájdalom, hideg, sápadt végtagok, fáradé-
konyság, fejfájás, fülzúgás, szédülés. 

Felvilágosítás: www.medhungary.com vagy 06-72/551-714, 06-20/541-1466,
06-70/290-3216, 06-30/339-6963.

Az eljárás megkezdése
elôtt és után is orvosi
vizsgálat történik



BÉKÉSCSABAI KULTURÁLIS KÖZPONT
JAMINAI KÖZÖSSÉgI hÁZ

5600 Békéscsaba, Orosházi út 101.
Tel.: 66/445-655; e-mail: jamina@ifihaz.hu
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BÉKÉSCSABAI KULTURÁLIS KÖZPONT 
LENCSÉSI KÖZÖSSÉgI hÁZ

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

KIÁLLíTÁS
Dr. Tóth Csaba debreceni alkotó fotóiból válogatott tárlat tekinthetô meg április
29-éig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig a ház nagytermében.
Április 20-ától május 4-éig a helyi mûvészek alkotásaiból összeállított „Zene és fes-
tészet, XXI. századi Liszt Ferenc-impressziók” címû vándorkiállítás látható a kö-
zösségi ház tanácskozótermében hétköznapokon 8-tól 18 óráig.

HÚSVÉTI JÁTSZóHÁZ
Április 23-án, szombaton 9-tôl 11.30-ig: húsvéti tojások festése különbözô tech-
nikák alkalmazásával. Belépô: 2 db fôtt vagy kifújt tojás. A foglalkozást Ujj Éva ve-
zeti.

KIRÁNDULÁS
Május 1-jén, vasárnap: a Természetjáró kör túrája Tótkomlósra. A programban
szerepel többek között városnézés és fürdôzés. Indulás 9.45-kor a vasútállomás-
ról, várható visszaérkezés 17.09-kor.                          

ISMERETTERJESZTô ELôADÁS
Május 2-án, hétfôn 17 órakor: dr. Sicz György kertészmérnök tart elôadást „Idô-
szerû munkák a kiskertekben” címmel a közösségi ház tanácskozótermében. 

FELHíVÁS RAJZPÁLyÁZATRA
„A mi városunk gyermekszemmel” címmel rajzversenyt hirdet a közösségi ház

Feltételek
A versenyre a József Attila Lakótelepen (Lencsésin) mûködô oktatási intézmé-
nyekbe járó óvodások és iskolások nevezhetnek. A rajzverseny témája: milyen-
nek látja a gyermek Békéscsaba városát, mit szeret benne, mely helyek tetszenek
neki, hol tölti szívesen szabad idejét. A tetszôleges technikával készült munkákat
A/4-es formátumban várjuk.

A rajz hátoldalán olvashatóan kérjük feltüntetni a következő adatokat:
– a kép címe, az alkotó neve, életkora, lakcíme, telefonszáma;
– az oktatási intézmény neve, ahova a gyermek jár.
A nevezés díjmentes, a beadási határidô május 16-a, hétfô 18 óra.
A beérkezett rajzokból zsûrizést követôen kiállítjuk a legjobbakat az intézmény
nagytermében. A kiállítás megnyitójára és az ünnepélyes díjátadásra május 27-
én, pénteken 17 órakor kerül sor. 
Díjazási kategóriák: óvodások, általános iskola alsó és felsô tagozatosai.

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

Ne feledje! Az ifiház csapata az Andrássy Úti Társaskör
(Andrássy út 38., volt óvoda) szolgáltatásaival továbbra is

szeretettel várja vendégeit, ügyfeleit, régi barátait.
PATENT DIÁKIRODA, CIVIL IRODA, FELNôTTKÉPZÉSI SZOLGÁLAT,

VALAMINT  RENDEZVÉNySZERVEZÉS ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETôSÉG!

Ajánló az Andrássy Úti Társaskör aktuális programjaiból

Április 29-e 18.00 óra: Tolcsvay Béla: A teremtő hang – előadás (belé-
pő: 900 Ft).

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

Kismamák! Szeretettel hívunk, várunk a bergengócia babaklub foglal-
kozásaira minden pénteken 9.30-tól a társaskörben.
Gyerkőcök! Április 30-án, szombaton délelőtt 10.00-től 14.00-ig „Kis-
mesterek” – kreatív kézműves-foglalkozás hagyományos és modern
hobbi-technikákkal (ingyenes). 

Felnőttképzési ajánlatunk:
30 órás – 3 napos – kompetencia- és készségfejlesztő tréning. Haté-
kony kommunikációs és álláskeresési technikák, problémamegoldás és
konfliktuskezelés (térítésmentes). Célcsoport: munkanélküliek vagy
megváltozott munkaképességűek, gyesről és gyedről visszatérni kívá-
nók, érettségivel nem rendelkezők. Tervezett kezdés a jelentkezések
függvényében: április vége, május. A részletekért keresse Ruzsa Ale-
xandrát a társaskörben. Tel.: 66/527-920, e-mail: ruzsaalexandra@ifi-
haz.hu

Gaburek Károly (1936–1986) békéscsabai festőművész emlékkiállítása
a társaskör művészkávézójában. Megtekinthető: május 25-éig.

A Csabai Színistúdió 14–18 éves fiúszereplőket keres Premier c. darab-
jának bemutatásához. Jelentkezni Somogyvári Csillánál lehet: 06-
20/219-5056, 66/449-222.

A ligetben
Április 30-án

AKTíV CSALÁDI NAP
Jimmy bohóc, kézmûves-játszóház, jóga, arcfestés, íjászat, lovaglás, póni-
fogatozás, aszfaltrajzolás, rendôrségi, honvédségi, tûzoltó-bemutatók,
egészségügyi szûrések és tanácsadás, kötélpályák, Ligeti Borvarázs (bo-
rászati és sajtkészítési bemutatók, kóstolók), célba dobás, kerékpáros
ügyességi verseny, tájékozódási verseny, versenyhorgász-bemutató, váltó-
versenyek, kvíz, kenuzás.

9.00–10.00 Regisztráció, a pólók átvétele
9.30–10.00 Közös bemelegítés a Bajza utcai Fitness Központ segítségével
10.00–14.00 Családi versenyek a ligetben 13+1 állomáshelyen (közben
folyamatos programok a színpadon)
12.00–15.00 Kenus versenyszám(ok)
15.00 A verseny eredményének összegzése
15.20 Nagy családi számháború I–II. 
17.00 Eredményhirdetés, díjátadás
17.30-tól Kulturális programok a színpadon
20.30-tól Fáklyás és lampionos vízi felvonulás az Élôvíz-csatornán
20.00–22.00 Borest a ligetben. Háttérzene: Hypernomád
Keressük Békéscsaba legaktívabb családját és iskoláját!

Május 1-jén
NOSZTALGIAMAJÁLIS
Egész nap: kézmûves-foglalkozás (Vár-Játék), „Kukucska színház”, pántli-
kafonás, jelmezpróbálási lehetôség (Palota Party), „Erdôkerülés” (Zöld Csü-
törtök Természetvédô Kör)

8.00 Horgászverseny az ifiház elôtt (KHESZ)
10.00 Ébresztô a Kis Fúvós zenekarral (Bartók Béla Mûvészeti Szakközép-
iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, Zeneiskola) 
10.30 A BiBe Duó gyerekmûsora (Bíró Mariann és Berki Csaba)
Közben:
11.00 Színész–újságíró rangadó az Elôre pályán
11.30 Hawaii gitár dallamok a déli napsütésben (Bíró Ferenc) 
12.00 Emlékfaültetés Lischka Lipót városi fôkertész emlékére
12.05 Operett- és musicalslágerek
13.00 Nosztalgiautazás a divat segítségével (G. Pataki Marcsi jelmezei)
13.30 Klasszikusok könnyedén (avagy klasszikus hangszerek és könnyed
dallamok)
14.30 Nosztalgiazene mindenkinek I. (Bíró Mariann és Berki Csaba)
15.00 Táncidô az Erika C. Dance-szel
15.30 Nosztalgiazene mindenkinek II.
16.30 Múltidézô beatzene a Banadics Banddel
Gasztronómia: mindkét napon 8 borász kínálja borait, az éhes bendôt pe-
dig jóllakatja az Atomasz Bt. (kolbász, virsli) és a Szomatika Bt. (grill ételek).

Pósteleken
Április 30., szombat

10.00 „Adj vért, és ments meg három életet!”
Családi véradó nap virslivel, sörrel és üdítővel
Családi próbatételek, akadálypályák, ügyességi versenyek
Családi távgyaloglás és tájfutás a parkerdőben
A pósteleki természeti emlékpark megtekintése szakvezetéssel
Wenckheim-séta a parkerdőben Szelekovszky László szakavatott vezeté-
sével
Lovaglási lehetőség, ösvénytúra erdei kiskocsin
12.00 Békés megyei veterán autók és motorok bevonulása Póstelekre
12.15 A virslievő és sörivó verseny selejtezője. (Különben dühbe jövünk!)
12.30 Jó ebédhez szól a nóta
Gulyáságyú, bográcsban főtt ételek, sült kolbász, hurka, lángos
13.00 A virslievő és sörivó verseny selejtezője. (Különben dühbe jövünk!)
14.00 A pósteleki természeti emlékpark megtekintése szakvezetéssel
Wenckheim-séta a parkerdőben Szelekovszky László szakavatott vezeté-
sével 
14.30 Az Apropó zenekar műsora
17.00 Az Orszlán együttes koncertje
19.00 A virslievő és sörivó verseny döntője. Műsorvezető: Rákóczi Ferenc
19.30 Májusfaállítás
20.00 A Best Of zenekar koncertje

Május 1-je, vasárnap
9.30 Amatőr és családi futás Póstelekre a Buda-Cash támogatásával a KISZ-
tábor–Póstelek útvonalon (visszafelé ingyenes buszjárat segíti résztvevő-
ket)
10.00 Éljen május elseje! Retro május 1-jei felvonulás (mazsorettek, futók,
íjászok, kerékpárosok, veterán autók és motorok, és még sokan mások)
10.30–13.30 XII. Csaba Honvéd Kupa – nemzetközi történelmi íjászverseny
a parkerdő területén
10.30 A MÁV fúvósok, mazsorettek előadása
Békés megyei veterán autók és motorok kiállítása
Bringázz a Pedáldöngölőkkel a szabadban!
11.00 Piton, a bűvész és óriáskígyó-show
A katonaélet szépségei – bemutatkozik a békéscsabai toborzóiroda
Kézműves-foglalkozás kicsiknek és nagyoknak
A pósteleki természeti emlékpark megtekintése szakvezetéssel
Wenckheim-séta a parkerdőben Szelekovszky László szakavatott vezeté-
sével ösvénytúra erdei kiskocsin
12.00 A Békéscsabai Lakótelepi SE kick-boksz bemutatója
12.30 Jó ebédhez szól a nóta – Horváth Rudolf és zenekara
13.30 Strongman-bemutató – Póstelek legerősebb embere verseny
14.00 A pósteleki természeti emlékpark megtekintése szakvezetéssel
14.30 Dorothy in overdrive – retro (swing)
15.30 A Lévai Péter wing tsun kung fu és escrima iskola bemutatója
16.00 A „Csaba” Lovas – íjász Kör bemutató versenye
A pósteleki természeti emlékpark megtekintése szakvezetéssel
16.30 Retro feeling a Favorit együttessel
18.00 Az Adams Comedy koncertje

Autóbusz-menetrend Békéscsaba és Póstelek között
A Malom térrôl indul: 9, 10, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00.
Póstelekrôl indul: 10.00, 12.00, 15.00, 17.00, 19.00.
Útvonal: Malom tér–Szabadság tér–Lencsési ABC–Fényes
ABC–Pósteleki parkerdô.

Jegyárak: felnôtteknek 250 Ft,
gyermekeknek (6–14 éves korig) 150 Ft.

Táncfesztivál és táncgála
április 29.–május 1. a tánc világnapja alkalmából a Békés Megyei

Jókai Színház előtti fesztiválszínpadon és a színházban.

A FESZTIVÁLSZíNPADON
Április 29-e, péntek
17.00–20.00 Táncbemutatók
20.00–21.00 Acid Jazz: Szilánkok (a békéscsabai Acid Jazz Dance Com-
pany látványos táncműsora)
21.00–22.00 Latin táncház

Április 30-a, szombat 
17.00–20.00 Táncbemutatók
20.00–21.00 A néptáncművészet szépségei (színpompás néptáncműsor
Békés megye legjobb néptáncegyütteseivel)
21.00–22.00 Néptánc táncház

Május 1-je, vasárnap 
16.00–18.45 Táncbemutatók

A SZíNHÁZBAN
Május 1-je, vasárnap
19.00 órakor 17. Táncgála
Kiemelt sztárvendég a világhírű győri balett társulata. Műsorvezető: Gu-
lyás Miklós, a fesztivál és a gálaest rendezője: Botta Tibor. 
Belépőjegyek a színház jegyirodájában válthatók.
Mindenkit szeretettel vár a rendező Békéscsabai Lakótelepi Sportegye-
sület és a Modern Táncművészeti Alapítvány.

A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület egy KEOP-pályázat útján
több mint 26 millió forintot nyert Zöldülj! Fordulj! programjára.

Áprilisban indultak azok a kéthetes programsorozatok a Széchenyi
ligetben, amelyeken óvodások és iskolások műhelyvezetők segítsé-
gével szerezhettek hasznos ismereteket a helyi és a biotermékekről, a
biogazdálkodásról, a madárvédelemről, a madárbarát kertekről, az
egészséges étkezésről. A családi napon az is kiderült, hogy „kom-
posztálni mindenki tud, még az is, aki nem tudja magáról, hogy tud”.
Emellett volt játszóház, biotermékek kóstolója, biopiac, egyesületi
workshop, s az iskolai menzák, büfék életébe is beavatkoztak. Ősszel
BioRitmus fesztiválra várják majd az érdeklődőket. 

PÁLyÁZATI FELHíVÁS
A Békéscsabai Kulturális Központ pályázatot hirdet a 2011.

évi Városházi Estéken vendéglátóegység felállítására és üze-
meltetésére. A pályázati feltételek átvehetôk a Békéscsabai
Kulturális Központ (Szent István tér 8.) gazdasági irodájában.
Bôvebb információ a (66) 449-222-es telefonszámon kérhetô.

A pályázat benyújtásának módja: postai úton a Békés-
csabai Kulturális Központ, 5600 Békéscsaba, Pf. 60. címre
(borítékon kérjük feltüntetni: „Városházi Esték 2011.”).

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. április 28.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. május 4.

HIRDETMÉNy

A Békéscsabai Hivatásos Önkormányzati Tûzoltó-parancsnokság
árverésen kívánja értékesíteni az ELR-119 rendszámú, Rába GF 60/48
TÛ-3 típusú vízszállító gépjármûvét.

Kikiáltási ár: 1 050 000 Ft (bruttó), azaz egymillió-ötvenezer forint
(áfatartalom 0%).

A részletes árverési ajánlat a tûzoltó-parancsnokság internetes
honlapján, valamint Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatalának hirdetôtábláján tekinthetô meg. A jármû mûszaki állapotáról
további felvilágosítással Balázs Gábor tûzoltó fôhadnagy szolgál. Tel.:
66/322-188.

Április 23. (szombat)
9-tôl 13 óráig: húsvétváró

(Húsvéti játszóházzal, kisállat-simogatóval, valamint bográcsossal és ke-
mencében sütött lepénnyel várjuk a jaminaiakat).
17 órától: húsvét esti batyus kerti parti a ’80-as, ’90-es évek jegyében
(tábortûz és zene, amely mellé a résztvevôktôl derût és jókedvet várunk).
Az egész napos rendezvény programjain való részvétel díjtalan!

Közösségeink, civil szervezetek összejövetelei:
gerinctorna – minden hétfôn 10-tôl 11 óráig, 
varázsének – énekvarázs (baba–mama foglalkozás) minden hétfôn 10-
tôl 11 óráig, 
alakformáló torna – minden hétfôn és szerdán 18.30-tól 19.30-ig,

jaminai nyugdíjas-egyesület – minden kedden és csütörtökön 13-tól 16
óráig,
nefelejcs népdalkör – keddenként, április 26-án 8.30-tól 9.30-ig, május
3-án 16-tól 17.30-ig,
gazda nyugdíjas-egyesület – minden héten szerdán 13-tól 16 óráig,
hastánc – minden pénteken 18-tól 19 óráig.

Egészségünk védelmében:
hat elôadásból álló sorozat minden hónap második szerdáján.
Május 11. (szerda) 13 órakor a II. elôadás: táplálkozásunk és az egész-
ségünk viszonya
Elôadó: Kotroczóné Antal Teréz megyei vezetô védônô
Az elôadásokon való részvétel díjtalan!

„Akarsz-e színházat játszani?”
Induló társulat tagokat keres 10-tôl 100 éves korig! A foglalkozásokat
minden szerdán 17-tôl 18 óráig tartjuk. Fantázia beszéd- és helyzet-
gyakorlatok, kommunikáció, tánc, ének és mozgás. Kellékek készíté-
se – játék a színekkel, formákkal, anyagokkal, térben és idôben.
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Ifj. Lomnici Zoltán alkot-
mányjogász a kérdés politi-
kai vonatkozásaiban nem kí-
vánt állást foglalni, alkot-
mányjogi értelemben azon-
ban lehetségesnek tartja,
hogy ismételten esküre ke-
rüljön sor, mert a régi idő-
közben elavult.

Szó szerint elavult

A magyar Országgyűlés
házszabálya [8. § (1)] ki-
mondja, hogy a képviselők
a mandátumvizsgálat ered-
ményéről szóló határozat
meghozatalát követően, az
alakuló ülésen tesznek es-
küt és írják alá az esküok-
mányt. Miután a házszabály
az 1949-es alkotmány 24. §-
a (4) bekezdéséből eredez-
teti magát, az új alaptörvény
életbelépésével nyilvánvaló
korrekcióra szorul. A ház-
szabály ugyanis tartalmazza
a képviselői eskü intézmé-
nyét, amely szerint a Ma-
gyar Köztársaság Ország-
gyűlésének képviselője es-
küszik, hogy képviselői
tisztsége ellátása során ha-
zájához, a Magyar Köztársa-
sághoz és annak népéhez
hű lesz, az alkotmányt meg-
tartja.

Indokolt változás

Mivel az új alaptörvény
nem fogadja el az 1949-es
kommunista alkotmány jog-
folytonosságát, ez – alkotmá-
nyos szempontból – a múlttal
való teljes szakítást fejezi ki.
Jogállami értelemben a je-
lenleg még hatályos, sztálini
alapokon nyugvó alkotmány
nem töltötte be rendszerváltó
szerepét. Mindezt jól példáz-
za, hogy amikor 1989. októ-
ber 23-án Szűrös Mátyás az
Országház erkélyéről kikiál-
totta a köztársaságot, az al-
kotmány aznap hatályba
lépő szövege a „demokrati-
kus szocializmus” értékeit
védte – magyarázta az alkot-
mányjogász. A kihagyott le-
hetőség tehát az új alaptör-
vényre vár, amelynek elfoga-
dása alkotmányos értelem-
ben rendszerváltást jelent
Magyarországon. Egy koráb-
bi alkotmánybírósági határo-
zat különvéleményben rögzí-
ti, hogy új eskü letételét az ál-
lam lényegének, alkotmá-
nyos berendezkedésének
változása indokolttá teheti. A
képviselői eskü is módosí-
tásra szorul, hiszen a Magyar
Köztársaságra és az 1949-es

alkotmányra vonatkozó ré-
szek hatályukat veszítik.
Amennyiben tehát – adott
esetben – egyes képviselők
nem hajlandók az eskü leté-
telére, a házszabály 8. § (4)
bekezdése lép érvénybe,
amely alapján a képviselő az
eskü letételéig és az esküok-
mány aláírásáig nem vehet
részt az Országgyűlés mun-
kájában; tiszteletdíjra és költ-
ségtérítésre csak akkor jogo-
sult – visszamenőleg is –,
kedvezményt akkor vehet
igénybe, miután esküt tett.

Fájni fog, nagyon

Azt már mi tesszük hozzá,
hogy kijelentésével Mester-

házy Attila olyan helyzetbe
kormányozta magát és párt-
ját, amelyből nehéz kimász-
ni. Ha tartja a szavát, és
nem esküsznek fel az új al-
kotmányra, az MSZP kikerül
a parlamentből. Ha nem,
újra kiengedi a palackból
Őszöd hazug szellemét. A
többi parlamenti erő számá-
ra pedig eldöntendő politi-
kai kérdés marad, hogy Ma-
gyarország új alaptörvénye
minőségében gyökeresen
különbözik-e a sztálini ala-
pokon nyugvó, foldozgatott
1949-es alkotmánytól. Ha
igen, az eskütétel elkerülhe-
tetlen.

HT

A régi eskü az ideiglenes alkotmányból ered
– elkerülhetetlen a váltás

Az MSZP kiírja magát a parlamentbôl
Mesterházy Attila, az MSZP elnöke április 5-én kijelentette:
„Mi esküt tettünk már az alkotmányra – a jelenleg érvény-
ben lévôre –, ennek alapján kaptuk a mandátumunkat.
Nincs szükség új eskütételre.” Lapunk kormánykörökbôl
származó információi szerint ez a kérdés az alkotmány elô-
készítésénél fel sem merült, érvek helyett hozta elô az
MSZP-frakció. Az alkotmányjogász szerint azonban nem ki-
zárt, hogy a képviselôknek mégis föl kell esküdniük az új
alkotmányra.

Információink szerint a
márciusban, Zalaegerszeg
külvárosában, Botfán történt
halálos kimenetelû robbanás
áldozata postán, csomagkül-
deményekben csereberélte
veszélyes leleteit. A nyomo-
zók állítólag nagyszámú pos-
tai feladóvevényt találtak az
áldozat lakásán, és ezek
alapján terjesztették ki a vizs-
gálatot.

– A nyomozás érdekeire te-
kintettel nem áll módunkban
további nyilatkozatot tenni. A
bûnügyi helyszínen beszer-
zett információk alapján vizs-
gálódtak kollégáink Zircen,
Nagybajomban és Zala me-
gye több pontján – tudtuk
meg Salamon Róbert alezre-
destôl, a Zala Megyei Rendôr-
fôkapitányság szóvivôjétôl. 

Az eset kapcsán megkér-
deztük a Magyar Posta Zrt.-t
arról, van-e mód a csomagok
ellenôrzésére.

– Csomag tartalmát nem
vizsgálhatjuk, ezt a postatör-
vény kizárja. Ha gyanús
anyag szóródik ki belôle, fur-
csa hangot ad, vagy gyanú
merül fel egészségre ártalmas
tartalomra, akkor értesítjük a
megfelelô hatóságot. Amikor
az ügyfél csomagot ad fel, ki
kell tölteni a feladó adatait, a
csomag tartalmát fel kell tün-
tetni, e nélkül nem továbbítha-
tó a küldemény. A közölt ada-
tok valóságtartalmát azonban
nem tudjuk ellenôrizni. A jogi
felelôsség a feladót terheli –
tudtuk meg Hüse Marianná-
tól, a Magyar Posta Zrt. szóvi-
vôjétôl. BARANYAI

A posta nem vizsgálódhat
A magyar bombák

földjén
Értesüléseink szerint a márciusban, saját háza udvarán fel-
robbant, hobbiként háborús lôszerek és fegyverek gyûjté-
sével foglalkozó zalaegerszegi férfi postai úton is csere-
berélte leleteit. Legutóbb Isaszegen talált a terrorelhárítás
félelmetes fegyverarzenált.

Az utóbbi idôben egyre több dolguk akad a tûzszerészek-
nek

Az ellenzék számára eldöntendô, hogy az új alaptörvény
gyökeresen különbözik-e az 1949-es alkotmánytól. Ha
igen, az eskütétel elkerülhetetlen

Kálomista Gábor egyetért
azzal, hogy a gyerekeknek
szóló mûsorok számát növel-
ni kellene a jövôben. – Nagy
hiány van az ilyen produkci-
ókból. Úgy gondolom, hogy
elsôsorban a televízió irányá-
ba kell fordulni. Egyre keve-
sebb magyar kézben lévô
mozi van, amelyben na-
gyobb szerepet kapnának a
hazai produkciók. Ezért, és
amiatt is célszerû a tévére
koncentrálni, mert ezzel lehet
a legtöbb gyereket megszólí-
tani.

Andy Vajna a filmszakma
megújításáért felelôs kor-
mánybiztos egyetértett azzal,
hogy szükség van a gyerme-
keknek szóló mûsorokra is.
– Folyamatosan azon dolgo-
zunk, hogy az új, magyar film-

stratégia megszülessen. En-
nek végleges változata után
lehet bármit is mondani arról,
hogy mennyi pénzt fordítsunk
gyerekeknek szóló filmek,
mûsorok készítésére. 

G. B.

A filmszakma támogatja
Csukás javaslatát

Csukás István a Helyi Témá-
nak adott korábbi interjújá-
ban kihangsúlyozta: ha le-
hetne, bevenné az alkot-
mányba, hogy minden pénz
felét, amit kultúrára, film-
gyártásra szánnak, gyer-
mekmûsorokra kellene for-
dítani. Lapunk annak igye-
kezett utánajárni, a film-
szakma szereplôi miként fo-
gadják ezt a felvetést.

Beérhet Csukás István javaslata

A festôk királya végre ki-
rályi helyet kapott pazar
mûveinek. Munkácsy Mi-
hály Krisztus-trilógiáját a
Magyar Nemzeti Galéria ki-
rályi báltermében állították
ki. Pákh Imre szerint nem-
csak a tér adott, de a meg-
világítás is minden eddigi-
nél jobb. Munkácsy min-
den idôk legjobban fizetett
élô festômûvésze volt. A
Golgotáért annak idején
185 ezer dollárt adtak, ami
mai áron mintegy 45 millió
dollár lenne. Az Európai
Unió hazánkba látogató
oktatási és kulturális mi-
niszterei is megtekintették
a kiállítást. Pákh Imre And-
rulla Vasziliu asszonyt, az
Európai Unió kulturális biz-
tosát kalauzolta férjével,

Georgiusz Vasziliu volt
ciprusi elnökkel, akinek 
tolmács sem kellett, mert 

nálunk végzett egyete-
met, ezért kiválóan beszél
magyarul. Az uniós biz-
tost annyira lenyûgözte a
Krisztus-trilógia, hogy fel-
vetette, Brüsszelben is
meg kellene rendezni a ki-
állítást.

HT

Páratlan siker
a Munkácsy-trilógia

Százhúsz éve most van a legmegfelelôbb helyen kiállítva
Munkácsy Krisztus-trilógiája – mondta elégedetten Pákh
Imre mûgyûjtô, a Munkácsy Alapítvány elnöke, amikor a
páratlan sikerû kiállítás százezredik látogatóját köszön-
tötték.

Pákh Imre és felesége Andrulla Vasziliu uniós biztossal
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– Tavaly nyugdíjba ment,
mégis az irodájában beszél-
getünk.

– Most is dolgozom. Jo-
gászoknál ez nem szokat-
lan.

– Hány év munkaviszonya
van?

– Nem tudom, hogy az in-
ternálásom utáni 3 évet is
beszámolták-e. Tudja, 1953
és 1956 között krumplit pa-
koltam a Tolbuchin csarnok-
ban. Ha ez is beleszámít, ak-
kor 72 év munkaviszonyom
van. Ennek megfelelôen
irigylésre méltóan magas a
nyugdíjam.

– 92 esztendôsen szelle-
mileg tökéletesen friss, és ki-
váló fizikai állapotban van.
Mi a titka?

– A család minden férfi-
tagja szép kort ért el, a hete-
dik ikszet majd mindenki be-
töltötte, apámat kivéve, aki
utászként szolgált a máso-
dik világháborúban, és
1944-ben, 48 évesen szívre
menô gránátnyomás oltotta
ki az életét. Én még ma is –
nos, ma pont nem, mert a
baleset miatt meghúzódtak
az izmaim, hol itt fáj, hol ott
fáj – általában tornázom, két
10 kilós súlyzóval. Lehet,
hogy ez nem hosszabbítja
meg az életet, de legalább

nem tolom a hasam magam
elôtt fél méterrel! A gyógy-
szert kerülöm, ellenben vi-
lágéletemben sok méhter-
méket ettem, pempôt, virág-
port, propoliszt. Lehet, hogy
ez segített.

Családi kör

– Apropó, család: arról le-
hetett olvasni, hogy komoly
ellentét feszül ön és fia, Bá-
rándy Péter volt miniszter, il-
letve az unokája, Bárándy
Gergely szocialista képvise-
lô között. Még mindig nem
békéltek meg?

– Az unokámnak nem tu-
dom megbocsátani, hogy
politikusnak állt. Aki ilyen
irodát örökölhet, az ne men-
jen politikusnak! 

– Ráadásul az MSZP-
ben…

– Nem azzal van bajom,
hogy MSZP vagy nem MSZP.
A fiam is az egyik szocialista
kormány igazságügyi mi-
nisztere volt, mégis nagyon
büszke voltam rá. Amikor
Péter letette a miniszteri es-
küt, gratuláltam neki, és a fü-
lébe súgtam: mától az a kü-
lönbség kettônk között,
hogy neked van fônököd,
nekem meg továbbra sincs.
Ez az ügyvédi pálya behoz-
hatatlan elônye.

Alkotmány
és halálbüntetés

– A pletykák szerint az al-
kotmánnyal kapcsolatos nem-
zeti konzultációs ív üresen
hagyott fejezetébe – ahová az
állampolgárok fogalmazhat-
ták meg szabadon, mit is ol-
vasnának szívesen az új al-
kotmányban – sokan a halál-
büntetés visszaállítását írták
be. Ön szerint ez reális és
megvalósítható kívánalom?

– Nem valószínû. De ébren
kell tartani a gondolatot! So-
kan mondták azt, hogy a ha-
lálbüntetésnek nincs vissza-
tartó ereje. Nincs? Hát, tes-
sék megnézni, hogy 1900-
ban hány emberölés volt, és
2011-ben hány van! Azt is
szokták mondani, hogy a ha-
lálbüntetés végrehajtása után,
ha kiderül a kivégzett ártat-
lansága, már nincs visszaút.
Erre én azt mondom: háború

zajlik az emberiség jogi ala-
pon álló tagjai és az ezzel el-
lentétesen cselekvôk között,
és minden háborúnak van-
nak ártatlan áldozatai. De én
60 éve vagyok ügyvéd, és – a
koncepciós pereken kívül –
nem tudok egyetlen olyan
esetrôl sem, amikor ártatlan
embert ítéltek volna halálra. A
hetvenes évek nagy bûnügye
volt a Miskei-féle gyilkosság.
Miskei Imre egy hatalmas fizi-
kumú ejtôernyôs katona volt,
akinek erôs szexuális aberrá-
ciói voltak, a kiskorúakat sze-
rette. Emiatt ült is négy évet.
Késôbb a Várban, a Halász-
bástya alatt meggyilkolt egy
kislányt. Beszûkült tudatálla-
potban 30 késszúrással meg-
ölte, majd egy fél téglával
szétverte a fejét. Ilyet ép el-
méjû ember nem tesz. Ha
Miskeirõl bebizonyosodik,
hogy ôrült, nem lett volna
szabad halálra ítélni, le kellett

volna csukni. Mégis halálra
ítélték. Esetünkben túl szigo-
rú volt a halálbüntetés, de –
nyilván egyetért – nem volt
igazságtalan. Emlékszem a
büntetés végrehajtása elôtti
napra is, védôként jelen vol-
tam a bv-intézet igazgatójá-
nak a szobájában, ahol meg-
hallgattam a bírót, aztán
odamentem a másnap haj-
nalban kivégzendô Miskei-
hez, és mondtam neki: ha
bármit el akar intézni oda-
kint, vagy üzenni akar valaki-
nek, azt bízza rám, majd én
elintézem. Azt mondta: Nincs
nekem odakint, ügyvéd úr,
senkim és semmim. Elkö-
szöntem tôle azzal, hogy az
Isten áldja, Imre, ô pedig za-
varodottan azt mondta ne-
kem: Viszontlátásra, ügyvéd
úr. Másnap hajnalban kivé-
gezték.

Papok és gárdák

– Mi a véleménye a mos-
tanság elszaporodó gárdák-
ról és félkatonai alakulatok-
ról, amelyek több magyar fa-
luban is járôröznek, mond-
ván: helyre kell állítani a köz-
biztonságot. Sokakban félel-
met keltenek a masírozó
egyenruhások, akik kétség-
kívül nehéz idôk szellemét
idézik.

– Sok a zavarodott fiatal.
Én, kérem, egy papi gimná-
ziumba jártam, bentlakó vol-
tam, ahol akkora pofonokat
kaptunk a papoktól, hogy a
fejünk majd leröpült. A torna-
tanár vívókarddal járt, és ren-
des hurkákat vágott a há-
tunkra. Nem akárkik jártak

oda, fôleg arisztokraták, úri
fiúk. De a pofon szempontjá-
ból demokrácia volt. Kérem,
a mi gerincünket megtörték.
És érdekes módon ez a
megtört gerincû társaság –
köztük Márai Sándor, Móricz
Zsigmond, Karinthy Frigyes,
Kosztolányi Dezsô, Babits
Mihály, Szent-Györgyi Albert,
Teller Ede vagy Ábrahám Pál
– Nobel-díjak és olyan mûvek
tömegét hozta létre, amikre
ma is büszkék vagyunk. Tes-
sék nekem mutatni ma a
meg nem tört gerincûekbôl
egy hozzájuk hasonlót,
egyet! Visszatérve a kérdésé-
re: a gárdák ellen is fel kell
lépni, meg a jelenséget kivál-
tó okok ellen is. Manapság
hiányzik az intézkedésekbôl
a szigor, a visszatartó erô.

Aki a szépet szereti

– Az a hír járja, hogy külö-
nösen érzékeny a nôi szép-
ség iránt. Állítólag több, az
ön irodájában dolgozó ügy-
védjelölt is nyert különféle
szépségversenyeken.

– Az egyik ügyvédjelöltem,
egy erdélyi lány tényleg meg-
nyerte a Miss Balaton szép-
ségversenyt. Egy másik gyö-
nyörû kollegina második he-
lyezést ért el egy másik ver-
senyen. A jelöltjeimet egyéb-
ként nem magam választom
ki, de a sors valóban úgy
hozta, hogy az elmúlt 15 év-
ben szinte csak hölgyek dol-
goztak nálam, ráadásul álta-
lában szép hölgyek. De még
egyszer hangsúlyozom: ez
csupán a véletlen mûve. 

ELEMÉRY MÁTÉ

Hetvenkét év munkaviszony után, nyugdíjasként is dolgozik a sztárügyvéd,
akit ma is szép nôk vesznek körül

Bárándy György: Manapság hiányoznak a pofonok!
Szerencséjük van, tegnap majdnem meghaltam, és akkor
nincs interjú! – fogadta a Helyi Téma munkatársait Bárándy
György nyugalmazott sztárügyvéd. Elmesélte, Miskolc felé,
a piros lámpánál egy autó beléjük szaladt, a kocsijuk ösz-
szetört, épphogy sikerült megúszni a balesetet. Bárándy
Györggyel a halálbüntetés visszaállításáról, a paptanárai-
tól kapott pofonokról és az irodájában dolgozó, feltûnôen
csinos ügyvédjelöltekrôl is beszélgettünk.

– Medgyesegyházán már
2002 óta napirenden van,
hogy fejleszteni kell az ivóvíz-
hálózatot annak érdekében,
hogy az arzéntartalom az eu-
rópai uniós előírásoknak
megfelelően alakuljon a
rendszerben – mondja Ruck
Márton, Medgyesegyháza
polgármestere. 

– Tanulmányok egész
sora készült már a konzorci-
umnak köszönhetően, de
előrelépés nem történt az
ügyben. Nálunk az egész la-
kosság issza az arzénes vi-
zet. Zacskós ivóvíz biztosítá-
sára – bár korábban volt rá
példa – nincs anyagi lehető-
ségünk.

A polgármester szerint en-
nek ellenére nem kell tartani
megbetegedésektől az arzén-
tartalom miatt.

– A határértéket a nyugati
étkezési szokásokhoz igazí-
tották, ahol sokkal több halat
fogyasztanak, mint nálunk. A
hal pedig sok arzént tartal-
maz. Ennek figyelembevéte-
lével határozták meg az ar-
zén-határértéket 10 milli-
grammban. A mi hálózatun-
kon egyébként 18–23 milli-
grammos átlagot lehet mérni.

A Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium tájékoztatása sze-
rint 2007 szeptemberétől az
Új Magyarország Fejlesztési
Terv Környezet és Energia

Operatív Program Ivóvízmi-
nőség-javítás pályázati konst-
rukció keretében különítettek
el forrásokat a program vég-
rehajtására. Sajnálatos mó-
don az önkormányzatok öne-
rejének hiányában a program
lassan haladt. A tárca illetéke-
sei szerint 2011-től a Belügy-
minisztérium EU Önerő Alap
támogatása nagymértékben
hozzájárulhat ahhoz, hogy a
hátrányos térségekben az ön-
kormányzati kötelező feladat-
ellátáshoz kapcsolódó beru-
házások megvalósuljanak.

– Összesen 225 település
tagja annak a tizenkilenc tár-
sulásnak, ahol az ivóvízminő-
ség javítása – például az ar-
zéntartalom csökkentése – ér-
dekében benyújtandó pályá-
zatot koordinálunk – mondja
Varga Tímea, a Dél-alföldi Ivó-
vízminőség-javító Konzor-
cium projektmenedzsere. 

– A legtöbb település –
összesen negyvenhárom – a
közép-békési társuláshoz
csatlakozott. A települések
nagy száma azonban nem azt
jelenti, hogy mindenhol gon-
dok vannak a vízminőséggel.
Az infrastruktúra fejlesztése
egyes esetekben csak úgy
oldható meg, ha a tiszta vízzel
rendelkező településről szol-
gáltatnának a rászoruló falvak
számára – így azok is tagjai
kell, hogy legyenek a társulá-
soknak.

A Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium tájékoztatása sze-
rint a megújult fejlesztéspoliti-
kai rendszerben 2011. már-
cius 1-jétől ismét megjelentek
az ivóvíz minőségének javítá-
sát támogató pályázatok. Erre
a célra közel 25 milliárd forint
áll rendelkezésre. A pályáza-
tok nyerteseinek mindössze
10 százalék saját erőt kell ren-

delkezésre bocsátaniuk, hi-
szen a konstrukció 90 száza-
lékban támogatja a beruházá-
sokat. Varga Tímea szerint
ezért nem kell attól tartani,
hogy az önrész hiánya miatt
meghiúsulnának a folyóvíz

tisztítása érdekében várha-
tóan a következő hetekben
benyújtásra kerülő pályáza-
tok. 2012–2013-ban már
egészséges lehet ezeken a
településeken a csapvíz.

GOMBÁS BÁLINT

A  tiszta vízzel rendelkezô településrôl szolgáltatnának a rászoruló falvaknak

Önerô hiányában lelassult az arzénes ivóvizet
felszámoló program

Annak ellenére, hogy az európai uniós irányelvek szerint
2009. év végéig meg kellett volna oldani az arzénnel szeny-
nyezett ivóvíz problémáját, ez sok helyen még ma is gon-
dot jelent. Elsôsorban az önerô hiánya akadályozta meg a
fejlesztéseket.

Sok településen zacskós vízre sem futja a települési költ-
ségvetésbôl
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Bárándy György: Háború zajlik az emberiség jogi alapon
álló tagjai és az ezzel ellentétesen cselekvôk között
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Néhány számról le akarta
beszélni Presser Gábor a fiatal
énekesnőt, amikor felhívta,
hogy „elkérje” a dalait a leme-
zére. 

– Nagyon szeretem Pres-
ser melankolikus nótáit – me-
sélte lapunknak Herczeg Fló-
ra. – Amikor a zongoristám-
mal, Gonda Lászlóval elkezd-
tünk dolgozni, a próbák alatt
énekeltem Karádyt és minden
mást. Aztán beugrottak a
Presser-dalok. Amikor felhív-
tam Presser Gábort telefonon,
egyrôl-kettőről megpróbált le-
beszélni. Például a Kézen
fogsz és hazavezetsz című
számra azt monda: ez öreg
pasis dal. Amikor viszont elké-
szült, elárulta: nem gondolta,
hogy így is meg lehet csinálni. 

Herczeg Flóra fittyet hány a
celeblétre, és bár a Társulat
című produkció óta – amely-
nek István, a király című elő-
adásában Rékát játszotta – a
mai napig felismerik az utcán,
nem vágyik a csillogásra. 

– Egerben élek, másfél óra
alatt Budapesten vagyok, ha
fellépésem van. Nyilván picit
kimaradok a zenei pörgésből,
néha érzem az ingázás hátrá-
nyát. Arra viszont egyáltalán
nincs szükségem, és kedvem

sincs hozzá, hogy partiról par-
tira járjak – mondta az éne-
kesnő, akinek egyáltalán nem
hiányzik, hogy mindennap a
címlapokon lássa magát.
– Persze biztosan felfigyelné-
nek rám, ha csinálnék valami
meglepőt, ám kevésbé ízlése-
set – nevetett Flóra, miközben
Sütit, a labradorkölyköt pró-
bálta fegyelmezni, aki éppen a

szomszéd kertjébe szeretett
volna átszökni. A franciatanár-
ként diplomázott énekesnő
napjait a zene mellett hétköz-
napi dolgok töltik ki. 

– A házban van egy próba-
terem, ott szoktunk próbálni
egy elektromos zongorával.
Közben kerítést kell építeni,
hogy Süti ne a szomszédokat
„zaklassa”, a teraszt is rendbe
kell hozni. Szeretek főzni, a
barátaim kedvence a káposz-
talevesem, és van házimunka
is elég. Persze fejben már az
újabb munkán gondolkodom.
Népzenén nőttem fel, éppen
ezért úgy tervezem, hogy akár
a világzene, akár a progresz-
szív zene felé fogok kalandoz-
ni, mindenképpen visszatérek
a gyökerekhez, ha másban
nem is, de a hangszerelésben
biztosan. 

A Társulat című produkció
tagjai a mai napig összetarta-
nak, a kecskeméti Nyomorul-
tak című musicalben dolgoz-
nak most többen együtt. Her-
czeg Flóra nevét azonban
nem látni a szereposztásban.
– A próbafolyamat alatt épp a
diplomamunkámat írtam, és
egyéb családi problémáim
voltak, de nagyon hiányzik a
csapat. Mindig meglepődöm,
ha felismernek az utcán. Talán
az lehet az oka, hogy az em-
berek értékállóbbnak látták a
Társulatot a többi, hasonló
produkcióhoz képest. 

URMAI GABRIELLA

Meglágyította Presser pasis dalait

Herczeg Flóra énekesnô,
nem celeb

Egyáltalán nem vágyik a sztárok életére Herczeg Flóra. A Tár-
sulat címû szereplôválogató mûsorból megismert énekesnô
Egerben él, egy kertes házban születnek a dalai, és amikor
nem énekel, akkor kerítésépítésen töri a fejét, hogy Süti nevû
kölyökkutyája ne tudjon átszökni a szomszédokhoz.

– Felborult időrendben
szoktunk találkozni – mondta
Bochkor Gábor a Frizbi Hajdú
Péterrel című műsorban. –
Amikor hazajövök a munká-
ból dél körül, akkor alszom 1-
2 órát. Délután én vagyok ott-
hon, és Andi dolgozik. Este 8
felé ér haza, én 10 órakor le-
fekszem, még van idõ egy kö-
zös vacsorára is.

– Amikor Gábor hazaér,
igyekszem otthon lenni, hogy
összefuthassunk – vette át a
szót Várkonyi Andrea. – Az
este mellett még a hétvégeket
tudjuk együtt tölteni, de ez a
beosztás sokkal jobb, mint
amikor hétvégeken vezettem
a Tényeket. 

A páros nem tagadta: ők is
szoktak vitatkozni, de gyer-
mekük megszületése óta har-
monikusabb a kapcsolatuk.

– Andi még szeretne gye-
reket, én viszont úgy gondo-
lom: nem akarok túl idős apa
lenni – mondta Bochkor Gá-
bor, Várkonyi Andrea azon-
ban hozzátette: párja arcán
látja, hogy mennyire élvezi az
apaságot, amikor kislányával
foglalkozik. A család akkor
sem esik kétségbe, ha Nóri el-
kap egy gyerekbetegséget. 

– Amikor valamilyen piros
pötty megjelenik a lányunk
kézfején, akkor Andi konzíliu-
mot tart. Felhívja a szüleit, ők
mindketten orvosok. De ez
még nem elég, felhívja a ke-
resztanyját is, aki viszont gye-
rekorvos. Végül az unokatest-
vérével is konzultál, aki szin-
tén orvos, ráadásul még gye-
rekeket is nevel. A páros la-
punknak elárulta: nagy az

egyetértés köztük a házimun-
kában is. – Nem bonyolítjuk
túl a dolgot, én vagyok a fő-
zős ember. A mosogatás, a
mosogatógép használata fel-
váltott feladat nálunk – mesél-
te Bochkor Gábor. – A sze-
metet viszont mindig én vi-
szem ki. 

– Nagyon szeretem a ten-
geri ételeket – mondta Várko-
nyi Andrea, aki a házimunká-
ban a gyereknevelés mellett a
mosás, a teregetés feladatait
vállalta magára.

– Az ázsiai konyhát és az
olasz ízeket szeretjük – árulta
el lapunknak a rádiós. – Andi
lehetőség szerint több halé-
telt szeretne a konyhaaszta-
lon, és általában hárítja, ha
csirke készítésére teszek ja-
vaslatot. 

GOMBÁS BÁLINT

Bochkor hordja otthon a fakanalat

Várkonyi Andrea családi
konzíliumot tart

Ritkán nyilatkoznak magánéletükrôl, de most Bochkor Gá-
bor és Várkonyi Andrea kivételt tett, és bepillantást enged-
tek hétköznapjaikba. Lapunknak azt is elárulták, hogy bár
a „fôzôs ember” Bocsi, de a házimunkát igazságosan el-
osztják egymás között.

– Jól ismerem Cininek a
Nem vagyok én apáca címû
dalát, amelyet karaoke-este-
ken szoktak énekelni – mond-
ta el lapunknak a vendéglôs,
aki a TV2-es Nagy Duettben
énekel. 

– Teljes hittel énekelhetem
a nótát, mert nagyon sokáig
apácáknál tanultam, és a kol-
légiumot is papoknál végez-
tem. Az éneklés is közel áll
hozzám, mint minden olasz
férfihoz, hiszen része a dolce
vitának. Mondom ezt bátran,
annak ellenére, hogy nem tu-
dom, mennyire tudok énekel-
ni. A szívem fogom dalolás
közben, nagyon átélem a mu-
zsikát. Az pedig majd kiderül,

mennyire lesz ez kellemes
hangzás a fülnek – nevetett
Gianni, majd lapunknak azt is
elárulta: Sex Pistols-rajongó.
Bevallása szerint ô volt a leg-
nagyobb punk és rocker Itá-
liában: jól emlékszik az elsô

Green Day-koncertjére. A
Rage Against the Machine
volt a kedvenc bandája, és
szerinte az sem véletlen, hogy
ô legalább tíz centivel maga-
sabb, mint egy átlagos olasz
férfi. BDE

Gianni: Nem baj, ha hamis,
csak szívbôl szóljon!

Zalatnay Saroltával énekel
nemsokára együtt Gianni. A
mûsorvezetô és vendéglôs
lapunknak elárulta: nála na-
gyobb rocker nem volt Itá-
liában. Maga is szívesen
dalra fakad, közben pedig
szívére szorítja a kezét, és
csak reménykedik, hogy ez-
alatt hallgatói is jól érzik
magukat.

A 24 éves topmodell a világ
legnagyobb tervezôivel dol-
gozik együtt, több kampány
arca, de pontosan tudja, egy-
szer véget ér a csillogás. Mi-
halik Enikô a Helyi Témának
elárulta: van B terve. 

– A modellkedés olyan,
mint a balett vagy a sport –
magyarázta Enikô lapunknak.
– Fiatalon lehet csak csinálni,
nagyon jól lehet belôle profi-
tálni, és tisztában kell lenni az-
zal, hogy nem tart örökké. Vé-
giggondoltam a lehetôségei-
met, van B tervem. Azt nem
tudom elképzelni, hogy beül-
jek egy irodába, és napi 8
órás kötött munkám legyen.
Mindenképpen le szeretnék
diplomázni. 

Megtudtuk, elkészült az a
kisfilm is, amelyben Enikô és
a francia filmsztár, Vincent
Cassel csókolóznak. A filmet
Darren Aronofsky, a Fekete
hattyú rendezôje készítette
egy parfüm reklámkampá-
nyához. 

A topmodell azt is elárulta:
a családalapítás gondolata
még nem érlelôdött meg ben-
ne. 

– Természetesen, mint a
legtöbb nô, én is szeretnék
gyereket, de egyelôre még
nem állok készen az anya-
ságra. Keményen dolgozom,
hogy megteremtsem magam-
nak az alapokat, hogy kényel-
mes életet élhessek. 

UDVARDI JUDIT

Mihalik Enikô:
Még nem leszek anyuka!

Flóra új hangzást adott
Presser Gábor dalainak

Cini és Gianni dalra fakad

Várkonyi Andrea és Bochkor Gábor megosztja a házimun-
kát

Mihalik Enikô gondol a mo-
dellkedés utáni idôre is
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– Amit tavasszal és nyáron
ledolgozunk, télen, amikor
begubózunk, és nem dolgoz-
tatjuk meg a testünket, visz-
szaszedjük – mondta lapunk-
nak a szakember. – Odalesz
az elvégzett munka eredmé-
nye, és egy rosszabb állapot-
ból kell újra eredményt felmu-
tatni. A jó idônek hála, a ter-
mészetbe is ki lehet menni,
egy-egy órát eltölteni a pá-
lyán, vagy futni, esetleg tem-
pósan sétálni a parkban. Itt is,
mint a táplálkozásnál, a rend-

szerességen van a hangsúly,
nem pedig a mennyiségen.
Már heti két-három óra test-
mozgás elegendô lehet a jó
kondícióhoz, ha nincs nagy
túlsúlyunk. Ilyenkor serken a
vérkeringés, dolgozik, tehát
erôsödik a szív, javul az álló-
képesség, ami az általános
közérzetünkre is kihat. Nem
fogjuk kétemeletnyi sétától ki-
köpni a tüdônket, és a moz-
gás során felszabaduló en-
dorfin boldogságérzetet
okoz. Nagyon fontos, hogy

akár biciklizni vagy korcso-
lyázni megyünk, akár aero-
bikórára az edzôterembe, el-
engedhetetlen a bemelegítés
és a nyújtás. Ez nem kidobott
idô, hiszen ilyenkor is dolgoz-
nak az izmok, viszont sérülé-
sek elôzhetôk meg az odafi-
gyeléssel. Egyórányi moz-
gáshoz öt-nyolc percnyi be-
melegítés, és ugyanennyi
nyújtás elegendô, hogy meg-
óvjuk az izmokat, az ízülete-
ket és az ínszalagokat – tud-
tuk meg Szabó Erika aerobik-
edzôtôl, aki elmondta: a sza-
badban való mozgás során a
vizuális élményeink gazda-
gabbak, és egy jól kiválasztott
helyszínen sokkal több oxi-
génhez jutunk, mint az edzô-
teremben. BDE

Télen begubózunk, eltunyulnak az izmok

Tavasszal pattanjunk
kerékpárra!

A tavasz beköszöntével egyre többen választják a test-
mozgást. Ez ugyan jellemzôen a hiúságnak, vagyis a télen
felszedett kilóknak szól, azonban a sport nem csak év-
szakváltáskor fontos. Szabó Erika aerobikedzô és masszôr
elmondta: saját dolgunkat nehezítjük meg az idôszakos he-
nyéléssel.

Jó a kutya a háznál. A
négylábú kedvencek nem-
csak jó házôrzôk vagy partne-
rek a magány ellen, de a gaz-
dik egészségéért is sokat

tesznek. A legújabb kutatá-
sok szerint minimum hétszer
többet sétálnak a kutyatartó
középkorúak, ezért fittebbek
és ritkábban szorulnak orvosi

ellátásra. Kisebb arányban
szenvednek magas vérnyo-
másban, és jobban terhelhe-
tôek fizikailag. A vizsgálatokat
a Kölni Testnevelési Fôiskola
Egészségügyi Központja vé-
gezte. A kutatást 100-100 kö-
zépkorú féri és nô segítségé-
vel végezték el, kérdôíveket
töltettek ki velük, méghozzá
séta közben. Ezekben rákér-
deztek a testmozgási szoká-
saikra, kiemelten a sétálásra.
Az eredmények meglepôek.
A   kutyások 98 százaléka
mindennap útra kel, a kutya
nélküliek 46 százaléka azon-
ban csak hetente egyszer-
kétszer szánja rá magát a sé-
tára. 

U. J.

Kutyasétáltatással
a betegségek ellen

A kutyatartók mindennap útra kelnek kedvencükkel
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Már heti néhány óra bringázás is elegendô ahhoz, hogy erôsödjön a szívünk, javuljon az
állóképességünk
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– Heti 3-4 alkalommal já-
rok konditerembe – mondta
Peller Mariann, majd Be-
reczki Zoltán is elárulta: ő is
a rendszeres sportolás híve.
Egy-egy színpadi produkció
alkalmával szüksége is van
a jó erőnlétre.

– Kell a mozgás, hogy bír-
juk a fizikai terhelést, de
számomra a lányommal töl-
tött idő a legjobb edzés. Ha
az ember úgy érzi, 24 órát
végiggürcölt, és végre lazít-
hat, akkor jön a gyermek,
aki körülbelül újabb 24 órát

venne igénybe. Ez ma már
nem fáraszt, inkább feltölt
energiával, hogy bírjam a
hajtást. 

Mariann egyetért Zolival.
– Számomra is a családom
az, amely feltölt, a szabad
időmet legszívesebben ve-
lük töltöm. Olyankor nem
vagyok sem újságíró, sem
mûsorvezető, sem pedig
kezdő énekes, csak én. A
közös produkció sikere
csakis a gyakorláson múlik. 

UDVARDI

– Valóban van nemesi vo-
nal a családunkban, de én
nem ebben nôttem fel – me-
sélte lapunknak Pokorny Lia.
– Nem birtokon, hanem más-
fél szobás lakásban laktunk.
Persze a tartás, a családhoz
és a gyökerekhez való ra-
gaszkodás mindig rendkívül
fontos volt számomra. Kell,
hogy ki tudjam húzni ma-
gam, megüssem az általam
felállított morális mércét. De
ez nem feltétlenül a nemesi
vérvonal miatt alakult ki, egy-
szerûen így látom helyes-
nek. Persze nem hordom
fenn az orrom, imádok túrni
a kertben, vagy a kisfiammal
hemperegni. A családban
keringenek arról történetek,
hogy a nagypapának angol
és francia nevelônôje volt.

Hatalmas birtokon laktak,
amelyen egy olyan óriási fa
állt, hogy a közepébe ülôal-
kalmatosságot faragtak. De
ez az egész olyan, mintha
egy tôlem független világ
lenne, sosem kapcsolódtam
vele össze. Igaz, négy-öt
éves koromban, ahogy min-
den kislány, én is szerettem
volna királylány lenni, aztán
pár év múlva rájöttem, ha
színész leszek, akkor azzá
válhatok, akivé csak szeret-
nék. 

Lia ugyan nem tagadja a
származását, de nem ez az
elsôdleges az életében. Misi-
nek is csak ritkán mesél régi
családi történeteket. – Ahogy
belénk sem sulykolták kisko-
runkban a származásunkat,
én sem teszem ezt a kisfiam-

mal. Talán már meséltem
neki a régi idôkrôl, de nem
ez az elsôdleges témánk. 

U. J.

Peller Mariann és Bereczki
Zoltán családi körben töltôdik
Peller Mariann és Bereczki Zoltán, ha tehetné, 48 órára vál-
toztatná egy nap hosszát. Mindkét sztár felpörgetett életet
él, amihez a legtöbb energiát családjukból merítik. A
mûsorvezetô-színész páros nemsokára együtt áll színpad-
ra, keményen edzenek, de szerintük zenés produkciójuk si-
kere a sok gyakorláson múlik.

Auréliaként született
Nemesi család sarjaként, Aurélia néven látta meg a napvi-
lágot Pokorny Lia. A színésznô ugyan sosem élt hatalmas
birtokon, de családi legendák szólnak arról, hogy a nagy-
apjának még angol és francia nevelônôje is volt. Lia la-
punknak elárulta: lehet, hogy tartását az ôsöktôl örökölte,
de imád túrni a kertben, és kisfiával, Misivel hemperegni.
Mindig távol állt tôle a régi nemesi világ.

Lia számára nem a szárma-
zás a lényeg
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Április 21–27.

Április 28.– május 4.

Rio 3D (brazil–kanadai–amerikai animációs vígjáték) KN
Hopp (szinkr. amerikai vígjáték) KN
Ébredj velünk (szinkr. amerikai romantikus vígjáték) 12 év
A rítus (amerikai misztikus thriller) 16 év
Ismeretlen férfi (japán–kanadai–amerikai–angol–német–francia
thriller) 16 év
A torinói ló (magyar–francia–német–svájci filmdráma) 16 év

Thor 3D (szinkr. amerikai akciófilm) BA
Rio 3D (brazil–kanadai–amerikai animációs vígjáték) KN
Hopp (szinkr. amerikai vígjáték) KN
Ébredj velünk (szinkr. amerikai romantikus vígjáték) 12 év
A rítus (amerikai misztikus thriller) 16 év
A zöld sárkány gyermekei (magyar filmdráma) 12 év
üvegtigris 3 (magyar vígjáték) 16 év

www.csabacenter.hu

Az egyes épületek eseté-
ben az alábbiakra nyújtható
támogatás:

a) lakás céljára szolgáló,
oldalhatáron álló épületek
esetében a védelemre érde-
mes, a város hagyományos
arculatát őrző építészeti,
népi építészeti jegyeket hor-
dozó főhomlokzatra és az ol-
dalkert felőli homlokzat felújí-
tására;

b) lakás céljára szolgáló,
szabadon álló épületek ese-

tében a védelemre érdemes,
a város hagyományos arcu-
latát őrző építészeti, népi épí-
tészeti jegyeket hordozó,
közterületről látható homlok-
zatok felújítására;

c) közösségi épületek
esetében (pl. kereskedelmi,
szolgáltató épület stb.) véde-
lemre érdemes, a város ha-
gyományos arculatát őrző
építészeti, népi építészeti je-
gyeket hordozó homlokzatok
felújítására, a belső terek re-

habilitációt igénylő, „eredeti”
állapotot tükröző (belsőépí-
tészeti terv alapján történő)
helyreállítására.

A pályázat további részle-
teit illetően a www.bekescsa-
ba.hu internetes honlapon, il-
letve munkaidőben Békés-
csaba Megyei Jogú Város
Városépítészeti Csoportjá-
nál, Kis Béla városrendező-
nél személyesen vagy a
66/452-252/3081-es telefo-
non kapható Információ.

Pályázat építészeti értékeinkre

Dr. Buki Mária a nyolcva-
nas évek elején fejezte be ta-
nulmányait a Szegedi Orvos-
tudományi Egyetemen, ké-
sôbb belgyógyászati, majd
háziorvosi szakvizsgát tett. A
kilencvenes években, kiseb-
bik fia betegsége kapcsán
kezdett egyre komolyabban
érdeklôdni a homeopátia
iránt.

–  Tizenöt-húsz éve az al-
ternatív gyógymódokról keve-
set lehetett tudni, ma pedig
teljesen természetesnek
vesszük, hogy Békéscsabán
is van homeopátiás orvos.

– Valamikor nagyon híres
volt a magyar homeopátiás is-
kola és a Bethesda kórház,
mint homeopátiás gyógyítóin-
tézmény. Aztán ötven évig til-

tott volt ezzel foglalkozni, a
korábbi jó szakemberek ez
idô alatt kiöregedtek vagy
meghaltak. A kilencvenes
évek vége felé a régi orvosto-
vábbképzô intézet fogadta be
a párizsi székhelyû CEDH (a
Homeopátiás Egyetemi Okta-
tó és Fejlesztô Központ fran-
cia rövidítése) oktatását kété-
ves posztgraduális képzés-
ként. Az elsô orvosok között
végeztem francia, majd ma-
gyar diplomával. Az orvosi
egyetemeken sokáig háttérbe
szorultak az alternatív gyógy-
módok, 2000-ig egyetemi
vizsga sem volt, de 2009-ben
Pécsett elindult egy tanszék,
és úgy tûnik, lassan minde-
nütt nyitottabbak erre.

– Ön ma a CEDH oktatója.
Mit jelent ez?

– Kezdetben francia okta-
tók jöttek Magyarországra,
aztán öt-hat éve megkérdez-
ték, hogy vállalnánk-e taní-
tást. Ma már itthon nagyrészt
mi, magyarok oktatunk. A
CEDH Európától Amerikán át
Afrikáig jelen van a világ szin-
te minden táján, és minden
érintett országnak van egy
francia vezetôje. Az oktatók-
nak a párizsi oktatószervezet
fônöke elôtt kell vizsgázniuk,
a világon négy-ötszázan va-
gyunk, akik ezt a minôsítést is
megszereztük. Évente egy-
két alkalommal Franciaor-
szágban vannak értekezlete-
ink, ahová a világ minden tá-
járól érkeznek oktatók. Rend-
szeresek a kongresszusok,
legutóbb Bulgáriában volt, és
tartunk továbbképzést orvo-
soknak, az egyik alkalommal
például az angol királynô ho-
meopátiás orvosának elôadá-
sa után következtem az auto-
immun betegségek gyógyítá-
sának témakörével. Jó érzés
tanítani, de ahhoz semmi sem
fogható, amikor a homeopá-
tiának köszönhetôen javul
egy ember állapota vagy
meggyógyul egy gyermek.

M. E.

A franciák is elismerik
Ahogy az a címoldalon ol-
vasható cikkünkbõl is kide-
rült: nincs közvetlen egész-
ségkárosító hatása az egy-
kori Patyolat Vállalat terüle-
tén kialakult környezet-
szennyezésnek. Kíváncsiak
voltunk az ott lakó, dolgozó
békéscsabaiak véleményé-
re is. Íme három szubjektív
vélemény:

AJÁNLATUNKBÓL:

BÉKÉSCSABA:
A Paróczay utcában 4. emeleti,
52 m2-es, középsô, kicsi re-
zsijû, kétszobás lakás eladó.
Ár: 6,2 M Ft. 
A Pásztor utcában 48 m2-es, 3.
emeleti, kétszobás, egyedi
fûtésû, középsô lakás eladó.
Ár: 6,7 M Ft.
A Bartók Béla úton, liftes ház-
ban 50 m2-es, kétszobás, fran-
ciaerkélyes, 3. emeleti lakás el-
adó. Ár: 6,99 M Ft. 
A Lencsési lakótelepen 58 m2-
es, egy + két fél szobás, 9. eme-
leti, felújított lakás eladó.
Ár: 7 M Ft.
A Bartók Béla úton, liftes tár-
sasházban 7. emeleti, kétszo-
bás, erkélyes lakás eladó.
Ár: 7,2 M Ft. 
Mezômegyeren felújítandó,
háromszobás, konvektor fûté-
ses ház melléképületekkel el-
adó. Ár: 7,8 M Ft.
A belvárosban, úJ, liftes társas-
házban 3. emeleti, egy háló-
szoba + amerikai kony-
hás, nappalis lakás eladó.
Ár: 10,9 M Ft.
Mezômegyeren 130 m2-es, há-
rom szoba + nappalis, felújí-
tott családi ház két konyhával

és két fürdôszobával eladó.
Ár: 12,9 M Ft. 
A Thurzó utcában háromszo-
bás családi ház mûködô ital-
bolttal, egyben, kedvezô áron
eladó. Ár: 12,9 M Ft. 
A Jókai utcában egyedi fûtéses,
felújított, egy + két fél szobás,
3. emeleti lakás teljes beren-
dezéssel eladó. Ár: 13,4 M Ft. 
A Szerdahelyi utcában 4. eme-
leti, 76 m2-es, kettô + két fél
szobás, erkélyes, klímás lakás
eladó. Ár: 13,7 M Ft. 
A belvárosban, hôszigetelt tár-
sasházban 87 m2-es, három
szoba + amerikai konyhás,
nappalis lakás eladó. Ár: 13,8
M Ft.
A Petôfi utcában hôszigetelt, 3.
emeleti, két szoba + nappalis,
amerikai konyhás, erkélyes la-
kás eladó. Ár: 14 M Ft. 
64 m2-es, 2. emeleti, belsô két-
szintes, amerikai konyhás,
nappalis lakás liftes házban el-
adó. Ár: 14,3 M Ft. 
A Vörösmarty utcában kétszin-
tes, nappali + háromszobás,
120 m2-es, összkomfortos csa-
ládi ház dupla garázzsal eladó.
Ár: 17 M Ft. 
A Meteor utcában új építésû,
három szoba + nappalis, ame-
rikai konyhás családi ház ga-
rázzsal eladó! Ár: 23 M Ft. 

A belvárosban belsô kétszintes,
két szoba + nappalis, amerikai
konyhás, panorámás lakás
egyedi fûtéssel eladó. Ár: 26 M
Ft.
A Szent László utcában négy-
szobás, amerikai konyhás csa-
ládi ház két garázzsal eladó. Ár:
29,9 M Ft.
Az Orosházi úton négy szoba +
étkezôs, egyedi fûtésû családi
ház 1000 m2-es telken eladó.
Ár: 29,9 M Ft.

VIDÉKI INGATLANOK: 
Kétegyházán, a Csabai utcában
1035 m2-es építési telek eladó.
A telken fúrott kút van. Ár:
540 000 Ft.
Dobozon, a Bercsényi utcában
régi, két szoba + konyhás pa-
rasztház eladó. Víz az udvar-
ban. Ár: 2,6 M Ft.
Csárdaszálláson belsô felújítást
igénylô, kétszobás családi ház
nagy telekkel, gázfûtéssel el-
adó. Ár: 3,99 M Ft. 
Újkígyóson összkomfortos,
kétszobás, összközmûves csa-
ládi ház eladó. Ár: 4,2 M Ft.
Sarkadon, a Bihari utcában, a
központban eladó 71 m2-es,
két szoba + konyhás, felújított
családi ház. Ár: 4,5 M Ft.
Gerendáson, a Jókai utcában
háromszobás családi ház el-
adó. Ár: 5,8 M Ft.

Dobozon felújított, kétszobás,
nagytelkes családi ház gáz- és
vegyes tüzeléssel, garázzsal el-
adó. Ár: 5,9 M Ft.
Békésen, a Zrínyi utcában két-
szobás, gázkonvektor-fûtéses,
összkomfortos, garázsos csalá-
di ház eladó. Ár: 6,7 M Ft. 
Békésszentandrás belterüle-
tén, a 44-es út mellett, közvet-
len vízparti telken álló, tégla-
építésû hétvégi ház eladó.
Ár: 6,9 M Ft. 

Sarkadon, a Szalontai utcában
60 m2-es, öt szoba + étkezôs,
felújítás alatt lévô családi ház
eladó. Ár: 7 M Ft.
Vésztôn, az állomás mellett ma
is mûködô, bérleményben
üzemelô, 150 m2-es sörözô el-
adó. Ár: 12 M Ft.
Békésen, a Fülöp utcában felú-
jított, 130 m2-es, három szoba
+ amerikai konyhás, nappalis
családi ház eladó. Ár: 13,5 M Ft.
Kétegyházán hatszobás, tetô-
tér-beépítéses, amerikai kony-
hás családi ház melléképület-
tel, külön garázzsal eladó.
Ár: 15 M Ft.  
Irodánk szarvasi, kecskeméti,
szegedi és gyulai ingatlanokkal
is rendelkezik!
Irodánk mobil üzletkötôket
keres. Tel.: 30/391-9051

Olvasóink
szerint

Petrovszki Pál: – Ezt a
problémát nem lehet felülete-
sen kezelni!

Sánta Lívia: – Mélyen elíté-
lem azok törekvéseit, akik pá-
nikot próbálnak kelteni az ügy
körül!

Tóth Sándor: – Nagyobb a
füstje, mint a lángja…

Az MSZP helyi szervezeté-
nek meghívására Oláh Lajos
látogatott Békéscsabára nem-
régiben. A korábban a kör-
nyezetvédelmi tárca államtit-
káraként is tevékenykedő or-
szággyűlési képviselő a párt
„Hallasd a hangod!” című
politikai haknisorozatának
részeként tartott sajtótájé-
koztatóján a kormány zöld-
politikáját kritizálta. A 2011-
es állami költségvetésben
szereplő 10 milliárdos ága-
zati elvonást irreálisnak ne-
vezte, és külön kitért az
„egészséges környezethez
való jog” deklarálásának hiá-
nyára az új alkotmány terve-
zetében. Hangsúlyozta a
környezettudatos nevelés je-
lentőségét, majd kijelentette,
hogy puszta egyéni elhatáro-
zások is komoly eredménye-
ket hozhatnak a környezet
megóvása kapcsán, de kel-
lően alapos szervezettség
hiányában ágazati visszae-
sés fenyeget.

Kárász-Kiss

Gyermeke súlyos asztmája
miatt került kapcsolatba a
homeopátiával dr. Buki Má-
ria, aki Magyarországon az
elsôk között végezte el a
francia központú CEDH
posztgraduális homeopá-
tiás képzését. A békéscsa-
bai doktornô ma a francia
szervezet egyik elismert ok-
tatója, elôadóként vett részt
többek között egy olyan fó-
rumon, ahol az angol király-
nô homeopátiás orvosa is
jelen volt.

Terítéken
a zöldpolitika
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Forgalomba helyezték a
Békés és Békéscsaba kö-
zötti kerékpárút utolsó, 3
km-es külterületi szaka-
szát, mely az egykori béké-
si kisvasút nyomán halad.

Mostantól tehát végig-
kerekezhetünk a két város
között a kényelmes, 2,6
méter széles, kiváló minô-
ségû aszfalton, amelyen
láthatósági csík segíti az
éjszakai közlekedést.

A Békés gesztorságával,
összesen 160 millió forint-
ból, 104,8 millió forint tá-
mogatással készült sza-
kasszal együtt immár ösz-
szesen 19 000 folyóméter
kerékpárút szeli körbe Bé-
kést – ideális körülménye-
ket teremtve a kerékpáro-
zóknak.

Két keréken
Békésig

A két ország közötti környe-
zetvédelmi akcióterv készül az
MTA Regionális Kutatások
Központja Békéscsabai Osz-
tályának irányításával.

A közel 24 milliós összkölt-
ségvetésû közös kutatási pro-
jekt fô célja a Kettôs-, a Fekete-
és a Fehér-Körös folyók által
érintett 21 település térségé-
ben megjelenô környezetkáro-
sító tevékenységek számbavé-
tele és értékelése, illetve egy
olyan cselekvési terv kidolgo-
zása, amely a térség jövôbeli
környezethasználati és termé-
szetvédelmi akcióira tesz ja-
vaslatot. Az egyéves kutatási
program idén márciusban in-
dult. A tervek szerint a kutatás
eredményeit a program lezárá-
sát követôen könyvben is meg-
jelentetik.  Kárász

Magyar–román
akcióterv 

Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatala
meghirdeti a „Tiszta, virágos
Békéscsabáért” virágosítási,
parkosítási és környezetszé-
pítô versenyt.

Környezetünk tisztasága,
rendezettsége, esztétikai
összhatása mindenkire jó ha-
tással van. A verseny célja –
az országos jelentôségû „Vi-
rágos Magyarországért” kör-
nyezetszépítô versenyhez
kapcsolódóan – a települési
virágfelületek növelése, a kör-
nyezetkultúra fejlesztése, illet-
ve a lakosság szemléletfor-
málása és ezáltal a rendsze-
res közterület-gondozási hoz-
záállás javítása, mindez a la-
kosság és a városi intézmé-
nyek, vállalkozások bevoná-
sával.

Nevezési kategóriák:
– virágos balkon és ablak; 
– ingatlan elôtti közterület,

társasház;
– családi ház;
– virágos vendéglátóhely;
– virágos intézmény és

gazdálkodó szervezet;
– virágos üzlet, telephely.
A versenyre nevezni jelent-

kezési lap kitöltésével lehet,
amelyet július 28-án 16 óráig
írásos formában a polgár-
mesteri hivatal városüzemel-
tetési osztályára, vagy elekt-
ronikusan a viragos@bekes-
csaba.hu címre kell eljuttatni.
A jelentkezési lap átvehetô a
városüzemeltetési osztályon
vagy letölthetô a www.bekes-
csaba.hu honlapról.

A jelentkezési laphoz mel-
lékelni kell a pályázni kívánt

területrôl készített 3 db (10 x
15 cm nagyságú, nyomtatott
vagy jpg formátumú, mini-
mum 300 kByte méretû) fotót,
amelyekbôl az eredményhir-
detés után fotókiállítást ren-
dezünk. A borítékon kérjük
feltüntetni: „Tiszta, virágos
Békéscsabáért” környezet-
szépítô verseny.

Az elbírálásnál különös fi-
gyelmet fordítunk az ingatlan
elôtti növénykiültetés város-
képi megjelenésére, a növé-
nyek mennyiségére, a nö-
vénytársításra, a gondozott-
ságra és az esztétikai hatásra,
a nevezett ingatlan környéké-
nek tisztaságára, gyommen-
tesítésére, az ingatlan elôtti
közterületek ápoltságára. A
pályázatok kiértékelésére bi-
zottság alakul, a bírálat au-

gusztusban várható – elôze-
tes értesítés nélkül. A verseny
legjobbjait kategóriánként ér-
tékes díjakkal és emléktáblá-
val jutalmazzuk. Elismerés-
ként a résztvevôk köszönôle-
velet kapnak. 

Az ünnepélyes eredmény-
hirdetésre ôsszel kerül sor,
melyrôl a pályázók külön érte-
sítést kapnak.

Minden pályázónak sok si-
kert és „Tiszta, virágos Bé-
késcsabát” kívánunk!

Tiszta, virágos Békéscsabáért

A Szlovák Gimnázium, Álta-
lános Iskola, óvoda és Kollé-
gium infrastrukturális fejleszté-
sét és tartalmi megújulását cél-
zó DAOP-os projekt közelmúlt-
beli nyitórendezvényén meg-
tudtuk, hogy a januárban kez-
dôdött több mint 111 millió fo-
rintos beruházás az év végéig
megvalósul.

Pecsenya Edit igazgató és
Fuzik János, az Országos
Szlovák Önkormányzat elnöke
– mint fenntartó és a pályázat
kedvezményezettje – jelenlété-
ben Borbola István projektme-
nedzser ismertette a sajtó kép-
viselôivel a „Nemzetiségi intéz-
mény modern küldetése – a
békéscsabai szlovák iskola inf-
rastrukturális és tartalmi megú-
julása a versenyképes tudás
és esélyegyenlôség jegyében”

címû projektet, amelynek leg-
nagyobb értékû eleme az in-
gatlanfejlesztés. Az önerô tíz
százalék, mintegy 11 millió fo-
rint, az elnyert támogatás ösz-
szege pedig 99,8 millió. Bruttó
90 millió forint értékben tervez-
nek felújítási munkálatokat,
ezekkel javulnak az épület
mûködtetési-üzemelési feltéte-
lei, energiahatékonysága. A
külsô és belsô akadálymente-
sítés hozzájárul a sajátos ne-
velési igényû tanulók integrá-
ciójához, az esélyegyenlôség-
hez. A 11 millió forintos esz-
közbeszerzés keretében óvo-
dai és kollégiumi bútorokat, a
fejlesztô munkát segítô kom-
petencia- és képességfejlesz-
tô játékokat vásárolnak, és egy
24 fôs modern nyelvi labor is
az oktató-nevelô munkát segí-

ti majd. Darabos Imre építész-
tervezôtôl megtudtuk, hogy a
tetô- és a homlokzati hôszige-
telés kivitelezôje az iskola egy-
kori növendéke, a helyi vállal-
kozó, Földi Mihály vezette NO-
VUS-DOM Kft. A projekt az
unió támogatásával és az Eu-
rópai Regionális Fejlesztési
Alap társfinanszírozásával va-
lósul meg.

A nyitórendezvényt meg-
tisztelte jelenlétével Vantara
Gyula, Békéscsaba polgár-
mestere, Štefan Daňo fôkon-
zul, Kraszlán István, a Nemzeti
Erôforrás Minisztérium Oktatá-
sért Felelôs Államtitkárság
nemzetiségi osztályvezetôje,
Zelman Ferenc, az OSZÖ alel-
nöke és Csicsely Ilona, a me-
gyei szlovák önkormányzat el-
nöke is.              Vándor Andrea

Megújul a szlovák iskola
Az idei lipcsei könyvvásár

magyar standján a különle-
gességek között állították ki
Gécs Béla tipográfus öt olyan
mini lapját, amelyek a maguk
idejében a világ legkisebb új-
ságjai voltak.  Ebben a kate-
góriában ma is az öt éve ké-
szült, bélyegnél kisebb, tizen-
két oldalas Csabai Mérleg
tartja a Guinness-rekordot.

A magyar standon egy tab-
lón kapott helyet a világon
egyedülálló miniújság-kollek-
ció, mellette egy írás Gécs
Béla pályájáról, munkáiról.
Zille Oliver vásárigazgató,
Heike Fischer sajtófônök, a
mainzi Gutenberg Alapítvány
képviselôje és számos szak-
mai látogató szólt elismerés-
sel az aprócska lapokról és
készítôjükrôl. 

– Sok évvel ezelôtt, inas
koromban, Bencsik Sándor
revizor-korrektor nyomdász
szaklapjaiban láttam olyan
exkluzív nyomtatványok, mini
könyvek és újságok leírásait,
amelyek nagyon megtetszet-
tek. Gondoltam, jó lenne ez-
zel foglalkozni, de az ötlet
1989-ig szunnyadt. Az elsô
mini újságot ekkor, a Békés
Megyei Népújság különszá-
maként, Tevan Andor születé-

sének századik évfordulójára
készítettem 55–80 milliméte-
res méretben. Egy év múlva
jött a még kisebb Typograp-
hia nyomdász lap, majd 1992-
ben a mini Heti Mérleg –
mondta Gécs Béla.

2000 tavaszán Brazíliában
készült egy, a Mérlegnél ki-
sebb újság, válaszul Gécs
Béla megalkotta a Csaba
Reklám mini lapot mindössze
21–31 milliméteres méretben,
majd 2006-ban a parányi, 19–
28 milliméteres Csabai Mérle-
get. 

A miniben legnagyobb bé-
késcsabai tipográfus készen
áll a kihívásra: ha a rekordját
megdöntik, a válasza egy
még apróbb újság lesz.

M. E.

Mini Mérlegek Lipcsében

Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata a
Kondoros gesztorságával
megalakult Körös-völgyi
Hulladékgazdálkodási Re-
kultivációs Önkormányzati
Társulással sikeresen pá-
lyázott a Kétegyházi úti be-
zárt hulladéklerakó rekulti-
vációjára.

A pályázat kétfordulós volt.
Az elsô fordulóban az elôké-
szítésre (rekultivációs terv,
engedélyek elkészítése stb.,
támogatás intenzitása: 85
százalék), a második forduló-
ban a konkrét kivitelezésre le-
hetett támogatást nyerni (a
támogatás intenzitása: 100
százalék). A kivitelezés költ-
sége: 848 047 000 Ft.

A munkálatok során a re-
kultivációra is feljogosító

mûködési engedély alapján
a tömörített hulladéktestet
rendezik, a hulladéktömegre
egy záró szigetelô réteg ké-
szül, amely megakadályozza
a csapadékvíz hulladéktest-
be történô bejutását. Kiépítik
a csapadékvízgyûjtô övárkot,
a lezárt lerakó felszínére pe-
dig növényeket telepítenek.
A beruházás megvalósításá-
val a most még rendezetlen
területen egy kb. 12 hektár
nagyságú, rendezett, sík, fü-
vesített terület lesz.

A munkák várhatóan
szeptemberben kezdôdnek
el, a rekultiváció elvégzése
után az utógondozás, vala-
mint az ellenôrzés – a pályá-
zati követelmények alapján –
a lezárást követô tíz évben
zajlik.

Szemétlerakó rekultivációja

A Békéscsabai Kulturális
Központ üzemeltetésébe át-
adott színpad 60 db 1 x 2
méteres, tetszôlegesen ösz-
szeállítható, állítható magas-
ságú elemekbôl áll, igény
szerint tetôszerkezettel ki-
egészítve. 

A fesztiválszínpadot kizá-
rólag Békéscsaba közigaz-
gatási területén megtartan-
dó turisztikai, kulturális,
sport- és egyéb szabadidôs
rendezvények szervezésé-
hez, Békéscsaba Megyei
Jogú Város Önkormányzat
Közgyûlésének Közmûve-
lôdési, Ifjúsági, Oktatási és
Sport Bizottsága döntése
alapján, félévente össze-
sen legfeljebb 20 rendez-
vénynapon bérleti díj nélkül
igénybe lehet venni.

A pályázóknak a naptári
év második felére, július 1.–
2012. január 31-e közötti
idôre vonatkozó igényeiket
május 5-éig beérkezôen

kell a polgármesteri hivatal
oktatási, közmûvelôdési és
sportosztályára írásban el-
juttatni. A döntés várható
ideje: május 17.

A kérelemben meg kell
jelölni:

– a rendezvény nevét,
– szervezôjét,
– a rendezvény célját,
– rövid leírását,
– a résztvevôk tervezett

számát, 
– a rendezvény látogatá-

sának feltételeit (ingyenes
vagy belépôdíj ellenében
látogatható).

A közmûvelôdési, ifjúsá-
gi, oktatási és sportbizott-

ság kedvezô elbírálása
esetén a használatbavétel
során az igénylô a bérleti
díj megfizetése alól mente-
sül; a szállítás, felállítás,
bontás költsége az igénybe
vevôt terheli.

Bôvebb információ a
polgármesteri hivatal okta-
tási, közmûvelôdési és
sportosztályán, Varga Ta-
más közmûvelôdési cso-
portvezetôtôl (tel.: 66/523-
819, e-mail: vargat@bekes-
csaba.hu) kérhetô. A feszti-
válszínpad használati sza-
bályzata letölthetô a
www.bekescsaba.hu hon-
lapról.

Pályázati felhívás fesztiválszínpad igénylésére

Április elején rendezték
meg a jubileumi, azaz a XXX.
Országos Táncháztalálkozót
és Kirakodóvásárt, amely
az év legnagyobb szabású
programja a néptáncot, nép-
zenét, valamint a kézmûves-
séget szeretô, illetve mûvelô
emberek számára.

Idén hét táncegyüttes ka-
pott meghívást az esemény

híres gálamûsorára, a Martin
gálára, köztük a csabai Ta-
bán Táncegyüttes. A nívós
mûsor rendre betekintést
nyújt a hazai néptáncmozga-
lom legkiemelkedôbb együt-
teseinek munkájába. Az együt-
tes októberben nyerte el a Ki-
válóan Minôsült Együttes cí-
met, ami a legmagasabb ki-
tüntetés az országos minôsí-

tô rendszerben. A pályázott
koreográfia – a Vasárnapi
Zsok Mácsán – Csipei Judit,
Gózon Mihályné Majorosi Tí-
mea és Farkas Tamás mun-
kája. Ezzel az alkotással kép-
viselte a Tabán Békéscsabát
a XXX. Országos Táncházta-
lálkozón közel húszezer nézô
elôtt a Békés Banda zenei kí-
séretével.

Húszezer nézô elôtt táncolt a Tabán

A Békés megyei óvodások
sakkbajnokságán – komoly
küzdelemben végül – az apró
csabai tehetségek a második-
tól a kilencedik helyezéseket
mind elhozták a fiúk verse-
nyében. Kiemelkedô volt Vi-
rág Máté, aki a fiúk között a
második, és Fejes Luca, aki a
lányok között a harmadik lett.

Sakkbajnok
ovisok

Legyen ismerősünk a Fa-
cebookon is! Keresse a Csa-
bai Mérleg profilját, híreit, fel-
hívásait és közleményeit a vi-
lág legismertebb közösségi
portálján! Válaszoljon kérdé-
seinkre, vegyen részt játéka-
inkban, „lájkolja” a mérleges
posztokat!

Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata a Dél-al-
földi Operatív Program kere-
tén belül DAOP-2.1.1/C-2008-
0009 azonosítójú, „Kulturális
és gasztronómiai turisztikai
célú rendezvények infrastruk-
turális fejlesztése” tárgyú pá-
lyázatán elnyert összegbôl
egy fesztiválszínpadot szer-
zett be. 



Jelentkezés a szlovák óvodába
Szeretettel várjuk Önöket, szülôket és gyermekeiket, hogy megismerkedhessenek
óvodánkkal, a csoportokkal, intézményünk óvodapedagógusaival, az óvodánkban
dolgozó felnôttekkel, az óvodában folyó nyelvi programmal, a nevelômunkánkkal
és körülményeinkkel.
Alapelvünk, hogy csakis szeretetteljes, biztonságot adó, érzelmekben gazdag,
óvodai életet megteremtve, családias, nyugodt légkörben folyhat a gondozás, ne-
velés, és így biztosíthatjuk a gyermekek fejlôdéséhez szükséges változatos tevé-
kenységeket.

A jelentkezés ideje: május 2-án (hétfôn),
május 3-án (kedden), május 4-én (szerdán) 8-tól 18 óráig.

A jelentkezés helye: Peter Jilemnický u. 1. (a kórház mentôbejáratával szemben).
óvodánk a férôhelyek függvényében

a város egész területérôl várja a jelentkezôket.
Érdeklôdni a 66/453-530-as telefonszámon lehet.
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A P R Ó h I R D E T É S

A Filharmónia áprilisi hang-
versenyén mutatkozott be
először a megyeszékhelyen a
Békés Megyei Szimfonikus
Zenekar Kamarazenekara.
Úgy vélem, leszögezhetjük
mindjárt az elején: sikeresen. 

A hangulatos koncert első
felében az olasz barokk két
nagymesterének egy-egy re-
mekművét hallhattuk. Első
műsorszámként Arcangelo
Corelli műfajteremtő concer-
to grosso sorozatának D-dúr
darabja csendült fel, amely-
ből csak úgy sugárzott a lel-
kesedés és a frissesség. Az
előadásmód stílusos volt, és
csak olyan mértékben histori-
kus, amennyit a mai, modern
hangszerek lehetővé tesznek.
A három szólistából – Uhrin
Viktor, Szomorné Budai Mari-
ann (hegedű) és Szomor Ist-
ván (cselló) – álló kisegyüttes
nagyszerűen illeszkedett a
zenekari „tuttikhoz”, és a ki-
tűnő egyéni teljesítmények
mellett is csak annyira volt
szólisztikus, amennyire azt a
műfaj megengedi.

Antonio Vivaldi d-moll
oboaversenyét hazai zenei

életünk ismert személyisége,
a Liszt-díjas Dienes Gábor ját-
szotta meleg tónussal, meg-
győzően. Ennél a műnél,
akárcsak a befejező műsor-
számként elhangzott másik
oboaverseny esetében, So-
mogyi Tóth Dániel karmester
vezényelte az együttest plasz-
tikus, mégis diszkrét gesztu-
sokkal.

Koncertmesteri irányítással
halhattuk Benjamin Britten fia-
talon írt opuszát, a Symple
Symphonyt. Ez a műmár ko-
moly erőpróbát jelenthet bár-
mely együttes számára, de
bátran állíthatjuk: a Békés Me-
gyei Szimfonikusok fiatal for-
mációja kitűnően vette az
akadályokat. Világos formá-
lás, megfelelő tempók, egyen-
letes lüktetés, kidolgozott
részletek, és többségében
homogén hangzás jellemezte
előadásukat. Különösen tet-
szett az Érzelmes sarabande,
valamint az ír népi táncok paj-
kosságát idéző Finálé. A kez-
dőtétel Bourrée – kihasználva
a felütés és a reá következő
hangsúlyos ütemrészben
rejlő kohéziós feszültséget –

talán még szilajabb lehetett
volna. 

Wolf Péter kortárs zene-
szerző nevét eddig inkább a
könnyedebb műfaj berkeiben
járatosabbak ismerhették, bár
sokan emlékszünk még a
„Vuk” zenéjére, és ugyancsak
széles körben ismert Ave Ma-
ria-feldolgozása. Concerto in-
Decent című versenyművét
kimondottan Dienes Gábor
számára írta. Mint hallhattuk a
műben, remekül ötvözi a
klasszikus zene formai ha-
gyományait, merít kortárs ma-
gyar szerzők (Hídas, Szer-
vánszky) stílust teremő érté-
keiből, úgy, hogy közben
New Orleans jazzkocsmáinak
hangulatát érezhetjük. Remek
a mű és kitűnő volt az elő-
adás, Dienes Gábor itt való-
ban megmutatta, mire képes.
Bársonyos oboahangja, kris-
tálytiszta intonációja, köny-
nyed virtuozitása lenyűgö-
zött. A zenekar felszabadul-
tan, színesen muzsikált – nem
csoda, hogy a hangverseny
végén a közönség alig akarta
leengedni az előadókat a
színpadról. farkas Pál

Sikeres bemutatkozás

Nem túlzás, tényleg így van.
Megszerettük a Napsugár Báb-
színház legújabb „sztárját”, az
Ormányos hüntyüllért. No, nem
túlzottan ormányos, mert akkor
kiselefánt lenne, csak amolyan
szeretetparancsoló kis ormá-
nya van, ami jól illik két nagy fü-
léhez és kikerekedett, szomorú
szeméhez. Mert úgy kezdődik
ez a színházi-bábszínházi elő-
adás, hogy a meseíró író régi
meséket ír, hol volt, hol nem vol-
takat, de azok nem kellenek
már senkinek. Sosem lesz be-
lőlük mesekönyv. Hiába mond-
ja a mesehallgató kislány: írjon
új meséket, olyan mesehősök-
kel, mint Ormányos hüntyüllér,
aki (mesevilág, csodavilág) egy
kosárban érkezik, és hipp-hopp
életre kel. A meseíró író nem

hisz a szemének, és azt mond-
ja, hogy ez a hüntyüllér nem is
létezik. Közben kiderül, hogy
íróasztalának fiókjai tele vannak
bábfigurákkal, akik szívesen fo-
gadják új barátnak a különös
jövevényt, mert nem igaz, hogy
nem létezik... Egykettőre bebi-
zonyosodik, hogy bizony élő-
eleven bábfigura, méltó a töb-
biek barátságára, szeretetére.
Ki is találják, hogy nagy útra in-
dulnak, és meghódítják a va-
rázshegyet. De mire odaérnek,
meg kell, hogy tanulják: „arany,
ezüst semmit sem ér, ha nin-
csenek barátaink”. Persze ők
már barátok, és jókedvűen ba-
rangolnak tovább, a meseíró
író, a mesehallgató kislány, a
nyuszi, a róka, a farkas, a maci
és a két borz.

A világ rendje helyreáll, Or-
mányos hüntyüllér otthonra ta-
lál a meseíró írónál és a mese-
hallgató kislánynál, és új barátai
között. A szerző-rendező, Ga-
lántai Csaba nagy ajándékkal
lepte meg a bábszínházat zsú-
folásig megtöltő gyereksere-
get. Egyszerűeszközökkel dol-
gozó előadást láttunk Szőts Or-
sitól és Balázs Csongortól, rá-
termett, ügyes bábjátszók
mindketten, Bakos Árpád zené-
je pedig nemcsak fülbemászó,
de kifejező is. így aztán az Or-
mányos hüntyüllér premierje az
Ibsen-színpadon megnyerte az
első csatát, jönnek a további
csabai, majd vidéki előadások.
Megszerettünk, hüntyüllér, ez
az igazság!

Sass Ervin  

Szeretünk, Ormányos hüntyüllér

Na poslednom zasadnutí
Slovenskej samosprávy župné-
ho mesta Békešská Čaba sa
prítomní rozhodli o programoch
z príležitosti 100. výročia úmrtia
Ondreja L. Áchima, o možnos-
tiach usporiadania výstav, ako
aj o plánovaných podujatiach v
Čabianskom oblastnom dome
na Garayho ulici.

Ako prvá sa prihovorila bý-
valá národnostná referentka
mesta Helena Somogyiová,
ktorá referovala o plánova-
ných oslavách Spolku ochran-
cov a skrášľovateľov mesta z
príležitosti výročia narodenia a
úmrtia Ondreja L. Áchima jed-
nak v Békešskej Čabe, ako aj

v Budapešti. Na fasáde Hote-
la Fiume chcú odhaliť pamät-
nú tabuľu na počesť stretnutia
Adyho a Áchima, veniec polo-
žia k jeho hrobu, k jeho soche
na promenáde pri Kereši a pri
rodinnom dome na ulici Zsí-
ros. Pamiatku Áchima si poc-
tia 16. mája aj s usporiadaním
vedeckej konferencie. Séria
podujatí z príležitosti centená-
ria sa začala 16. marca s polo-
žením venca pri rodnom dome
Áchima na ulici Kastély. Pani
Somogyiová sa zmienila aj o
plánovaných spomienkových
oslavách v hlavnom meste.

V ďalšej časti zasadnutia
poslanci prerokovali tohoroč-

ný harmonogram programov v
oblastnom dome: na jar prip-
ravujú výstavu z materiálov
Národného múzea zo Slo-
venska, v lete bude vystavo-
vať Múzeum župy Arad, na je-
seň zase Pamiatkový úrad zo
Slovenska. Na návrh vedúcej
Slovenského klubu, Alžbety
Ančinovej vypíšu aj súťaž v
kreslení pre deti. Pred prehľa-
dom aktualít a udalostí od
posledného zasadnutia členo-
via zboru v záujme usporiada-
nia spoločných výstav predis-
kutovali aj možnosti spoluprá-
ce s Galériou súčasného ume-
nia Jankayho.

Andrea Vándorová

Konferencia o Áchimovi

Békéscsaba Megyei Jogú
Város Szlovák Önkormányza-
ta legutóbbi ülésén az Áchim
L. András halálának 100. év-
fordulójára tervezett progra-
mokról, kiállítási lehetôségek-
rôl és a Garay utcai Szlovák
Tájház tervezett programjairól
döntöttek a jelenlévôk. 

Elsôként Somogyi József-
né volt városi nemzetiségi re-
ferens a Békéscsabai Város-
védô és Városszépítô Egyesü-
let Áchim L. András születésé-
nek, illetve halálának évfordu-
lója alkalmából tervezett helyi

és budapesti ünnepi program-
jainak tervezetét ismertette. A
Fiume falán emléktáblát avat-
nának Ady és Áchim találko-
zásának tiszteletére, Áchim
sírjánál és a szoborsétányon,
valamint a Zsíros utcai családi
háznál koszorúzni szeretné-
nek, május 16-án pedig tudo-
mányos konferenciával kíván-
nak tisztelegni a parasztpoliti-
kus emléke elôtt. A centená-
riumi rendezvénysorozat már-
cius 16-án kezdôdött Áchim
Kastély utcai szülôházának
megkoszorúzásával.

A Szlovák Tájház idei prog-
ramtervezete: tavasszal a szlo-
vákiai Nemzeti Múzeum, nyá-
ron az Arad megyei múzeum,
ôsszel pedig a szlovákiai
mûemléki hivatal anyagából
terveznek kiállításokat. Ancsin
Pálné, a szlovák klub vezetôje
javaslatára tájházi gyermek-
rajz-pályázatot is hirdet az ön-
kormányzat. A Jankay Kortárs
Galériával történô együttmûkö-
dés lehetôségeit is áttekintet-
ték a testület tagjai – közös ki-
állítások reményében.

Vándor Andrea

Konferencia Áchimról

Gaburek Károly csabai fes-
tômûvészre emlékeztek a csa-
ládtagok, mûvészetbarátok
április elején az Andrássy Úti
Társaskörben születésének
75. és halálának 25. évforduló-
ja kapcsán. A tavaszi fesztivál
keretében rendezett tárlatot
Sass Ervin újságíró nyitotta
meg, ezt megelôzôen pedig
Herczeg Tamás fesztiváligaz-
gató üdvözölte a megjelente-
ket. Kerepeczki Nórától Kán-
tor Zsolt és a barát, Kovács
György versét hallhattuk, a

dalról Frankó Tünde Liszt-díjas
érdemes mûvész, a Magyar
Állami Operaház énekmûvé-
sze és az ôt zongorán kísérô
Nátor Éva gondoskodott.
Frankó Károly gyomaendrôdi
háziorvos nagybátyja emberi
nagyságát elevenítette fel csa-
ládi emlékek alapján. Mészá-
ros Zsuzsától, a Munkácsy
Emlékház vezetôjétôl megtud-
tuk, hogy a tárlat anyagát köz-
és magángyûjteményekbôl
válogatták és május 25-éig te-
kinthetô meg. V. A.

Gaburek Károlyra emlékeztünk

INgATLAN
Ingatlan- és hiteliroda. Finanszírozás, állami

támogatás, CHF- és euróhitel-kiváltás.
Tel.: 06-30/399-7299, 06-66/440-919.

Eladó Gyomaendrőd Kiss Lajos üdülőtele-
pen 50 m2-es, 1+2 fél szoba + konyha ki-
alakítású faház.  Az árajánlatokat május 5-
éig kérjük elküldeni a BéKSZI címére (Bé-
késcsaba, Gyulai út 32/1.). Az árajánlat-
ban szerepeljen a faház elbontása, az alj-
zat feltörése és elszállítása. Érdeklődni:
Marton József (06-20/961-7557).

SZOLgÁLTATÁS
Videofelvételek készítése professzionális

minôségben esküvôkrôl, lakodalmakról,
családi rendezvényekrôl. Hívja a 06-
30/945-6959-es telefonszámot!

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, -ja-
vítás 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, tel-
jes 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! Sorselem-
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.

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

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

Berényi út 11.
Kézi permetezôk javítása. Tel.: 06-30/266-

4112.
Kék Bársony méteráru, divatáru, női mére-

tes szabóság. Alakítás, javítás, stoppolás,
függönyszegés. Békéscsaba, Gyóni G. u.
14–16.

OKTATÁS
Francianyelv-oktatás. Tel.: 06-66/442-517,

06-20/382-5374.
Angolnyelv-oktatás. Tel.: 06-30/345-9237.
Angolnyelv-oktatás Békéscsabán: www.fero-

nil.hu.
Angol-, németnyelv-oktatás. Tel.: 06-

20/933-6828.
Gyerek angol, német 4 éves kortól 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 általá-
nos és középiskolások részére. Tel.: 06-
70/368-9171.

EgYÉB
Elégedetlen Ön a biztosító kárrendezésé-
vel?Mi segítünk! CREDIT LIFE Bt., Békés-
csaba, Andrássy út 6., tel.: 30/940-6578.

Kukoricát, napraforgót nagy tételben vásá-
rolok. Tel.: 06-20/657-6224.

Kukorica eladó! Tel.: 06-20/923-7388.
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BékéscsaBa anno…
Hajózni az Élôvíz-csatornán

Amikor 1777-ben a csa-
baiak véghezvitték a nagy tet-
tet és Veszeitől Sikonyig meg-
ásták a csabai kanálist – ame-
lyet azután néhányszor mélyí-
tettek, partját az alámosástól
rőzsével védték –, nem gon-
dolták, hogy vizén távoli vidék-
ről tutajként fák fognak Csa-
báig leúszni.

Később a község vezetői-
ben felmerült a csabai Körö-
sön való hajózás, a vízi szállítás
gondolata, de több mint egy
évszázad suhant el, mire az
utóbbi ügye ismét felmerült. A
Békésmegyei Gazdasági
Egyesület 1935. április 7-én
közgyűlést tartott, ahol elfo-
gadtak egy indítványt: küldött-
séget kell meneszteni a földmí-
velésügyi miniszterhez a csa-
bai Körös – akkor már hivatalo-
san Élővíz-csatorna – hajózha-
tóvá tételét kérve. Indoklásként
arra hivatkoztak, hogy ezzel a
szállítási költségeket a felére
lehetne redukálni. A közgyűlé-
sen felszólalt Márky Barna alis-
pán, aki közölte, hogy 8 millió
pengő kellene a munkálatok
elvégzésére, de – mint mondta
– ez idő szerint nincs erre
pénz. A kormány a vízi utak or-
szágos fejlesztésére összesen
15 millió pengőt fordít. Ez Bé-
kés megyét is érinti, megépítik
a békésszentandrási duzzasz-
tót, így a Hármas-Körös és a
Kettős-Körös Békésig hajóz-
hatóvá válik. A Békéscsabai
Kisgazda Egylet is mozgalmat

indított annak érdekében,
hogy a békési kikötőmegépí-
tésével egy időben az Élővíz-
csatornát is tegyék hajózható-
vá, így Békéscsaba is bekap-
csolódhatna a hajózásba. En-
nek érdekében felkeresték az
országos öntözésügyi hivatalt
is, ahol közölték, hogy a csa-
bai Élővíz-csatorna hajózható-
vá tétele nincs benne a prog-
ramban.

Az Élővíz-csatorna hajózási
ügye ezután néhány évre le-
csendesedett. A békéscsabai
kisgazdák 1939 novemberi
egyik előadása keretében Ko-
vács Pál elnök vetette fel: gaz-
dasági szempontból nem vol-
na helyes, ha Békéscsaba ki-
maradna az egész körösi ha-
józási programból. A kisgaz-
dák elképzelése az volt, hogy
a villanytelepnél, a zsilipen túl
egy kikötőt és vízi rakodót kell
létesíteni, ahol az Orosháza,
Mezőkovácsháza és Lököshá-
za irányából összegyűjtött ga-
bonát, kukoricát, cukorrépát
és tűzifát a csabai kikötőből
hajóúton lehetne továbbítani a
békési kikötőig, onnan pedig
tovább, a körösi vízi utakon
sokfelé.

Az elképzelést helyeselte
Jánossy Gyula csabai polgár-
mester is, aki elkötelezte ma-
gát a terv mellett, mert úgy vél-
te, az Élővíz-csatorna hajózha-
tósága új fejezetet jelentene a
város életében. (Folytatjuk)

gécs Béla

A Békéscsabai Kistérségi
Egyesített Szociális Intéz-
ményben lehetôség nyílt a
szellemi hanyatlásban, de-
mencia kórképben szenvedô
idôs emberek nappali ellátá-
sára. A BKESzI Ady Endre
utcai otthonában hétközna-
ponként nyolctól tizenhat
óráig biztosítanak elfoglalt-
ságot ezeknek a betegek-
nek. 

A demencia egy olyan be-
tegség, amelynek bizonyos
formái ma még nem gyógyít-
hatók. Jellemzôje, hogy egy
idô után az érintett nem ké-
pes ellátni magát, nem isme-
ri fel hozzátartozóit, memó-
riája károsodik, a korábban
szokásos hétköznapi felada-
tait sem képes ellátni. Az
ilyen beteg nem hagyható
felügyelet nélkül. 

A BKESzI Ady Endre Utcai
Idôsek Otthona demensrész-
legében ápoló és mentálhi-
giénés szakember törôdik az
ellátottakkal napi nyolc órá-
ban, személyre szabott fog-
lalkoztatást biztosítva nekik.
Az ellátás térítésmentes,
csupán az étkezésért kell fi-
zetni, ebéd igényelhetô. A
bekerülés feltétele a demen-
ciát megállapító pszichiáter,
neurológus, geriáter szakor-
vos szakvéleménye vagy
kórházi zárójelentés. 

Érdeklôdni hétköznap mun-
kaidôben az 540-411-es tele-
fonszámon lehet. 

Szák Kocsis Péter

Demensellátás
a BKESzI-ben

Hallucinogén gombákat és
a gombák termesztéséhez
használt eszközöket találtak a
rendôrök még márciusban
egy békéscsabai családi ház-
ban. A házkutatás során le-
buktatott 42 éves termesztô és
fogyasztó ellen kábítószerrel
való visszaélés bûntett elköve-
tésének megalapozott gyanú-
ja miatt indult eljárás.

A korábban tengerészként
is dolgozó, büntetlen elôéletû
férfi a gyanú szerint Hollandiá-
ból hozta a mágikus gombá-
nak is nevezett faj spóráit,
amelyeket nagyon körültekin-
tôen, csaknem laboratóriumi
körülmények között oltott a
speciálisan elôkészített tápta-
lajba. Tekintve, hogy Békés
megyében korábban nem ke-
rült elô hasonló kábítószer,

megelôzési szempontból is
különösen fontos a megkez-
dett eljárás kimenetele – tájé-
koztatott dr. Vargáné Szomba-
ti Andrea, a Békés Megyei
Rendôr-fôkapitányság sajtóre-
ferense. Az ügy kapcsán felke-
restük Mezô Andreát, a Mi-Ér-
tünk Egyesület elnökét is, aki
elmondta, hogy szervezetük
klientúrájában sem fordult elô
korábban olyan személy, aki
rendszeresen fogyasztott vol-
na varázsgombát. A Békés-
csabai Kábítószerügyi Egyez-
tetô Fórum vezetôje hozzátet-
te, hogy a megyében eddig
szinte ismeretlen szer feltûné-
se nem túlzottan meglepô, vi-
szont a talált mennyiség nagy-
ságrendje mindenképpen az.
A természeti népek évezredek
óta használtak pszichedeliku-

mokat a közép-amerikai indiá-
noktól kezdve a szibériai sá-
mánokig. Az anyag természe-
tes hallucinogén hatásairól
szólva Mezô Andreától meg-
tudtuk, hogy rendszeres hasz-
nálata nem okozhat fizikai hoz-
zászokást, viszont pszichikai
hatásmechanizmusa révén
könnyen magas fokú érzelmi
függôséghez vezethet. Az el-
sôdleges szakértôi vélemény
szerint a lefoglalt és vizsgálat-
ra küldött gombákból pszilo-
cin mutatható ki, amely a pszi-
locibin mellett az ilyen típusú
gombák alkaloidja. Az, hogy
a lefoglalt gombák milyen
mennyiségben tartalmazzák
ezeket a hatóanyagokat, a
végleges szakértôi vélemény-
bôl derülhet ki.

Kárász-KIss

A csabai Popeye és a varázsgomba
Egykori tengerész házában találták az ültetvényt

Keresse fel ügyfélszolgálati irodáinkat Békéscsabán, a Petőfi u. 2. vagy Munkácsy u. 9., Gyulán a Megyeház u. 10. szám alatt,
illetve Szarvason a Szabadság u. 32. szám alatt vagy  hívja ingyenes zöldszámunkat 06 80/922-012. KOLLÉGÁINK KÉSZSÉGGEL ÁLLNAK RENDELKEZÉSÉRE.

Városunk szépkorúi

Béres Pálné Erzsike néni 90 éves Szász János 95 éves Kálmán Gyuláné Judit néni 90 éves


