
A nyolcvanas évek elején
néhány lelkes mozgássérült
ember úgy gondolta, ideje
kilépni az elszigeteltségből
és felhívni a figyelmet arra,
milyen hátrányokkal kell
megküzdeniük a fogyatékkal
élőknek. Létrehozták a Moz-
gáskorlátozottak Békés Me-
gyei Egyesületét, hogy segít-
séget adjanak sorstársaik-
nak, és hogy megtanítsák
mindnyájunknak: soha nem
szabad feladni, nincs olyan
nehéz helyzet, amelyből ne
lehetne felállni, amelyet ne
lehetne pozitívvá formálni.

Az egyesület április 28-án
ünnepelte fennállásának har-
mincadik évfordulóját szék-
helyén, a Kölcsey utcában. A
gyönyörűen feldíszített tor-
naterem megtelt, a vendége-
ket Czeglédiné Kovács Ág-
nes, az egyesület vezetője
köszöntötte, majd gyertya-
gyújtással és egyperces
néma felállással adóztak
mindazok emlékének, akik
dolgoztak az egyesületért,
de már nincsenek köztünk.
Ezután levetítették Major

Gyula és Thury Gábor filmjét,
amely az Európában és a vi-
lág különböző pontjain is
gyakran referenciaként em-
legetett Békés megyei szer-
vezet és az általuk működte-
tett intézmények minden-
napjait mutatja be. – Az em-
berek sokszor szánakozva
néznek ránk, pedig mi éljük
az életünket, és nem sajnál-
kozást, hanem csak elfoga-
dást szeretnénk – mondta a
filmben az egyik érintett.

Az egyesület példaértékű
munkáját dr. Kovács József,
az Országgyűlés egészség-
ügyi bizottságának elnöke,
Tolnai Péter megyei tanács-
nok és Földesi Erzsébet, az
országos szövetség alelnöke
méltatta, Vantara Gyula pol-
gármester pedig Békéscsa-
ba köszönetét és jókívánsá-
gait tolmácsolta. A nap meg-
kapó pillanatai voltak, ami-
kor az egyesülettel kapcso-
latban álló gyerekek adtak
műsort, énekeltek, játszot-
tak, és aki tudott, táncra is
perdült az ünnepen.

Mikóczy Erika

XXI. évfolyam 9. szám
2011. május 5.

INGYENES VÁROSI LAP
Belsô melléklet: Helyi Téma plusz 4 oldalon

Szennyvízberuházás a mûszaki
ellenõr szemszögébõl (6. oldal)

Harmincéves megyei egyesület
(9. oldal)

Csabai Kulturális Játékok
– eredmények (8. oldal)

A Nemzeti Erôforrás Mi-
nisztérium kulturális államtit-
kársága, a megyei és a bé-
késcsabai önkormányzat
Magyarország alkotmánya
tiszteletére nemzeti gálaes-
tet rendezett húsvéthétfôn
az evangélikus kistemplom-
ban. Schmitt Pál köztársasá-
gi elnök beszédét élôben
közvetítették a Mûvészetek
Palotájából, melyet Buda-
pesten, nyolc vidéki város-
ban és Kolozsvárott egy-
szerre hallhattak a gálaest
résztvevôi. 

Vantara Gyula, Békéscsa-
ba polgármestere a 2012. ja-
nuár 1-jén hatályba lépô
alaptörvényrôl elmondta: az
új magyar alkotmány – mint
nemzetünk ezer esztendeje
is bizonyítja – befogadó,
hisz egyenjogú államalkotó
közösségeknek tekinti a ve-
lünk élô nemzetiségeket.
Egy hete az Országgyûlés
lezárta azt az elôkészítô sza-
kaszt is magában foglaló 11
hónapos folyamatot, amely-
lyel létrejött az alaptörvény
szövege, lezárva ezzel az át-

menetiség 1989. október 23-
a óta számított több mint két
évtizedét és az elmúlt 67
évet is. A dokumentumba
bekerült, hogy a hivatalos
zászló színei közül a piros az
erô, a fehér a hûség, a zöld a
remény jelképe. Vantara
Gyula az újjászületés, a hús-
véti megújulás jegyében kí-
vánt reményteljes jövôt

mindnyájunknak, akik hi-
szünk Magyarországban,
saját magunkban. 

Az esten Kodály Psalmus
Hungaricusát hallhattuk a
megyei szimfonikus zenekar
és a Nyíregyházi Cantemus
Vegyeskar elôadásában So-
mogyi-Tóth Dániel vezényle-
tével, szólót énekelt Szere-
kován János. A mûsor elsô

része azonos volt mind a tíz
helyszínen. Békéscsabán
ezt követôen „Laus Panno-
niae” címmel Szokolay Don-
gó Balázs (csövek) és Bolya
Mátyás (húrok) népzenei ih-
letésû, improvizatív, fúvós és
pengetôs hangszerekre ké-
szült kamarazenéje ejtette
ámulatba a gálaest közönsé-
gét. Vándor Andrea

Gálaest az új alkotmány tiszteletére

Kedves ballagó diákok,
tisztelt szülôk, nagyra becsült
pedagógusok!

Ismét búcsúznunk kell egy
olyan korosztálytól, amelyik
most lép át a felnôttkor kü-
szöbén. Ismét a megmérette-
tés elôtt állnak ôk, a ballagó
fiatalok, és egyidejûleg meg-
mérettetünk mi, felnôttek is.
Ôk számot adnak tudásukról,
ami most a legszélesebb, hi-
szen ennyi területen ekkora
ismerettel már nem lesznek
többé felvértezve. Mi számot
adunk arról, hogy beleraktuk-
e úti poggyászukba a tisztes-
séget, hûséget, megbízható-
ságot, áldozatkészséget. 

Azt a kérdést kell felten-
nünk tehát, hogyan indítjuk
útjukra a mai ünnep fôszerep-
lôit, a Békéscsaba iskoláiban
ballagó fiatalokat?

Kedves diákok! 
Meggyôzôdésem, hogy az

iskola és a család közös erô-
feszítései nyomán felvértez-
tünk benneteket a szükséges
ismeretekkel és készségek-
kel. A cél eléréséhez azonban
mindez kevés, a cél felé veze-
tô úton csak akkor haladhat-
tok reménnyel, ha mindeze-
ket megelôzik a lelkiismeret
megnyilatkozásai, és meg-
szerzett javaitokat – a tudást –
kellô felelôsségérzettel alkal-
mazzátok. A felelôsségnek az

önmegvalósításban, de a kö-
zös szabályaink betartásá-
ban, a szolidaritásban is meg
kell nyilvánulnia. 

Ám a felelôsségtudatot is
érdemes ötvözni a hittel. A hit-
tel abban, hogy az élet örö-
met és reményt kínál. Re-
ményt, ami átsegít a nehézsé-
geken, rávilágít az igazi érté-
kekre. Az igaz hit és az önbe-
csülés iránytûként vezetnek
még egy kusza, az értékek re-
lativizálását elszenvedô mai
világban is.  

Ha mindez a birtokotokban
van, nyugodt szívvel bocsát-
hatunk el benneteket váro-
sunk iskoláiból.

Kísérjen utatokon az a hit
is, hogy meg tudjátok változ-
tatni a világot, ôszintén higy-
gyétek, hogy jobbá tudjátok
tenni azt! Merjetek álmodni,
és álmaitokért akarjatok és
tudjatok dolgozni! 

Abban nem vagyok biztos,
hogy megtanítottunk benne-
teket elviselni a kudarcokat,
amelyek kikerülhetetlen vele-
járói az életnek. Kérlek ben-
neteket, ha netán ilyennel ta-
lálkoztok, ne adjátok fel! Fus-
satok neki újra! Legyetek bol-
dogok, és gyertek haza!

Békéscsabának szüksége
van rátok!

Vantara Gyula
polgármester

Elballagtak a végzôsök

Harminc éve segítenek

– Az állami támogatások,
valamint a helyi adó- és ille-
tékbevételek csökkenése
mellett is a lakosság terheinek
növelése nélkül látta el fel-
adatait az önkormányzat, mi-
közben olyan beruházások,
felújítások indulhattak el,
amelyek előrevetítik a követ-
kező évek fejlesztéseit, a pá-
lyázati forrással megvalósuló
programok előkészítését és

végrehajtását – összegezte a
2010-es költségvetés legfon-
tosabb eredményeit a polgár-
mester. Vantara Gyula hozzá-
tette, hogy a kötelező felada-
tok finanszírozásán túlme-
nően az önkormányzat jelen-
tős részt vállalt a város polgá-
rai szempontjából szükséges
és fontosnak tartott feladatok
megvalósításában. A város
tavalyi gazdálkodására vonat-

kozó rendeletalkotási javaslat
szerint a költségvetés végre-
hajtása a hatályos jogszabályi
előírásoknak megfelelően, a
mindenkori közgyűlési dönté-
sek mentén történt, így azt a
közgyűlés egyhangúan elfo-
gadta.  A testületi ülés mint-
egy harminc nyilvános napi-
rendi pontja között negyedik
helyen szereplő zárszámadá-
si rendelet mellett elbírálták a

Gyermekélelmezési Intéz-
mény magasabb vezetői
megbízatására beérkezett pá-
lyázatokat, de a reggeli zárt
ülésen döntés született a „Bé-
késcsabai Hűségdíj” és a
„Békéscsaba Egészségügyé-
ért” kitüntetés adományozá-
sáról is. A még napirend előtt
kibontakozó éles vita témái
között szerepelt a Vandháti úti
Patyolat környezetszennyezé-
si ügye, de felmerült az ön-
kormányzati földtulajdon vé-
delmének kérdésköre is,
amellyel kapcsolatban a Job-
bik egyik képviselője sokakat
felháborító módon adott han-
got véleményének. A gré-
mium jóváhagyta a városi és
a megyei önkormányzat kö-
zött létrejövő együttműködé-
si megállapodás részleteit is,
amely több – főleg szociális
és oktatási – tevékenységi
körre kiterjedő feladat ellátá-
sára vonatkozik. A képvise-
lők meghallgatták, majd elfo-
gadták a Békéscsabai Rend-
őrkapitányság vezetőjének
tavalyi évre vonatkozó közbiz-
tonsági beszámolóját, amely-
nek részleteiről – ahogy a fen-
tiekben említett döntések kö-
rülményeiről is – lapunk har-
madik és negyedik oldalán ol-
vashatnak.

Van úgy, hogy a kevesebb is elég
Közgyûlés elôtt a 2010-es önkormányzati büdzsé zárszámadása
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Popa István csabai vállal-
kozó kezdeményezésére kí-
nai delegáció járt nemrégiben
városunkban. Chu Yinliang,
Ninghai polgármestere és
Hanó Miklós, Békéscsaba
gazdasági ügyekért felelôs al-
polgármestere látták el kéz-
jegyükkel azt a szándéknyilat-
kozatot, amely a két település
közötti kapcsolatok erôsítését
hivatott szolgálni. Az ünnepé-
lyes aláírásra a városháza
Mokos Termében került sor,
ahol Hanó Miklós az együtt-
mûködés céljáról szólva el-
mondta: az nem más, mint
egymás kultúrájának megis-
merése és hatékony gazda-

sági kapcsolatok kiépítése.
Az alpolgármester elismerôen
szólt a kínai gazdaság dina-
mikus fejlôdésérôl, s nem zár-
ta ki annak lehetôségét sem,
hogy városunk kínai tôkebe-
fektetés színhelye legyen.
Chu Yinliang, a Kína délkeleti
részén, a tengerpart közelé-
ben fekvô hatszázezer lakosú
Ninghai város polgármestere
a kultúrától a kereskedelmen
és a gazdaságon át a turiz-
musig számos területen lát le-
hetôséget az együttmûködés-
re. Mint elmondta, a gazdasá-
gi növekedés hazája több vá-
rosában eléri az évi 15 száza-
lékot. Vándor Andrea

Kapcsolatfelvétel Ninghai várossal

A békéscsabai Körösök
Völgye Látogatóközpont ápri-
lis 4-e és 15-e között szemlé-
letformáló interaktív kiállítás-
sal várta a látogatóit. Az Eu-
rópai Regionális Fejlesztési
Alap támogatásával megva-
lósuló programra 12 partner-
településrôl és a környezô te-
lepülések oktatási intézmé-
nyeibôl két héten keresztül
érkeztek óvodás, általános is-
kolás és középiskolás cso-
portok. Összesen több mint
ezer fô járta végig a tematikus
Zöld Mûhelyeket, melyek já-
tékos formában, interaktív
elemekkel igyekeztek beve-
zetni minden gyermek és fel-
nôtt érdeklôdôt a „házon kí-
vüli zöldülés”, vagyis a tava-
szi kertészkedés, a komposz-
tálás, a biokertészet, a ma-
dárbarát kert rejtelmeibe.
Egyúttal rávilágítottak arra,

hogy miért is olyan fontos és
hasznos a gondos helyi gaz-
dák helyi termékeinek elôny-
ben részesítése. A kiállítást
kézmûves-foglalkozások szí-
nesítették, ahol természetes
anyagokat, textilt és gabonát
is használtak a különbözô
egyedi alkotások elkészítésé-
hez. A szervezôk április 9-én
családi nappal kedveskedtek
a kicsiknek és nagyoknak. A
nap keretében a részt vevô
családok finom gyógyteákat
és bioalmát kóstolgatva kap-
hattak ötleteket ahhoz, ho-
gyan lehet környezettudato-
sabban, egészségesebben
és talán kicsit boldogabban
élni. Aki részletesebben is kí-
váncsi az interaktív Zöld
Mûhelyekben folyó munkára,
az kimerítô beszámolót ol-
vashat a program honlapján:
www.zolduljfordulj.eu. 

Zöldülés házon kívül

Vantara Gyula polgármes-
ter a közgyűlést követő saj-
tótájékoztatóján kijelentette,
hogy alapos és kimerítő volt
a Békéscsabai Rendőrkapi-
tányság 2010-es évre vonat-
kozó közbiztonsági beszá-
molója, amelyből kiderült,
hogy a jövőben is a kerékpá-
rosok közlekedésének sza-
bályozása, az éjszakai szóra-
kozóhelyek működési körül-
ményeinek javítása és a la-
kótelepek közbiztonságának
erősítése jelenthet további
javulást a közrend tekinteté-
ben. A tavalyi esztendő pén-
zügyi zárszámadásáról szól-
va a polgármester kiemelte,
hogy a 2010-es büdzsé 34,7
százalékának fejlesztési és
felújítási célra fordított költ-
ségvetési aránya kivételesen
magas volt. Ennek köszön-
hetően csak a tavalyi évben
2,5 százalékkal, 61,3 milliárd
forintra nőtt a város vagyo-
na. Emellett a szociális ki-
adások mértéke és a szociá-
lis ellátásban részesülők
száma is nőtt tavaly, így
2008-hoz képest háromezer-
rel több békéscsabai része-
sülhetett szociális ellátásban
(10 147 fő), amelyre csak a
tavalyi költségvetésből 890
millió forintot fordított a vá-
ros. Vantara Gyula hangsú-

lyozta a városi és a megyei
önkormányzat között létre-
jött megállapodás jelentősé-
gét is, amely elmondása sze-
rint a város elemi érdeke. A
közgyűlés által is elfogadott
egyezmény értelmében több
szociális és oktatási feladat-
kör megyei szakellátására
ad megbízást a békéscsa-
bai önkormányzat. Ennek ré-
szeként gyermekvédelmi szak-
feladatok, a fogyatékkal élők
nappali ellátása, a városi
könyvtár feladatainak elvég-
zése és a tanulási képessé-
get vizsgáló szakértői és re-
habilitációs tevékenység is
megyei szakintézmények ke-
zelésébe kerül. Vantara Gyu-
la leszögezte, hogy a megye
intézményi háttere jóval fej-
lettebb a megállapodásban
is szereplő szociális és okta-
tási feladatok elvégzésére,
így a város számára fontos
pénzügyi érdek is az egyez-
ség létrejötte.  A megállapo-
dás részeként a megyei tu-
lajdonban lévőmezőmegye-
ri labdarúgópálya és öltöző
használati jogának meg-
hosszabbítására is sor kerül,
így a megyei önkormány-
zat – tulajdonjogának fenn-
maradása mellett – 2023-ig
biztosítja a pálya használatát
a város számára.        Kárász

A rendőrség és a város jó
kapcsolatáról és a múlt évi
költségvetésről beszélt köz-
gyűlés utáni tájékoztatóján a
Fidesz. Kiss Tibor és dr. Fe-
renczi Attila megköszönte a
nyugdíjba vonuló intézmény-
vezetők áldozatos munkáját,
és gratuláltak dr. Boros Zol-
tánnak és Máténé Bagyinka
Katalinnak a Békéscsaba
Egészségügyéért kitüntetés-
hez.

– Példaértékű az együtt-
működés az önkormányzat
és a rendőrség között. A vá-
ros kéréseire egyből reagál-
nak a rendőrök, akik a köz-
biztonság megóvása és a
bűnügyek felderítése mellett
a bajok megelőzésére is
gondot fordítanak – fogal-
mazott Kiss Tibor. Az alpol-
gármester kiemelte az iskola
rendőre, a Zebra Zsaru és a
Zebra Akadémia programo-
kat, amelyek részben a gye-
rekek biztonságát szolgál-
ják, részben pedig azt, hogy
az óvodások és az iskolások
megismerkedjenek a rend-
őrség munkájával. Dr. Fe-
renczi Attila hozzátette: tár-
gyalások folynak a lakótele-
peken történő intenzívebb
rendőri jelenlétről, állandó
körzeti megbízott biztosítá-
sáról is.

A múlt évi költségvetéssel
kapcsolatban dr. Ferenczi
Attila megjegyezte, hogy az
önkormányzat a jelentős be-
vételkiesés ellenére nem tett
pluszterheket a lakosság vál-
lára, és a meglévő terheket
sem növelte. A bevételi olda-
lon komoly visszaesést je-
lentett, hogy illetékekből 150
millióval, helyi adókból 400
millióval, állami normatívá-
ból 450 millióval kevesebb
jött be a tervezettnél. Kiadá-
si oldalon a legnagyobb té-
telt tavaly is a mintegy há-
romezer-négyszáz alkalma-
zott bér- és járulékterhei je-
lentették, éves szinten erre
11,3 milliárd forintot költött
az önkormányzat. Dr. Fe-
renczi Attila elmondta, hogy
a nyertes pályázatok révén
soha nem látott mértékű fej-
lesztések indultak el és foly-
tatódnak ebben az évben is.
Örömmel számolt be arról,
hogy a Szabó Pál téri iskola
energia-racionalizálásának
közel 300 milliós beruházá-
sára 227 milliót nyert a vá-
ros, és megszületett a dön-
tés arról is, hogy 1,15 milli-
árd forintot nyert Békéscsa-
ba a belváros revitalizációjá-
ra, így rövidesen elindulhat
ez a felújítás is.

M. E.

Folytatódnak a fejlesztésekVárosi vagyongyarapodás

Április második hetében, a
KDNP meghívására Békés-
csabán járt Rétvári Bence ke-
reszténydemokrata politikus,
a Közigazgatási és Igazság-
ügyi Minisztérium államtitká-
ra. A politikus beszámolt a ja-
nuárban már megkezdett köz-
igazgatási reform várható lé-
péseirôl is. Kijelentette, hogy
a következô egy évben dôl
majd el, pontosan milyen ön-
kormányzati feladatok állami
átvételérôl lehet szó a jövô-
ben. Ahogy fogalmazott: a
speciális nevelési igényû
gyermekek oktatásának álla-
mi kézbe vétele nagy eséllyel
megvalósul majd. 

Kiemelte, hogy egysége-
sedni fog az eddig szétapró-
zott államigazgatási szerke-
zet. 

A kormánypárti politikus
békéscsabai látogatása után
két nappal Schiffer András is
a megyeszékhelyen tartott
sajtótájékoztatót. A Lehet Más
a Politika frakcióvezetôje hosz-
szasan sorolta az alaptör-
vénnyel kapcsolatos kritikáit,
majd elmondta, hogy az al-
kotmány mellett a már meg-
kezdett közigazgatási átszer-
vezésekben is visszaköszön a
kormány centralizációs szán-
déka.

K. K. P. 

Egy téma, két nézôpont

Egy egész estés vidám
veseszomorításra várnak
mindenkit május 19-én este
Póstelekre. Immáron harma-
dik alkalommal rendezik
meg az Ivó-napi szesztivált,
amelynek csütörtök esti
programkínálata alapján már
most számolhatunk annak
esélyével, hogy néhányan
csütörtököt mondanak majd
a péntek reggeli munkana-
pot illetôen. Kezdjük az est
fôattrakciójával, ami nem
lesz más, mint a méltán vi-
lághírû „Szentivóéji álom”
címû elôadás. Többek kö-
zött „Aszúboly”, a szamár és
„Puck, a pezsgô” kalauzol-
ják el a közönséget Shakes-
peare mûvészetének egy kis
szesszel felhígított világába.
Nem mindennapi élményt
ígér az erdei „Felkotmányo-
zó Nemzetgyûlés” sem, de

az Ivó-napi szeszfeszkó mit
sem érne Ivó-bál nélkül, így
erre idén a Mókus csárdá-
ban kerülhet sor. Megrende-
zik az elsô csabai meseátíró
versenyt is, de lesz „Ivon”-
os termékbemutató, és a
mesegyurmaverseny gyôz-
tese átveheti a nagy meg-
tiszteltetésnek számító és
hihetetlen szakmai elisme-
résnek minôsülô Grimmy-dí-
jat. Az ötletgazda, Mácsai
Sándor manó, a színigazda,
Józsa Misi mókus és Vozár
Makk Marci nevével fémjel-
zett programra a +36-
30/325-7751-es telefonszá-
mon jelentkezhet bárki, aki
megteheti, hogy kihagyja a
pénteki munkanapot, de
személyesen is jelentkez-
hetnek az est piálmene-
dzserénél.

Kárász-Kiss Péter

Ivó-napi szesztivál

– Hiába hangoztatta a vá-
ros vezetése, hogy nem jár
majd leépítésekkel az oktatá-
si racionalizáció, a köz-gyû-
lés döntéseibôl egyértelmûen
látszik, hogy leépítési hullám
indult el Békéscsaba oktatási
intézményeiben – jelentette ki
Hrabovszki György, az MSZP
önkormányzati képviselôje.

A testület legutóbbi ülésén
elfogadott határozat értelmé-
ben újabb hét álláshely meg-
szüntetésérôl szóló javaslatot
fogadtak el, amely a márciusi
közgyûlésen meghozott ha-
tározatban foglaltakkal együtt
összesen már negyvenkettô
közalkalmazotti álláshely vég-
leges megszüntetését jelenti
az átszervezésben érintett in-
tézményekben. 

A költségvetést érintô dön-
téseket kritizálva a szocialis-
ták kifejtették, hogy nem
egyértelmûek azok a lépé-
sek, amelyek kilábalást ered-
ményeztek az egyre mélyülô
városi eladósodottságból.
Véleményük szerint a város
vagyonának holttulajdonok-
kal történô növekedése sem
lesz képes ellensúlyozni a ki-
bontakozó adósságspirál ha-
tásait. Békéscsaba eladóso-
dottsági mértéke a többszö-
rösére növekedett az elmúlt
öt évben, ugyanis míg 2006-

ban 2,57 milliárd forint adóssá-
ga volt a városnak, ez 2010-ig
8,67 milliárd forintra, az újabb
kötvénykibocsátással pedig
már 12,67 milliárdra emelke-
dett. 

Miklós Attila képviselô a pa-
tyolat ügyét érintô napirend
elôtti vita kapcsán tett javasla-
tát emelte ki. Véleménye sze-
rint szükség lenne a város
azon mûködô, vagy már nem
aktív ipari létesítményeinek tel-
jes feltérképezésére, amelyek
bármilyen formában szeny-
nyezhették vagy jelenleg is ká-
rosíthatják a város környezetét.

A politikus indítványozta,
hogy a közgyûlés készíttes-
sen átfogó vizsgálatot az ügy-
ben a Békés Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság szak-
értôivel, akik évente egy alka-
lommal tájékoztathatnák a
testületet az aktuális helyzet-
rôl, az esetleges veszélyek-
rôl, és ha szükséges, a ve-
szélyhelyzetek hatékony meg-
oldásának módjairól is. 

Miklós Attila emlékeztetett
arra, hogy javaslatát már a
kolontári és devecseri vörös-
iszap-katasztrófát követôen
is megtette a közgyûlés nyil-
vánossága elôtt, azonban
felvetése azóta sem talált tá-
mogatókra a képviselô-tes-
tületben.

... kibújt a szög a zsákból!



3CSA BAI MÉR LEG Közgyûlés

A közgyűlés zárt ülésen
ítélte oda a Békéscsaba
Egészségügyéért kitüntetést
dr. Boros Zoltánnak, a Dr.
Réthy Pál Kórház-Rendelőin-
tézet főorvosának és Máténé
Bagyinka Katalin védőnőnek.

Dr. Boros Zoltán Szegeden
szerzett diplomát, majd a kór-
ház szülészeti-nőgyógyászati
osztályán helyezkedett el. A
kilencvenes évek végétől vett
részt az intézmény minőség-
ügyi rendszerének kiépítésé-
ben, 2001-től pedig megbí-
zást kapott a minőségbiztosí-
tási igazgatóhelyettesi fela-
datok ellátására. Még abban
az évben adjunktussá, ké-
sőbb főorvossá nevezték ki.
2003-tól határozott ideig or-
vos-igazgató volt, majd 2009-
től orvosigazgató-helyettes
lett. 

Máténé Bagyinka Katalin
1974-től védőnő. Rövid ideig
Gyulán, majd Békéscsabán,
az Egyesített Egészségügyi
Intézménynél dolgozott. A
nyolcvanas évek közepén fő-
iskolai képesítést szerzett.
1994-ben a megyében elő-
ször szervezte meg a szopta-
tási világnapot. Vezetésével
fontos és közkedvelt prog-

rammá nőtte ki magát a me-
zőmegyeri Nők egészsége –
családok egészsége elneve-
zésű programsorozat. Máté-
né Bagyinka Katalin aktívan
vesz részt a város egészség-
fejlesztéssel kapcsolatos
programjainak szervezésé-
ben, és tagja az egészségfej-
lesztési terv megvalósítását
segítő bizottságnak.

Az egészség szolgálatában

Az Északi Ipartelepen gaz-
daságélénkítési céllal infra-
struktúrát, úthálózatot, köz-
művezetéket épít ki a város a
44-es főút és az Ipari út között
lévő, a Balassa utca mentén
elhelyezkedő területen. A
közgyűlésen a képviselők
döntöttek arról, hogy nyilvá-
nos pályázat útján értékesítik
az ipartelep három nagyobb
telkét (kettő több mint kilenc-
ezer négyzetméteres, a har-
madik huszonkettőezer-hét-
száz négyzetméteres). A be-
érkező ajánlatok figyelembe-
vételével további telekalakí-
tásra nyílik lehetőség, de ki-
kötés, hogy egy-egy telek leg-
alább háromezer négyzetmé-
teres legyen.

Eladó
ipari telkek

Májustól mintegy három–
öt százalékkal kell többet fi-
zetni a szociális szolgáltatá-
sokért Békéscsabán. A szol-
gáltatások egy része – pél-
dául az idősek és demensek
nappali ellátása étkezés nél-
kül – továbbra is ingyenes
lesz, a szociális étkeztetés na-
pidíja is változatlanul ötszáz
forint marad, a többi térítési díj
viszont emelkedik. A bentla-
kásos otthonok havi térítési
díjai intézménytől függően el-
térőek, 73 000 és 90 000 fo-
rint között mozognak, a kö-
vetkező fizetésnél már erre
kell számítani.

Emelkedik
a térítési díj

Nyilvános árverésen első-
sorban fiatal házaspároknak
szeretné értékesíteni az ön-
kormányzat a Franklin és Bá-
thori utcák által határolt terüle-
ten levő tizenhárom építési tel-
ket. A 600–1000 négyzetméte-
res telkek kikiáltási ára 3700
forint négyzetméterenként. Az
ár tartalmazza a közmű-csat-
lakozási lehetőségek kiépíté-
sét, ezért a vevőnek közműfej-
lesztési hozzájárulást nem kell
fizetnie.

Segítik a fiatalok
letelepedését

Az önkormányzat nyílt köz-
beszerzési eljárást írt ki a város
kezelésében lévő út- és járda-
burkolatok seprésére, a köz-
utak mosására, portalanításá-
ra, sármentesítésére, a kézi
hulladékgyűjtők ürítésére, kar-
bantartására, valamint a téli sí-
kosságmentesítésre és a hó el-
takarítására. A határidő lejár-
táig csak a Tappe Hulladék-
gazdálkodási Kft. nyújtott be
érvényes ajánlatot, a munkát
így ők nyerték el, nettó 58,6
millió forint ajánlati árral.

A közgyűlésen Miklós Attila
megjegyezte, hogy a csator-
názás miatt jelentősen nőtt a
város porterhelése. Hangsú-
lyozta, hogy most sokkal több
a takarítanivaló, mint egyéb-
ként, és érdeklődött, hogy ki
végzi el a többletmunkát. Van-
tara Gyula elmondta, hogy a

csatornázással járó por és sár
eltakarítása nem tartozik a
meghirdetett feladatkörbe, ez
ugyanis a kivitelező dolga.
Sztankó Ilona, a Projekt Végre-
hajtó Szervezet vezetője hoz-
zátette, hogy májusban elindul

a helyreállítás, az aszfaltozás
azokban az utcákban, ahol a
csatornázás befejeződött, így
vélhetően csökken a porterhe-
lés ott is, ahol pillanatnyilag ez
még sok bosszúságot okoz
Békéscsaba lakóinak.

Csökkenhet a porterhelés

Strifler Attila (Jobbik)
képviselő még a közgyűlési
napirend tárgyalása előtt
kért szót az ülésen, mely-
ben pártja egyik alkotmá-
nyos kezdeményezését, ne-
vezetesen a magyar termő-
föld védelmét méltatva ra-
gadtatta magát olyan kije-
lentésre, amely a testület
többségében felháborodást
keltett. Felszólalásában a
közgyűlésben is helyet fog-
laló országgyűlési képvise-
lőkre vonatkozó véleményét
fogalmazta meg, amely sze-
rint hazaárulást követtek el

akkor, amikor a parlament-
ben leszavazták a Jobbik
egyik alkotmánymódosító
javaslatát. A Jobbik az alap-
törvényben rögzítette volna
a magyar termőföld elide-
geníthetetlenségének alap-
elvét, amely Strifler Attila
szerint az önkormányzati
földvagyon esetében is ki-
emelkedően fontos lenne.
Vantara Gyula a közgyűlés
nyilvánossága előtt tett nyi-
latkozatainak alaposabb át-
gondolására kérte a fiatal
képviselőt, majd leszögez-
te, hogy a Jobbik sokat em- legetett javaslatának elfoga-

dása az unió földgazdálko-
dási alapelveivel történő
egyértelmű szembefordu-
lást jelentette volna. A pol-
gármester arra is felszólítot-
ta Strifler Attilát, hogy csak
a város ügyeit közvetlenül
érintő ügyeket hozzon a
közgyűlés elé, ne olyan té-
mákat, amelyek nem a tes-
tületre tartoznak. 

Szintén napirend előtt
merült fel a Vandháti úton
1979-től egészen ’95-ig
működő Patyolat Vállalat
környezetszennyezési ügye
is, amellyel kapcsolatban
Takács Péter (LMP) egy át-
fogó, a jelenlegi helyzet

részleteire kiterjedő köz-
gyűlési tájékoztatást hiá-
nyolt. Ahogy fogalmazott:
nagyon helyes, hogy a kör-
nyék lakosainak tájékozta-
tása már megtörtént, de a
testületnek is meg kell is-
mernie a részleteket. Rea-
gálva a felvetésre, Vantara
Gyula leszögezte, hogy az
önkormányzat közreműkö-
dőként vesz részt a problé-
ma megoldásában, mely-
nek tényleges kezelője a
Körös-vidéki Környezetvé-
delmi és Vízügyi Igazgató-
ság. Az érintett körzet kép-
viselője ezt követően átfogó
beszámolót tartott a testület
előtt, melyből a városatyák

is megismerhették a patyo-
lat telephelyén kialakult
helyzet előzményeit és a
környezetszennyezési prob-
léma megoldásának várha-
tó lépéseit. Zelenyánszki
Péter (Fidesz) elmondta,
hogy a KÖR-KÖVIZIG 2008-
ban beadott sikeres pályá-
zatának köszönhetően már
elkészültek a szennyezési
ártalom felszámolásának
tervei, amely alapján, a pá-
lyázat második fordulójának
sikere esetén, 2012-ben
már a szennyeződés konk-
rét eltávolítására és semle-
gesítésére kerülhet sor,
mintegy 1,5 milliárdos uniós
forrásból. 

Viták és kérdések a közgyûlési napirend elõtt
A Békéscsabai Rendôrkapitányság közbiztonsági beszá-
molóját követôen olajozottan folyt a testületi munka, de a
nyilvános ülés elején kibontakozó, idônként élesebb hang-
vételû vita komoly felháborodást keltett a képviselôk köré-
ben. A Jobbik hazaárulózással kezdte a közgyûlést, de
még napirend elôtt felmerült a Vandháti úti patyolat telep-
helyén maradt környezetszennyezés ügye is. 

Öt évvel ezelôtt, egy sikeres
pályázatnak köszönhetôn tíz
férôhelyes játszóházat kezdett
mûködtetni a Wlassics sétányi
hármas számú bölcsôdében
az Egészségügyi Alapellátási
Intézmény. 

A szolgáltatással egy olyan
rugalmas, integrált bölcsôdei
gyermekfelügyeleti rendszer
jött létre, amely elôsegítette a
hátrányos helyzetû gyerme-
kek befogadását. A bölcsôde
épületét akadálymentesítet-

ték, játszóházat, tanácsadó
szobát alakítottak ki, és be-
szerezték a sajátos nevelési
igényû gyermekek fejlesztésé-
hez szükséges eszközöket. A
kisgyermekes szülôk és az ap-
róságok megkedvelték, meg-
szerették, keresik az intéz-
ményt. A projekt ötéves fenn-
tartási kötelezettsége ez év áp-
rilisában lejárt. A közgyûlés
úgy döntött, hogy a sérült, sa-
játos nevelési igényû gyerme-
kek korai nevelését, gondozá-

sát elôsegítô játszóház és az
idôszakos gyermekfelügyelet
mûködtetését továbbra is
fenntartja, amennyiben az
nem igényel többletforrást. A
szolgáltatás szükségességét
egy év elteltével megvizsgál-
ják. A játszóház térítési díját –
az étkeztetésen felül – május
elsejétôl az elsô két óra idôtar-
tamára óránként kettôszáz fo-
rintban, minden további óra dí-
ját százötven forintban állapí-
totta meg a közgyûlés.

Tovább mûködik a játszóház
A Bajza utcában lakók be-

adványt nyújtottak be az ál-
lampolgári jogok országgyû-
lési biztosához azzal, hogy a
444-es másodrendû fôút a za-
jos, a jármûvek szennyezik a
levegôt, a rezgések pedig kárt
okozhatnak az épületekben.
Az érintettek véleményének fi-
gyelembevételével elkészült a
biztos jelentése, amelyben
kezdeményezte, hogy Vanta-
ra Gyula polgármester, a visz-
szásságok megszüntetése ér-

dekében terjessze a közgyû-
lés elé a településrész forga-
lomtechnikai szabályozását.
A közgyûlés felkéri a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. vezeté-
sét, hogy a fôút Bajza utcai
szakaszára készíttesse el a
zaj- és rezgésterhelés, vala-
mint a veszélyes légszennye-
zettség mértékére vonatkozó
szakértôi véleményt. Az ügy
további menetérôl a szakértôi
vélemény ismeretében dön-
tenek.

Zajos a Bajza utca

Strifler Attila kijelentése felháborította a többséget
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A BRSE felnôtt csapata számára véget ért az idei bajnok-
ság: a csabai lányok a 2010/2011-es bajnoki szezonban a nôi
Extra Liga hetedik helyén végeztek.

***
ír és német fiatalok vendégeskedtek nemrégiben a BéKSZI

Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagiskolájá-
ban a Comenius-program keretében. Ez lehetôséget nyújt a
fiataloknak, hogy megismerkedhessenek más európai orszá-
gok kultúrájával, nyelvével, szokásaival.

***
Megjelent a Rákgyógyítás magazin (www.rakgyogyitas.hu)

tavaszi kiadása. A lap kiemelt témája a daganatos betegek há-
ziorvosi gondozása, illetve az otthonápolás. A daganatos be-
tegek és családjaik ingyenes, hirdetésektôl mentes országos
magazinja a kórházakba, klinikákra és a betegszervezetekhez
jut el, de postán is megrendelhetô.

***
A közelmúltban, egy hagyományôrzô nyugdíjas-találkozó

keretében csabaiak is bemutatkoztak a fôvárosban: Földvári
Andrásné gobelinkészítô és Moskál Tibor grafikusmûvész
munkásságát ismerhette meg a közönség. Mindketten a Bé-
késcsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény lakói.

***
A Magyar–Lengyel Baráti Kulturális Egyesület és a helyi len-

gyel nemzetiségi önkormányzat találkozót szervezett a költé-
szet napján. A rendezvényen a közönség ízelítôt kapott a Kö-
zép-Európában élô és alkotó költôk verseibôl – megismerve
így egymás kultúráját, és hozzájárulva a térségben élô embe-
rek közeledéséhez.

***
Április 30-án Orosházán került sor a II. Szülôföldünk Békés

Megye Amatôr Mûvészeti Fesztivál gálamûsorára. A minôsítô
fesztiválra – melynek célja az volt, hogy az amatôr mûvészeti
csoportoknak és szólistáknak bemutatkozási lehetôséget biz-
tosítson – összesen 245 produkcióval neveztek a különbözô
mûvészeti ágakban.

***

Húsvéti süteményversenyt hirdetett a Fényesért Egyesület
még az ünnep elôtt. A hagyományteremtô szándékú kezde-
ményezésen nem volt könnyû dolga a zsûrinek, hiszen a kü-
lönbözô sütiremekek kitûnôen sikerültek – ezt mi sem bizo-
nyítja jobban, mint hogy végül mind elfogyott. Közben a süte-
ményreceptek is gazdát cseréltek.

Május 6–27.: IX. Dél-alföldi
Regionális Gyermek és Ifjúsá-
gi Népi Kézmûves Pályázat az
Ibsen Házban.

Május 7-én 10 órától: bor-,
szárazkolbász-, pálinka-,
méz- és szilvalekvárverseny
az Ibsen Ház szervezésébeni
az Orlai Petrics Soma Kulturá-
lis Központban, Mezôberény-
ben.

Május 8-án: Három város
teljesítménytúrák a Körösök
Völgye Turista Egyesület szer-
vezésében.

Május 9.–június 10.: Kincs-
keresés földön és vízen (öko-
turisztikai ízelítô gyerekeknek
a Széchenyi ligetben).

Május 10-én: Békéscsabai
Irodalmi Estek a Phaedrában.

Május 12-én: Dumaszínház
a Phaedrában.

Május 12–13.: A mûszaki
értelmiség napja a MTESZ-
székházban.

Május 12.–július 17.: Bo-
hus Zoltán üvegszobrainak ki-
állítása a múzeumban.

Május 13-áig: kiállítás az
evangélikus gimnázium 10.
és 12. osztályos tanulóinak
munkáiból a FEK-ben.

Május 13–15.: Olimpici
Grand Prix a sportcsarnok-
ban.

Május 14–15.: Múzeumok
majálisa a Jankay Galériában.

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

Május 16-án 18 órától:
Áron ladikján – elôadás a
Szü–Net internetkávézóban

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

Május 19–22.: Csaba Expo
a sportcsarnokban.

Május 20.: Kerékpárostúra
a Körösök Völgye Látogató-
központ szervezésében.

Május 25-éig: Gaburek Ká-
roly-emlékkiállítás az András-
sy Úti Társaskörben.

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

Programajánló Röviden

BÉKÉSCSABAI KULTURÁLIS KÖZPONT
JAMINAI KÖZÖSSÉGI hÁZ

5600 Békéscsaba, Orosházi út 101.
Tel.: 66/445-655; e-mail: jamina@ifihaz.hu

BÉKÉSCSABAI KULTURÁLIS KÖZPONT 
LENCSÉSI KÖZÖSSÉGI hÁZ

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

KIÁLLíTÁS
Május 5-én, csütörtökön 16 órakor: „A mai lengyel kultúra” címû kiállítás meg-
nyitására kerül sor a közösségi ház nagytermében. Megnyitja Katarzyna Sitko,
a Budapesti Lengyel Intézet igazgatóhelyettese. Megtekinthetô május 20-áig
hétköznapokon 8-tól 18 óráig.
Május 14-én, szombaton 17 órakor: a Márvány Fotómûhely tagjainak alkotá-
saiból összeállított tárlat megnyitója Nagyszalontán, a Magyar Házban.

ISMERETTERJESZTÔ ELÔADÁS
Május 6-án, pénteken 18 órakor: Az érintés varázsa címû sorozat keretében
Pásztor Andrea mozgás- és masszázsterapeuta gyakorlati bemutatóval egy-
bekötött elôadása „Relaxáló fejmasszázs” címmel.
Május 9-én, hétfôn 14.30 órakor: Boldog Gusztáv természetvédelmi szakmér-
nök tart vetítéssel egybekötött elôadást „Városlakó madárvilág” címmel a ma-
darak és fák napja alkalmából.
Május 13-án, pénteken 18 órakor: Az érintés varázsa címû sorozat keretében
Pásztor Andrea mozgás- és masszázsterapeuta gyakorlati bemutatóval egy-
bekötött elôadása „Frissítô lábmasszázs ” címmel.

BEMuTATó
Május 9-én, hétfôn 16 órakor: Balogh György, a Kertbarát kör tagja tart szôlô-
oltási bemutatót. Találkozás 15.30-kor a közösségi ház mögötti parkolóban.

KIRÁNDuLÁS
Május 22-én, vasárnap: a Természetjáró kör gyalogtúrája Szabadkígyóson, a
kígyóspusztai tanösvényen Boldog Gusztáv természetvédelmi szakmérnök ve-
zetésével. Indulás 9.20-kor a buszpályaudvarról a menetrend szerinti kígyósi
járattal, várható visszaérkezés 14.30 órakor.

TORNÁK
Nyugdíjastorna – minden kedden 8.15-tôl 9.15-ig. 
Baba-mama torna – minden kedden 9.30-tól 10.30-ig egyéves kor fölött és
10.30-tól 11.30 óráig 3 hónapos kortól.
Egészségmegôrzô torna 40 éven felülieknek – minden kedden és csütörtökön
14-tôl 15 óráig.  
Szülésre felkészítô torna – a várandósság 32. hetétôl ajánlott – minden héten
kedden 16 órakor.
Kismamatorna – a várandósság 20. hetétôl – minden kedden 17 órakor.
A tornákat dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász vezeti.  
Alakformáló torna – minden héten kedden és csütörtökön 18.30-tól 19.30
óráig. Vezeti Kvasz Edit aerobikoktató.

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

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 foglalkozásaira
minden pénteken 9.30-tól a társaskörben.
Felnôttképzési ajánlatunk:
térítésmentes, 30 órás (3 napos) kompetencia- és készségfejlesztô tréning (haté-
kony kommunikációs és álláskeresési technikák, problémamegoldás és konflik-
tuskezelés). Célcsoport: munkanélküliek vagy megváltozott munkaképességûek,
gyesrôl és gyedrôl visszatérni kívánók, érettségivel nem rendelkezôk. Tervezett
kezdés a jelentkezések függvényében: május hóban. A részletekért keresse Ru-
zsa Alexandrát a társaskörben. Tel.: 06-80/922-030 vagy 66/527-920, e-mail: ru-
zsaalexandra@ifihaz.hu

Május 27-én, pénteken 18.00 órától az Andrássy Úti Társaskör vendége:
Balczó András

Gaburek Károly (1936–1986) békéscsabai festômûvész emlékkiállítása a társas-
kör mûvészkávézójában. Megtekinthetô: május 25-éig.

Május 18-án, szerdán 11.00 órakor a múzeumi világnap alkalmából a Munkácsy
Emlékházban bemutatkozik a Körösladányi Helytörténeti Gyûjtemény. A kiállítást
megnyitja: Kazinczy István. A tárlat augusztus 26-áig látogatható.

A Csabai Színistúdió Premier c. darabjának bemutatásához
14–18 éves fiúszereplôket keres. Jelentkezni Somogyvári Csillánál lehet

a 06-20/219-5056-os vagy a 66/449-222-es telefonszámokon.

KÖZÖSSÉGEINK, CIVIL SZERVEZETEK ÖSSZEJÖVETELEI:
gerinctorna – minden hétfôn 10 órától,

alakformáló torna – minden hétfôn és szerdán 18.30-tól,
salsatanfolyam kezdôknek – minden csütörtökön 18 órától,

hastánc – minden pénteken 18 órától,
Stark Adolf kertbarát kör – május 9-én (minden hónap második hétfôjén)

16-tól 18 óráig.

EGÉSZSÉGüNK VÉDELMÉBEN:
hat elôadásból álló sorozat minden hónap 2. szerdáján.

Május 11-én (szerda) 13 órakor a II. elôadás: táplálkozásunk
és az egészségünk 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 helyzetgyakorlatok, kommunikáció,

tánc, ének és mozgás.
Kellékek készítése – játék a színekkel, formákkal,

anyagokkal, térben és idôben.

KIÁLLíTÁS
Liszt Ferenc születése 200. évfordulójának megünneplésére a „Zene és
festészet – XXI. századi Liszt Ferenc-impressziók” címû vándorkiállítás

május 6-ától május 18-áig tekinthetô meg.

BÉRLETI LEHETÔSÉG
Baráti társaságok, családok, vállalkozások, civil szervezetek, közösségek

programjaihoz, összejöveteleihez rendelkezésre állnak kis és nagy
termeink, valamint udvarunk, ahol bográcsozási lehetôséget is biztosítani

tudunk. A használat feltételeirôl és költségeirôl
a közösségi házban lehet érdeklôdni.

Városházi Esték 2011
www.varoshaziestek.hu

Dr. Hajdú Antal a legutóbbi
közgyûlésre készített beszá-
molót Békéscsaba közrendjé-
nek és közbiztonságának múlt
évi helyzetérôl. Ebben hang-
súlyozta, hogy 2010-ben a ka-
pitányság vezetése kiemelt fi-
gyelmet fordított a veszélyes
bûncselekmények, a közterü-
leten elkövetett erôszakos
cselekmények, rablások, be-
töréses lopások, lakásbetöré-
sek, gépkocsilopások mege-
lôzésére, felderítési arányának
javítására, a lakosság szubjek-
tív biztonságérzetének fenn-
tartására, valamint a baleset-
megelôzésre. 

Az adatok szerint Békés-
csabán tavaly 2581 bûncse-
lekmény vált ismertté. Egy em-
berölés történt, a hajléktalan-
szállón egy szóváltást köve-
tôen tíz késszúrással ölt meg
egy férfit az elkövetô. A va-
gyon elleni bûncselekmények
száma 2009-ben 1392 volt,
2010-ben ez a szán 1674-re
nôtt. Ennek egyik magyaráza-
ta az, hogy a szerzôi és szom-
szédos jogok megsértése mi-
att a 2009-es 36 esethez ké-

pest tavaly 302 esetben indí-
tottak eljárást. A lakásbetöré-
sek száma 86-ról 101-re emel-
kedett; múlt évben két olyan
betöréssorozat alakult ki a vá-
ros területén, amelyeknek fel-
derítése jelentôs erô- és esz-
közállományt igényelt. Az
egyik betöréssorozat elszen-
vedôi a Dobozi és a Gyulai út
által határolt területen élôk vol-
tak, az ottani családi házakból
mûszaki cikkeket és kész-
pénzt tulajdonítottak el az el-
követôk. Ezzel összefüggés-
ben öt fôt fogott el és vont eljá-
rás alá a rendôrség. A másik
betöréssorozatot Jaminában
követték el, ott nyitott családi
házakba mentek be a tolvajok.
A területet figyelték, tetten is
érték az elkövetôket, de azok
elmenekültek, a betörések so-
rozata viszont megszakadt.

A csalások száma csök-
kent, de sajnos továbbra is
meghatározó elkövetési mód
maradt az idôs emberek meg-
tévesztése. A szépkorúak jóhi-
szemûségét kihasználva gyak-
ran hivatalos személynek ad-
ják ki magukat a csalók (ön-

kormányzati dolgozónak, díj-
beszedônek), és így csalnak ki
pénzt a gyanútlan emberektôl. 

Békéscsabán tavaly 154
személyi sérüléssel járó bal-
eset történt, a közlekedési
bûncselekmények száma 102
volt, ittas jármûvezetés miatt
51 esetben folytattak eljárást.
A csatornázás kapcsán nôtt az
olyan anyagi kárral járó bal-
esetek száma, amelyek elsô-
sorban a hiányosan kitáblázott
munkaterületek és a le nem
tisztított, sokszor járhatatlan
útszakaszok miatt történtek
meg. 

2010-ben összesen 656 el-
követô vált ismertté Békéscsa-
bán, közülük 147 volt büntetett
elôéletû. A csabai kapitányság
tavaly növelte a közterületre
vezényelt rendôrök számát,
törekedtek arra, hogy 5–10
percen belül Békéscsaba min-
den pontjára odaérjen az in-
tézkedô rendôr. Kiemelt figyel-
met fordítottak a bevásárló-
központok, a piac és a közin-
tézmények környéke, a lakóte-
lepek és a belvárosi szórako-
zóhelyek ellenôrzésére. Mind-
emellett a nagyrendezvények
biztosítására, a tanyavilágban
való jelenlétre, a tájékoztatás-
ra, valamint a gyermek, ifjú-
ság- és áldozatvédelemre is
hangsúlyt fektettek városunk-
ban a rend ôrei.                  m. e.

Fülöncsípett csibészek
Rendõrségi beszámoló a közgyûlésen

A csalók fôleg az idôseket veszik célba, a csatornázás kap-
csán nôtt az anyagi kárral járó balesetek száma, a Dobozi
úti betöréssorozat elkövetôit lefülelték, a jaminai csibé-
szeket pedig elijesztették a rend békéscsabai ôrei – derül
ki dr. Hajdú Antal rendôr ezredes, kapitányságvezetô múlt
évi összegzésébôl.

Bár még zajlik a tanév, a
szülôk és a gyerekek egy-
aránt a közelgô vakáció felé
kacsingatnak. Mi legyen a
prog-ram? Hol töltheti hasz-
nosan a szabad idejét a gyer-
mek? Hol lehet valami izgal-
masat találni? Egyáltalán, mi
a választék Békéscsabán?

A Békéscsaba Diáktanya
Közalapítvány a táborszerve-

zôk által beküldött anyagok
alapján összeállította a csabai
nyári táborok listáját, amely a
www.diaktanya.hu vagy a
www.bekescsaba.hu honla-
pon tekinthetô meg. A negy-
venkét táborról részletesen la-
punk következô számában ol-
vashatnak, addig is némi ízelí-
tô: góré táborban, gazdiképzô-
ben, kincskeresô-, kun vitéz-,

kiskukta-, varázstanonc-, ze-
nei, sport- és indián-, házitün-
dér-képzô, kézmûves- vagy
természetbúvár-, hagyomány-
ôrzô, kismestertáborban is el-
tölthet egy-két hetet, aki sze-
retne közösségben lenni, iz-
galmas programokon részt
venni, esetleg valami újat ta-
nulni a vakáció idején is.

m.e.

Nyári táborok listája a neten
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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.

D
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b
o
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 u

.

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)

Kaptam egy e-mailt a mi-
nap, amelyben arról tájékoztat
egy kft., hogy megrendelése-
met ilyen és ilyen fuvarlevél-
számon átadták a futárszolgá-
latnak, s hogy a megrendelt
termék kiszállítása a követke-
zô munkanapra várható.

– Úristen, mit vétettem,
azaz mit rendeltem én? – vil-
lant át az agyamon. Lázasan
kezdtem keresgélni a nemré-
giben látogatott weblapokat,
ám nyomát se leltem annak,
hogy vásároltam vagy bármit
is „kosárba” tettem volna.
Nosza, válasz a feladónak:
közöltem T. címmel, hogy én
bizony nem rendeltem sem-
mit, no meg, hogy lennének
már szívesek utánanézni az
elektronikus levelükben hivat-
kozott fuvarlevélszámnak, mi-
velhogy nem én vagyok az ô
vevôjük. Néhány óra múlva
érkezett egy újabb mail. Eb-
ben már nevesítették a rende-
lést: a rendelt termék egy Ca-
non iP-2700 tintasugaras
nyomtató, ára 8125 forint. A
végösszeg a választott szállí-
tási mód díjával együtt 9875
forint – írták. Na, ekkor már
felment a pumpám: mérgem-
ben újabb levelet írtam a T.
cégvezetô úrnak, hogy én bi-
zony semmit nem rendeltem,
s hogy legyenek szívesek is-
mételten utánanézni ügyfe-
lüknek. Nem fogom a vétel-

árat kiegyenlíteni, mert nem
én vagyok a megrendelô-
jük… Pár nap múlva ismét for-
dult a drótposta, amelyben
megrendelôbôl már vásárlóvá
avanzsáltam: „A vásárlása so-
rán boltunkról kialakult véle-
ménye értékes információ a
vásárlás elôtt állók számára, il-
letve hasznos visszajelzés
szolgáltatásunkról számunkra
is. Kérjük, segítse mások vá-
sárlását és webáruházunk
színvonalának emelését az
alábbi rövid kérdôív kitöltésé-
vel.” No, ekkor már tényleg
nem tudtam hova lenni, s
konstatáltam: ez az igazi geril-
lamarketing! Csak akkor van
probléma, ha ezt egy hivatal-
lal, céggel, munkahellyel te-
szik meg, hisz gyakran nem
tudja a bal kéz, hogy mit ren-
delt meg a jobb, s ha nem fi-
gyelnek, még ki is fizetik a
számlát!

Vándor Andrea

Gerillamarketing

Jegyzet

Kövesse híreinket, felhívá-
sainkat és játékainkat a világ
legnépszerűbb közösségi ol-
dalán is! Klubtagságunk fo-

lyamatosan bővül, ön is csat-
lakozzon hozzánk és népsze-
rűsítse oldalunkat ismerősei
körében.

A Föld napján művészeti
utcává változott a csabai Kor-
zó tér a LIKE – azaz a Lézengő
Ifjúság Kulturális Eseménye –
elnevezésű program kereté-
ben, amelyet a békéscsabai
diákönkormányzat a KÖZÖD
önkéntesnap országos prog-
ramsorozathoz csatlakozva
hirdetett meg.

A nap sütött, a hőmérő hi-
ganyszála 29 és 31 fok között
ingadozott, a fiatalok alig vár-
ták a kezdést. Hastánccal és
néptánccal indult a nap, majd
megyei amatőr ifjúsági zene-
karok és énekesek, utcazené-
szek szórakoztatták a korzó-
zókat. Egész napos fotókiállí-
tás, gyereksarok, „kultúrkéz-
nyom” gazdagította a progra-
mot. A színes festékekbe már-
tott tenyerek jelentették a sze-
mélyes kultúrlenyomatot. A
kiállításra több mint száz fotó
érkezett. A csabai DÖK elnö-
kétől, Balázs Dórától (Közgé)
azt is megtudtuk, hogy a mű-
vészutcában született alkotá-
sokat – a fenntarthatóság je-

gyében – egy későbbi alka-
lommal kiállítják, a zeneka-
roknak pedig fellépési lehe-
tőséget biztosítanak majd. A
zsűriben Mészáros Zsuzsa, a
Munkácsy Emlékház művé-
szeti vezetője és Komlósi Dóri
(BEG) igyekeztek igazságo-
san értékelni az alkotásokat.
A DÖK-elnök érdeklődésünk-
re azt is elmondta, hogy a De-
mokratikus Ifjúságért Alapít-
ványhoz pályáztak. Százezer
forintot nyertek, ehhez 43 szá-
zalék önerőt kellett tenniük –
így a programra elkölthető ke-
retük 143 ezer forint volt. A sa-
ját erőt támogatók, szponzo-
rok biztosították.

ugyanezen a napon a brin-
gások is birtokukba vették a
várost. A Csabai Bihargók Tu-
rista Egyesület kerékpáros tú-
rákra és a Critical Mass meg-
mozdulásra hívta az érdeklő-
dőket: este a Korzó téren a
bringások a nagy biciklieme-
léssel csatlakoztak a LIKE-
olókhoz. 

Vándor

Lézengõ ifjúság a Korzó téren
A Békéscsabai Diákönkormányzat és a LIKE közös akciója

A Korzó téren a bringások a nagy bicikliemeléssel csatla-
koztak a LIKE-olókhoz

Napsugárban úszik min-
den / száll az illatár. Nyár van,
nyár, / röpke lepke száll vi-
rágra, / zümmög száz bogár
– kúszik a fülünkbe a dal. Az
illatár stimmel, a virágok, a
bogarak és a napsugár is, a
nyárra viszont még várni kell.
De sebaj, addig is élvezhet-
jük a jó időt, többet lehetünk
a szabadban, és ha kedvünk
tartja, strandolhatunk az Ár-
pád Gyógy- és Strandfürdő-
ben, ahol elkezdődött a nyá-
ri szezon.

A nyár közeledtét jelzi
Csabán, hogy a fürdő ötven-
méteres uszodájáról lekerült
a sátortető, felfrissült a gyer-
mekmedence és az óriás-
csúszdás élménymedence.
Az úszni és pihenni vágyók
június közepéig reggel hat-
tól este nyolcig, majd au-
gusztus 25-éig este kilencig

vehetik igénybe a strandot.
A felnőtt napijegy idén 1600
forintba, az úszó tanulójegy
650 forintba kerül, a diákok-
nak és nyugdíjasoknak 1050
forintot kell fizetniük a napi-
jegyért, a hat év alatti gyere-
keknek viszont továbbra is
ingyenes a belépés. A csalá-
di jegy ára két felnőtt és két
gyermek részére napi 3900
forint. Tíz és húsz alkalmas
bérlet kedvezményesen vált-
ható, de aki naponta jár és
megteheti, szezonbérletet is
vásárolhat. Reggel háromó-
rás kedvezményes jeggyel
mehetünk be, ezért a felnőt-
teknek 950, a diákoknak és
a nyugdíjasoknak 650 forin-
tot kell fizetniük, és ugyan-
ennyi a jegyár akkor is, ha
valaki csak délután öttől
megy úszni. 

m. e.

Indul a strandszezon
Válogatott röplabdás, az

Andrássy Gyula gimnáziumba
jár, és naponta négy-öt liter vi-
zet iszik Békés megye idei víz-
nagykövete, Molcsányi Rita,
akire – Komáromi Anett
színművész és az ultramarato-
nista Vozár Attila mellett – a víz
világnapjától a Föld világnap-
jáig lehetett voksolni az inter-
neten. 

A Békés Megyei Vízművek
Zrt. vízfesztiválján meghirdetett
felhívásra több mint harminc-
ötezer szavazat érkezett, ebbôl
huszonnégyezer Molcsányi
Ritára. A Békéscsabai Röplab-
da Sportegyesület játékosát
ünnepélyes keretek között ne-
vezték ki a megyeházán. A
rendezvényen H. Kovács Ju-
dit, a megyegyűlés alelnöke,
Nagy László, a vízműműszaki
vezérigazgató-helyettese és
Badics Józsefné gazdasági
vezérigazgató-helyettes be-
szélt vízkincsünk megóvásá-
nak jelentôségérôl, és a három
éve útnak indított vízdiplomata-
programról. A cím tulajdonosa
elsô alkalommal Czifra Anita
kézilabdázó volt, ôt Czene Fe-
renc búvár követte, most pedig

Molcsányi Ritán a sor. A min-
denkori víznagykövet egy-egy
évig korteskedik a tudatos víz-
használat, a környezet megó-
vása és a csapvízivás mellett.

– Megtiszteltetés volt már a
jelöltség is, és nagyon örülök
annak, hogy most én lehetek
Békés megye víznagykövete.
Kicsit izgulok, de remélem,
hogy eleget tudok tenni a fel-
adatnak – mondta Molcsányi
Rita. – Sportolóként napi négy-
öt liter vizet iszom, fontos szá-
momra a környezet, az ivóvíz
tisztasága. Azon leszek, hogy
ezt minél szélesebb körben
terjesszem minden lehetséges
rendezvényen és sportesemé-
nyen. Elsôsorban a korosztá-
lyom figyelmét szeretném fel-
hívni arra, hogy az energiaita-
lok, cukros üdítôk helyett vá-
lasszák a csapvizet. Sporte-
gyesületünknek nagyon sok
utánpótlás-játékosa van, bí-
zom benne, hogy ôk is hallgat-
nak rám, és a szomjukat vízzel
oltják – fogalmazott a fiatal víz-
nagykövet, miután a jelenlevô-
ket megkínálta egy-egy pohár
csapvízzel.

Mikóczy Erika

Vízimádó víznagykövet

Scholtz Endre festômû-
vész rekordkísérletének lehet-
tünk tanúi a közelmúltban: a
Csaba Center elôtt mintegy
ötszáz gyerek tartotta magas-
ba a mûvész egy-egy alkotá-
sát, ezzel megalkották a világ
leghosszabb, egy kilométe-
res „képmutatását.” A mû-
vész eddig mintegy három-
ezer képet alkotott, közülük
kétezer külföldön, ezer itthon
található. A diákok élô para-
vánba rendezôdtek az 1-es is-
kolától a Petôfi utcán át a Jó-
kai utcáig, kezükben a tulaj-

donosaiktól elkért festmé-
nyekkel. Scholtz Endre mûvé-
szutcáját a levegôbôl is meg-
örökítették.

A különös performance-
hoz szinte ráadásként járt az
idén 32. alkalommal megren-
dezett Buda-Cash Nemzetkö-
zi Tavaszi Sportgála, ahol
amatôrök, profik, kicsik és na-
gyok gyûltek össze, hogy fus-
sanak, gyalogoljanak. ugyan-
ekkor rendezték meg a 17.
Radnai József-emlékversenyt
a futóknak.

V. A.

A nagy képmutatás

Volt képük a képmutatáshoz...

– oktatásszervező (pályázni lehet: főiskolai vagy egyetemi
végzettséggel, fényképes önéletrajzzal és a végzettséget iga-
zoló dokumentumok másolatával);
– vendéglátás–idegenforgalom szakos tanár (pályázni lehet
vendéglátás, idegenforgalom területen szerzett egyetemi vagy
főiskolai végzettséggel, fényképes önéletrajzzal és a végzett-
séget igazoló dokumentumok másolatával).

A pályázat beadható: személyesen és postai úton
(Békéscsaba, Szigligeti u. 6. sz.) vagy e-mail-ben:

gazdasagi@ilsszki.hu címre.
Határidő: július 30-a.

Érdeklődni hétköznap 8-tól 16 óráig lehet
a 06-70/257-3513-as telefonszámon.

Az ILS Szakközép- és Felnőttképző Iskola
az alábbi munkakörök betöltésére

keres munkatársakat:



6 Mozaik CSA BAI MÉR LEG

Csiba Rudolfné
– Állt a víz,

aminek nem
volt lefolyás biz-
tosítva, így na-
gyon nagy volt
a sár. A soron kívüli helyreállí-
tás csupán átmenetileg ren-
dezi a helyzetet, nagy szük-
ség lenne egy végleges fel-
újításra. Reméljük, hogy a be-
kötésekkel együtt véglege-
sen megoldódik a helyzet.

Guti Imre
– 1966 óta

élek itt és eddig
még sosem lát-
tam a környé-
ken ekkora sa-
rat, mint az idén ősszel és té-
len. A biciklik szabályosan
beleragadtak a sárba és au-
tóval is csak nagy nehézke-
sen lehetett közlekedni. So-
ron kívüli helyreállítás ide
vagy oda, ez az út most is sá-
ros. Ha jön egy kis eső, újra
sártengerben kell majd közle-
kednünk. 

Kovács Imre
– Olyan érzé-

se van az em-
bernek, hogy ez
egy depó-utca.
Nem látni a
munkálatok végét, pedig már
nagyon várjuk, hogy befejez-
zék. A kivitelezők elég körül-
tekintőek voltak a munkála-
tok során, tehát ezzel kap-
csolatban nem tudok panaszt
megfogalmazni, viszont jól
látható most is, hogy a soron
kívüli helyreállítás nem sokat
javított a helyzeten. 

Olvasóink
szerint

Elmondhatom, háromszo-
rosan is Békés megyében
születtem: fizikailag Kunágo-
tán, hitben Orosháza evangé-
likus gyülekezetében, muzsi-
kusként pedig a Békés-tarhosi
Énekiskolában. Szokták Vihar-
sarokként is emlegetni ezt a vi-
déket, én azonban Békés me-
gye kulturális felemelkedésére
vagyok igazán büszke. 

Szokolay Sándor zeneszer-
zôvel a 80. születésnapja al-
kalmából rendezett hangver-
seny után beszélgettünk. A
Budapest belvárosi Szent Mi-
hály templombeli szerzôi es-
ten liturgikus mûveket hallhat-
tunk, köztük három ôsbemu-
tatót, mintegy bizonyítékául
annak, hogy a mester még
mindig alkotó ereje teljében
van – kettôt ô maga vezényelt. 

Ha az életmû egészét te-
kintjük, az a magyar zenetör-
ténet egyik legtermékenyebbi-
ke: összességében mintegy
hatszáz mûvet tartalmaz, köz-
tük szimfóniákat, oratórikus-
és versenymûveket, hét ope-
rát, amelyek közül számosat
külföldön is bemutattak. Mun-
kássága nemcsak alkotóként
jelentôs: 1959-tôl egészen
nyugdíjazásáig a Zeneakadé-
mia zeneszerzés tanára volt,
emellett élénk közéleti tevé-
kenységet folytatott. Számos
alapítványnak volt kuratóriumi
elnöke, a Magyar Mûvészeti
Akadémia tagja, a Kodály Tár-
saság elnöke – hogy csak né-
hányat említsünk. Mindezt vál-
lalta, mert vallja: „Az alkotás

nem mûvészi magánügy, az
alkotómûvésznek kötelessége
megszólalni”. Munkásságáért
megkapta a Kossuth-díjat, a
kiváló és érdemes mûvész cí-
met, Erkel- és Bartók–Pász-
tory-díjat, valamint a Magyar
Mûvészetért kitüntetést, a Cor-
vin-láncot és a Príma-díjat.

1994-ben lemondott csak-
nem minden tisztségérôl, és –
immár nyugdíjasként – Sop-
ronba költözött, hogy nyugodt
körülmények között, egyéb fe-
lelôsségektôl mentesülve,
minden idejét az alkotásnak
szentelhesse. Ahogy ezt akkor
megfogalmazta: „Most már
csak Isten van a fejem fölött”.

Hetvenévesen úgy nyilatko-
zott, hogy ezután már a „sum-
mázgatás” idôszaka követke-
zik. Most, a nyolcvanadik évé-
ben tele van alkotói tervekkel:
„Még mindenképpen be kell
végeznem Hálók címû, nyol-
cadik operámat, amelyet
Nagy Gáspár csodálatos szö-
vegkönyve ihlet, Balázs fiam-
nak, aki zongoramûvész, ír-
nom kell egy szonátát, Kocsis
Zoltánnak pedig megígértem
a Magyar szimfóniát…”

Mi egyebet is kívánhatnánk
Szokolay Sándornak születés-
napja alkalmából, mint erôt és
egészséget tervei kivitelezésé-
hez! „Múló idôben élünk, de
teljességre vágyunk” – mond-
ta egyszer. Az ô múló ideje tel-
jesedést, gazdagodást jelent
mindnyájunk számára, akik-
nek fontos a magyar mûvé-
szet.    farkas Pál

Hírünk a világban
Születésnapi portré

Az adóbevallás benyújtá-
sáig az Önök kezében a lehe-
tőség, hogy személyi jövede-
lemadójuk kétszer 1 százalé-
kát felajánlják, illetve az egyik
1 százalékkal közvetlen támo-
gassanak egy békéscsabai
civil szervezetet. Bár az 1 szá-
zalékos támogatás elenyésző
résznek tűnhet, a civil szektor
számára létfontosságú támo-
gatás és segítség.

Amennyiben nincs kap-
csolata civil szervezettel, a
www.bekescsaba.hu honla-
pon a Csabai élet/Civil élet/Ci-
vil szervezetek menüpont
alatt találhat civil kedvezmé-
nyezettet.

Kérjük önöket, hogy éljenek
ezzel a lehetőséggel és „adja-
nak egy részt a civileknek”!

Békéscsaba Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala

Segítsünk az egy százalékkal

Endrész László szerint a
soron kívüli helyreállítási
munkálatok jelentõs mér-
tékben javítottak a szenny-
vízberuházásban érintett
földutak helyzetén. A beru-
házás mûszaki ellenõrzését
végzõ mérnöki konzorcium
képviselõje mellett megkér-
deztünk néhány érintett la-
kót is a Meteor utcában,
ahol már a kamerás minõ-
ség-ellenõrzés szakaszán
is túlestek.

Vantara Gyula polgármester a
közelmúltban kapta az alábbi
levelet Kóti Istvántól, aki hoz-
zájárult, hogy levelét lapunk-
ban is közzétegyük:

Tisztelt Polgármester Úr!
Szeretnék köszönetet mon-

dani az okmányiroda dolgo-
zóinak, azon belül is a vezetôi
engedélyem megújításával
kapcsolatos ügyintézésben
közremûködôknek. Az iroda
dolgozóinak munkája példa-
szerû, az ügyintézés segítô-
kész, udvarias, gyors, pro-
fesszionális, amelyet talán így
lehet kifejezni: a szó legne-

mesebb értelmében ügyfél-
barát.

Hat évtizednyi életem so-
rán nem ezt tapasztaltam,
ezért úgy érzem, nem csak
köszönet, hanem dicséret is
megilleti az ügyintézésben
közremûködôket. Elszántam
magam a többórás várako-
zásra és a nehézkes ügyinté-
zésre, ehelyett pár perc alatt,
mosolyogva és kedvesen ol-
dották meg az ügyemet. 

Az okmányiroda mûködé-
sével kapcsolatban polgár-
mester úrnak is kifejezem elis-
merésemet. Kóti István

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

Májusi programok

2–7-ig: Születés hete – rendezvénysorozat

2-ától az aulában: Retro mese – régi mesekönyvek kiállítása

6-án (pénteken) 18.00-tól Születés – újjászületés (Dézsi
Aranka természetgyógyász előadása)

7-én (szombaton) 9.00-től 13.00-ig Babaruha-, gyermekru-
ha-, játékbörze és cserebere
A rendezvénysorozat programjaira díjtalan a belépés. Min-
den érdeklődőt szeretettel várunk, hiszen az előadások a
születéshez közvetetten kapcsolódnak, tehát nem csak a kis-
mamáknak, anyukáknak szólnak. További információ és a
börzére asztalfoglalás a 66/322-240-es telefonszámon. 

9-én 17.30-tól Új Medicina – Barnai Roberto, az Új Medicina
magyarországi meghonosítója, GNM-oktató tart egy csalá-
dias, párbeszédes, multimédiás előadást. Szeretettel várunk
mindenkit, aki megismerkedne a betegségek biológiai ösz-
szefüggéseivel, közelebbről belenézne az orvostudomány
legújabb és leghasznosabb felfedezéseibe. 

14-én 15 órától Gyógyulások és gyógyítások – előadás (Bru-
nó Gröning Baráti Kör)

– A Nádas sor és a Vandhá-
ti út környéke azok a területek,
amelyek kifejezetten problé-
másnak bizonyultak az elmúlt
hónapokban a szennyvízbe-
ruházás munkálatai kapcsán,
legalábbis ez tükröződik az
önkormányzathoz eljuttatott
lakossági panaszokból. Mi a
helyzet most az említett utcák-
ban?

– Zelenyánszki Péter képvi-
selő úr még januárban jelezte
a környék lakosainak főleg
közlekedési problémáit, ame-
lyekre reagálva a Nádas soron
már akkor azonnali helyreállí-
tásra szólítottuk fel a kivitele-
zőt, aki azt el is végezte. A te-
rületi helyszínelés alkalmával
is egyértelművé vált, hogy a
helyzet megoldódott. A Vand-
háti úton jelenleg is folyama-
tosan dolgoznak, de már itt is
történtek helyreállítások. Ez
esetben is végeztünk terep-
szemlét, és meggyőződhet-
tünk arról, hogy itt is rende-
ződtek az állapotok. Soron kí-
vüli helyreállítást kértünk a ki-
vitelezőtől a Meteor utcában

és a Trófea utcában is, ahol
szintén felmerültek a földutak
környékén gyakran tapasztal-
ható problémák, amelyek el-
sősorban az elmúlt hónapok
gyakori esőzéseinek követ-
kezményeként jelentkeztek. 

– Sokan panaszkodnak a
többször hibásan elhelyezett
közúti jelzőtáblák miatt is…

– Igen, ez sem új keletű
probléma. Minden munkate-
rületre vonatkozóan forgalom-
korlátozási terv készül, amely-
nek alkalmazása, vagyis a
táblák konkrét kihelyezése a
kivitelező feladata. Valóban ta-
lálkozhattunk hibásan kihelye-
zett táblákkal, de igyekszünk
orvosolni az esetleges téve-
déseket. Külön műszaki ellen-
őr látja el a forgalomkorláto-
zási tervek megvalósításának
kontrollját, aki hiba esetén
azonnal korrigáltat a kivitele-
zővel. 

– Ön hogy látja, mennyire
türelmesek a békéscsabaiak
a beruházással járó kellemet-
lenségek kapcsán?

– Jelenleg is közel negyven
helyszínen folyik a kivitelezés,
s ahogy minden nagyberuhá-
zás esetében, most is akad-
nak különbségek az egyes al-
vállalkozók között. Vannak,
akik lelkiismeretesen végzik a
munkájukat, tehát kellő körül-
tekintéssel és óvatossággal
járnak el, de voltak olyan kivi-
telezők is, akiknek munkája
vagy nem felelt meg az előze-
tes minőségi elvárásoknak,
vagy éppen a kivitelezés mód-
ja keltett jogos felháborodást
a lakosokban. Talán ez ront-
hatja leginkább a beruházás
megítélését. A munkálatok

megkezdése óta 4-5 alvállal-
kozó esetében az együttmű-
ködés megszakítására szólí-
tottuk fel a kivitelezőt, aki en-
nek eleget is tett. A kivitelezőt
és alvállalkozóit hiba esetén
helyreállítási, javíthatatlan hi-
ba esetében pedig kártérítési
kötelezettség terheli, miköz-
ben a szigorú minőségi elvá-
rásokat is be kell tartaniuk.
Az elkészült szakaszok mi-
nőségellenőrzése folyama-
tos, tehát kijelenthetem,
hogy egyetlen méternyi hi-
bás vagy rosszul kivitelezett
csatornát sem fogunk átadni,
aminek érdekében továbbra
is érdemes türelmet tanúsíta-
ni a felmerülő kellemetlensé-
gek miatt.

– Mikor lehet megkezdeni
a rákötéseket?

– Már elindult az átadási fo-
lyamat, amelynek első lépé-
seként a kivitelező rendelke-
zésünkre bocsátja az átadási
dokumentációt. Folyamato-
sak az elkészült szakaszok
minőségellenőrzései is, en-
nek részeként a kamerás át-
vizsgálás mellett terepbejárá-
sokat végzünk, de a ráköté-
sek megkezdése előtt ellenő-
rizni fogjuk az összes beköté-
si pontot is. Kizárólag első
osztályú csatornaszakaszo-
kat veszünk át a kivitelezőtől,
ezek ellenőrzése pedig időbe
telik. A szemléket és az áta-
dási dokumentáció vizsgála-
tát követően lehet megkezde-
ni az érintett területek átadá-
sát. Erről levélben fogjuk érte-
síteni a lakosságot. 

– A beruházás befejezési
határideje 2012. július 2. Elő-
fordulhat-e csúszás?

– Semmiképp! A kivitelező
jó ütemben halad a munkála-
tokkal. Vannak ugyan problé-
mák, jelenleg is több helyen
küzdünk a belvízzel, de az
előzetesen meghatározott be-
fejezési határidő tartható, és
nincs jel, ami késésre utalna.

Kárász-Kiss 

Endrész László: Mindent
leverünk a kivitelezõn!

Interjú a szennyvízberuházás mûszaki ellenôrének képviselõjével
Közel ötvenszázalékos készültségi szinten áll a város tör-
ténetének eddigi legnagyobb beruházása, amelynek
mûszaki felügyeletét az OKG Konzorcium látja el. Endrész
László, a cégcsoport helyi képviselõje szerkesztõségünk
vendégeként reagált az elmúlt hónapokban felmerülõ ko-
molyabb lakossági panaszokra, de szó esett a kivitelezõt
és alvállalkozóit terhelõ helyreállítási és kártérítési kötele-
zettségrõl is.

Ideiglenes járda a Vandháti
út és Meteor utca sarkán
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– Egy társadalom kulturált-
ságát az határozza meg,
hogy hogyan bánik a gyen-
gébbekkel: a csecsemőkkel,
idősekkel, betegekkel vagy
akár a gyalogosokkal. Ameny-
nyiben nő a gyermekek elleni
erőszak aránya, akkor az civi-
lizációs hanyatlást tükröz. Év-
tizedes folyamatok vezetnek
el a helyzet javulásához vagy
romlásához. Ha a társada-
lomból az azt összetartó,
meghatározó értékek kikop-
nak, akkor az olyan, mint egy
vonat, amelynek a fékrend-
szere felmondja a szolgálatot.
Ami ezt a helyzetet megelőz-
heti, az a család, az iskola, az
erős közösség. Az elmúlt
időszakban kivonták a neve-
lés értékeit és sokszor az esz-
közeit is az iskolából. Változ-
tatni kell ezen – mondta el la-
punknak Bódi Ferenc szocio-
lógus, az MTA tudományos
főmunkatársa.

Végh József kriminál-pszi-
chológus szerint valószínűleg
nincs több csecsemőbántal-
mazási ügy, csak jobban oda-
figyel az esetekre a hatóság
és a társadalom.

– A védőnők, a gyermekor-
vosok látják, ha gyanús seb,

heg van a kisgyermek testén.
A bölcsődében, az óvodában
is hamar kiderül, ha bántják
otthon a kicsit. A gyerekek ál-
talában elmondják, lerajzolják
vagy eljátsszák azt, ami velük
történik. Ha a gyerek „kínoz-
za” a babát, macit, akkor
nagy valószínűséggel egy
vele történt eseményt elevenít
fel. 

A szakember több össze-
tevőre vezeti vissza az ag-
resszív szülői magatartást.

– Vannak tényezők, amik
fékezik az erőszakot. Ilyen a
szülők erkölcsös neveltetése,
a magasabb műveltség, kul-
turáltság, érzelmi intelligen-
cia. Az agressziót növeli a hi-
ányhelyzet kialakulása, nevel-
tetési fékek nélküliség vagy a
frusztráltság. 

Csordás Ágnes, a Magyar
Védőnők Egyesületének el-
nöke szerint kollégáin kívül a
közösség is segíthet a bántal-
mazási ügyek felderítésében.

– Munkatársaim látják a
csecsemő állapotát, ha fejlő-
dési elmaradást, gondozat-
lanságot tapasztalnak, értesí-
tik a helyi gyermekjóléti szol-
gálatot, amennyiben bántal-
mazásra utaló jelet találnak,

akkor a rendőrséget. A védő-
nők csak havi egyszer látják a
kicsiket, ezért fontos, hogy a
lakókörnyezetben élők is
odafigyeljenek. Gyanús jel le-
het, ha a szülők nem viszik ut-
cára gyermeküket, rejtegetik
a szomszédok, ismerősök
elől.

A védőnők nincsenek
könnyű helyzetben, kevesen
vannak és hiányzik a bántal-
mazottakkal, bántalmazók-
kal foglalkozó intézményhá-
lózat is.

– Amennyiben kollégáink
zavart hangulatot észlelnek
az anyánál vagy az apánál,
akkor nincs nagyon hova for-
dulni, mivel az országban ke-
vés az olyan hely, ahová a
pszichés problémákkal küz-
dőket küldeni lehetne. Egy-
két hónap is eltelhet, mire
szakszerű ellátást kap valaki,
és addig bármi megtörténhet. 

Csordás Ágnes olyan ese-
tet is megemlített, amikor a
védőnő vált erőszak áldoza-
tává.

– Munkatársaink általában
nagy elfogadottsággal dol-
goznak, a szülők érzik a felé-
jük áradó empátiát, és vi-
szont, de sajnos vannak kivé-
teles esetek. Volt olyan védő-
nő, akit az egyik szülő úgy
pofonvágott, hogy a dobhár-
tyája is beszakadt.

BARANYAI GÁBOR

Hiányoznak a problémát kezelni tudó szociális intézmények

Csecsemôverés
– hanyatló civilizáció

Sokkoló hírek jelentek meg az elmúlt hónapokban halálra
vert, súlyosan bántalmazott csecsemôkrôl. A problémát sú-
lyosbítja, hogy hiányos az ilyen eseteket kezelô szociális el-
látórendszer. És néha maguk a védônôk is áldozattá válnak.

A legsúlyosabb
bûn

– A Btk. szerint a 14 év
alatti személy sérelmére
elkövetett emberölés a
legsúlyosabb minősített
bűncselekmény. A bíró-
ság az elkövetőt akár élet-
fogytiglani büntetésre is
ítélheti – tudtuk meg Beré-
nyi Andrástól, lapunk jogi
szakértőjétől.

Hiányzik a bántalmazottakkal, bántalmazókkal foglalkozó
intézményhálózat

Idén, február 16-án az Eu-
rópai Parlament 548 igen, 43
nem szavazat és 52 tartózko-
dás mellett elfogadta a horvát
uniós csatlakozásról szóló je-
lentést. A horvát fizzit.net hír-
portál megpróbálta kikövet-
keztetni, ki lehetett a 43 ellen-
szavazó. Arra jutottak: a bri-
tek, akik máig haragszanak a
horvátokra, részben a régi an-
gol–szerb szövetség hagyo-
mánya, részben a brit külpoli-
tika sajátosságai miatt. Nagy-
Britanniának ugyanis inkább
Törökország felvétele állna ér-
dekében, hogy kimozdítsa a
bővítés folyamatát Közép-Eu-
rópából (ami hagyományo-
san német érdekszféra) a Kö-
zel-Kelet irányába, ahol az an-
golok otthonosabban mozog-
nak. 

A honlap aggodalmai sze-
rint Nagy Britannia voltakép-
pen az egész csatlakozási fo-
lyamatot meggátolhatja.
ugyanis a horvát csatlakozási
szerződést – aláírása után –
mind a 27 jelenlegi Eu-tag
parlamentjének ratifikálni kell,

beleértve az angol Képvise-
lőházat is, ahol a Konzervatív
Párt többségben van. 

– Tény, Nagy Britannia hír-
szerzését érzékenyen érintet-
te, hogy miközben Ante Goto-
vinára vadásztak 2004-ben,
valakik kiszivárogtatták a hor-
vát sajtónak a brit kémek ne-
vét, és lebuktatták a fél balká-
ni brit titkosszolgálatot. Ezt a
konfliktust azonban már meg-
haladta az idő – mondta Ju-
hász József egyetemi tanár,
Balkán-szakértő.

– Elképzelhető, hogy Hor-
vátország felvétele egy nagy-

hatalmi alku része, egyfajta al-
kualap a bővítéspárti néme-
tek irányába, akik vonakod-
nak engedni a török csatlako-
zás ügyében. Amíg Németor-
szág nem enged, a horvát
csatlakozás sem mehet si-
mán. Akárhogy is, szerintem
az év vége felé, esetleg jövő
év elején lezárják a horvát
csatlakozási tárgyalások ösz-
szes fejezetét. Ez már nem a
magyar elnökség idejére fog
esni. Nagyjából egy év alatt
az Eu 27 tagországi parla-
mentje ratifikálja a csatlako-
zási jegyzőkönyvet. Ha nem
akad meg a ratifikáció, Hor-
vátország leghamarább 2013.
január elsején lehet az Eu
tagja. Azonban megeshet,
hogy például a brit vagy a hol-
land parlament Eu-szkepti-
kus többsége leszavazza a
csatlakozást. Ez esetben a
horvát belépés időpontja
még későbbre tolódhat!

EM

Ki lassítja Horvátország EU-csatlakozását?

Nagyhatalmi alkuk
a szomszédban

Noha a háborús bûntettekért körözött Ante Gotovina tá-
bornokot 2005-ben elfogták, Hollandia, Nagy-Britannia és
Svédország még négy évig blokkolta Horvátország EU-
csatlakozási folyamatát, mert Zágráb szerintük nem elég
példásan mûködött együtt a hágai Nemzetközi Törvény-
székkel. Déli szomszédunk az EU nyomására tavaly átírta
az alkotmányát és megkezdte az állami hajógyártás priva-
tizációját. Mégsem kapott csatlakozási céldátumot. Felve-
tôdik a kérdés: valamelyik EU tagországnak esetleg érde-
kében állhat a horvát csatlakozás lassítása?
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Az Országos Munkavédel-
mi és Munkaügyi Fôfelügye-
lôség a 2010-es ellenôrzése
során a munkavállalók 12
százalékánál tapasztalta a fe-
ketefoglalkoztatást. – Köztu-
dott, hogy a gazdasági válság
által leginkább sújtott ágaza-
tok között van az építôipar –

mondta Gedeon András szó-
vivô. – Mivel drasztikusan
csökkent az építkezések szá-
ma, értelemszerûen keve-

sebb munkaügyi ellenôrzés
történt ezen a területen. Az
egyszerûsített foglalkoztatás
új szabályainak bevezetése
több feketén foglalkoztató
építôipari vállalkozást is visz-
szaterelt a legális foglalkozta-
tás mezejére. A vagyonvéde-
lem területén viszont a sok-
szereplôs alvállalkozói láncok
is részei a problémának. 

Gedeon lapunknak azt is
leszögezte, ha a felügyelôk
feketemunkára bukkannak,
mindenképpen megbírságol-
ják a munkáltatót. – A felügye-
lônek nincs mérlegelési lehe-
tôsége: ha feketefoglalkozta-
tást tár fel, a bírság kiszabása
kötelezô. A hatóság soha
nem a munkavállalót bírsá-
golja, hanem a munkáltatót.

U. J.

Harmincezer feketemunkás Magyarországon
A tavalyi évben az OMMF
közel 30 ezer munkavállaló
esetében állapított meg be-
jelentés, illetve munkaszer-
zôdés nélküli, vagyis fekete-
foglalkoztatást. Az ellenôr-
zéssel az érintett munkavál-
lalók felénél találtak valami-
lyen szabálytalanságot. Az
eddigi években az építôipar-
ban „feketéztek” a legtöb-
ben. 2010-ben a biztonsági
cégek álltak a lista élén.

– Minden apró segítség,
amely a játékfüggőség felszá-
molását célozza, fontos előre-
lépés, akár az egyén szintjén
is – mondja Szalma Ibolya
pszichiáter, aki szerint a be-
tegség két legveszélyesebb
formája az online póker és a
nyerőgépek használata.

– Sajnos, hiába a tiltás, so-
kan már meglehetősen fiata-
lon megismerkednek a sze-

rencsejáték ezen formájával.
Az én praxisomban a legfiata-
labb beteg 16 éves volt.

A szakember a Helyi Té-
mának elmondta, hogy a já-
tékfüggőség rengeteg pénz
elköltését eredményezi, csa-
ládok mehetnek tönkre a be-
tegség eredményeként.

– A környezet gyanús le-
het, ha ezek az emberek so-
rozatosan eltűnnek otthonról,

egyre gyakrabban kérnek köl-
csön. Súlyosabb esetben a
bűncselekményektől sem ri-
adnak vissza annak érdeké-
ben, hogy pénzhez jussanak.
Akárcsak az alkoholizmusnál,
itt sem beszélhetünk teljes
gyógyulásról, hiszen előfor-
dulhat olyan élethelyzet, ami-
kor a játékos visszaesik be-
tegségébe. A szenvedélybe-
teg emberek nemcsak a csa-
ládjuk teljes vagyonát játsz-
szák el a nyerőgépeken, de
ennek eredményeként gyak-
ran öngyilkosságba menekül-
nek. G. B.

Adóval a félkarú rabló ellen
A nyerôgépek nagyobb adóztatásáról dönthet a közeljövô-
ben az Országgyûlés. Egy kormánypárti törvényjavaslat ér-
telmében havi szinten ötszörösére – mintegy félmillió fo-
rintra – emelkedne a nyerôgépek után fizetendô adó.

Most a biztonsági cégeknél
feketéznek a legtöbben

Kérdéses a horvát EU-csatlakozási idõpont 

A játékfüggõség miatt családok mennek tönkre
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– Mikor fogadja el a parla-
ment a hungarikum törvényt?

– Reményeink szerint idén,
az ôszi ülésszakon. A hunga-
rikum-törvény ötlete egyéb-
ként már az elôzô kormány-
ban felmerült. Bajnaiék – nyil-
ván nem minden politikai ok
nélkül – pont a választások
elôtt eszméltek rá, mennyire
fontos a magyar értékek vé-
delme. Már ekkor szó volt egy
olyan értéktárról, amely a kü-
lönleges magyar termékeket,
szellemi örökségünket gyûjte-
né össze és helyezné véde-
lem alá, ám ez a gyûjtô és
rendszerezô munka nem in-
dult el. A jelenlegi kormány
célul tûzte ki, hogy megalkot-
ja a nemzeti értéktárak rend-
szerét, amely piramis mód-
szerrel – a helyi szintû érté-
kektôl a Kárpát-medence ér-

tékeiig – igyekszik feltérké-
pezni nemzeti kincseinket a
Kodály-módszertôl a makói
hagymáig.

– Annak idején sokat lehe-
tett hallani arról, hogy Szlová-
kia európai oltalom alá he-
lyezte a kürtôskalácsot, így
Magyarország elvesztette e
csemege hungarikumként
való bejegyzésének a lehetô-
ségét.

– Ez így nem igaz! Szlová-
kia csak a szakolcai kürtôska-
lácsot regisztráltatta, amit ha-
gyományos szlovák termék-
ként be is jegyezett az Eu. De
ha Magyarország holnap Bé-
kési kürtôskalács néven akar-
ná regisztrálni saját tájegy-
ségének termékét, annak
nem lenne semmi akadálya.
Esetünkben csupán arról van
szó, hogy a szlovákok ügye-

sebben használták ki az adott
uniós lehetôséget.

– A készülô törvény szelle-
mében lehet hungarikum az
orosz eredetû Túró Rudi? Fô-
leg, hogy a klasszikusként szá-
mon tartott pöttyös Rudit jelen-
leg cseh tulajdonos gyártja.
Vagy lehet-e hungarikum a

gombfoci, ami szintén magyar
„találmány”?

– Ha a gombfoci vagy a Túró
Rudi besorolható a törvény által
felállítandó rendszerbe, hunga-
rikum lesz. Ebbôl a szempont-
ból nem lényeges, hogy a tulaj-
donos külföldi. Például az egyik
leghíresebb magyar pezsgô
német tulajdonban van. Attól
még az etyeki borvidékrôl szál-
lítják hozzá az alapanyagot,
régi magyar módszerrel állítják
elô, tehát akár minôsülhet hun-
garikumnak is. Ha egy termék
alapanyaga és elôállítási tech-
nológiája magyar, mindegy, mi-
lyen nemzetiségû a termék
gyártója. A törvényben felállí-
tandó Hungarikum Bizottság
azonban igyekszik majd a
nemzeti értékeink közül csak a
„legeket” kiemelni. Az sem len-
ne jó, ha túl sok hungarikum
lenne. De a gombfocinak biz-
tos, hogy helye van a nemzeti
értéktárban! EM

Még el sem készült a jogszabály, a német cég már most kijátszaná 

A gombfoci is hungarikum!
Az Országgyûlés hamarosan elfogadja a hungarikum-tör-
vényt. Lapunk Birinyi Józseffel, a parlament Hungarikum
Munkacsoportjának vezetôjével beszélgetett, aki elmond-
ta: a gombfoci része a magyar nemzeti értéktárnak és akár
külföldön gyártott termék is minôsülhet hungarikumnak.

A törvény hatályba lépése
után csak a Hungarikum
Nemzeti Bizottság által véd-
jeggyel ellátott termékek te-
kinthetôk majd hungarikum-
nak. Németországban né-
hány vállalkozó már most a
törvény utáni állapotra ké-
szül: ha nem árusíthat hun-
garikumot, árusít majd un-
garicumot. A megjelölés is-
merôsen cseng a német
ínyencek körében, ungari-
cum néven több étterem is
speciális magyar ízeket kínál
a betérôknek, de az ungari-
cum.de honlapról neves

magyar borokat is rendelhe-
tünk. Sôt, a német ungari-
cum GMBH levédette az un-
garicum.eu domaint is, tehát
a cég által forgalmazott ter-
mékek gyaníthatóan nem-
sokára megjelennek a távo-
labbi európai piacokon. A je-
lenleg fejlesztés alatt álló
honlapon nemrég még alföl-
di tehéntúrót, garabonciás
kemény sajtot, kenhetô
kecskesajtkrémet, illetve kü-
lönféle borokat és hazai
édességeket kínált a minô-
ségi magyar ízeket kedvelô
európaiak számára.

– Több hónap szünet után
folytatja videoblogját. Miért tar-
totta fontosnak, hogy Gyur-
csányról beszéljen?

– Az egyik hírgyûjtô oldalt
csak háttérként kapcsoltam

be, hogy a felvétel ideje alatt
mégis legyen valami a monito-
ron, és ott láttam, hogy Gyur-
csány elment a romagyilkos-
ságok tárgyalására. Ettôl úgy
felidegesítettem magam, hogy
rögtön el is felejtettem, erede-
tileg mirôl akartam beszélni.
Nem értem Gyurcsány Feren-
cet: kényszeresen mutogatja
magát, miközben katasztrofá-
lisan kommunikál. Elismerem,
hogy van, amiben ô is tehetsé-
ges, de hogy nincs önismere-
te, abban egészen biztos va-
gyok. Egész egyszerûen nem
veszi észre, hogy a személye
mindennek a gátja: az MSZP
megújulásának, egy egysé-
ges ellenzék kialakulásának.
Egyöntetû az elutasítása, még
azok részérôl is, akik a képes-
ségeit elismerik.

– Gyakran felhúzza magát a
híreken?

– Igen. Hírszerkesztôként
dolgoztam hosszú évekig. Aki
valaha hírszerkesztô volt, az
tudja, ez már-már betegség:
az ember nem lehet meg
anélkül, hogy minden újságot
ne olvasson el. Minden híra-
dást igyekszem figyelemmel
követni.

– Mi a véleménye a parla-
ment munkájáról?

– A Magyar Országgyûlés
tekintélye a béka feneke alatt
van. Ennek is köszönhetô,
hogy az átlagemberek közül
egyre többen válnak apoliti-
kussá. Amikor kiderült, hogy a
98 százalékos különadó nem
vonatkozik a képviselôkre, az
emberek már csak legyintet-
tek. A Gyurcsány-kormány
idején a képviselôk elkezdtek
ki-, bevonulgatni. De a mosta-
ni szocialista frakció is hitelte-
lenné vált azzal, hogy csak
ketten kerültek be egyéni je-
löltként, a többiek listán. Bár
van, akit kedvelek közülük, de
kérdezem: szegény Kiss Péter,
Lamperth Mónika, Lendvai Il-

dikó miért nem távozik már?
Adnák át a helyüket párton kí-
vülieknek, például. A Fidesz-
nek most úri dolga van velük
szemben, hiszen csak annyit
kell tenniük, hogy rájuk mutat-
nak és felteszik a kérdést:
„Ezek beszélnek?”. A Jobbik-
ról nem is beszélve! Egy-
szerûen, nem civilizált embe-
rek. Az LMP-ben pedig hobbi-
politikusok ülnek, akik perfor-
manszokat adnak elô: pél-
dául, leragasztják a szájukat...

– Mivel lazít, ha felidegesíti
magát a parlamenti közvetíté-
seken, híreken?

– Az igazat megvallva, irigy-
lem azt a festô barátomat, aki
már évek óta nem nézi a híre-
ket és nem olvas újságot. Én
viszont nyugdíjasként sem tu-
dom megállni. Ha lazítani aka-
rok, akkor kertészkedem, az
unokámmal foglalkozom.
Nemrég egy krimi írásába is
belekezdtem. Egy biztos: a
mai helyzetben nem lennék
hírszerkesztô!

GOMBÁS

Jönnek az ungaricumok?

Krimiírásba fogott

Havas Henrik felidegesíti magát Gyurcsányon
Havas Henriket nehéz kihozni a sodrából, ha a televízióról
van szó. A napokban azonban videoblogjában nem ismert
kíméletet, amikor az exhibicionista volt kormányfôrôl,
Gyurcsány Ferencrôl beszélt.

Törvény védi majd nemzeti értékeinket, örökségünket
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Minden híradást igyekszik
figyelemmel követni

– Borászati szempontból
még nem ért véget a válság:
hiába az eddigi erôfeszítés, a
tapasztalat az, hogy a külföldi
borokkal még mindig nehéz
felvenni a versenyt. Az embe-
reket továbbra is arra kell buz-
dítani, hogy magyar terméke-
ket fogyasszanak. Nem elég a
meglévô reklám a magyar bo-
roknak, hiszen a vásárlók
többsége továbbra is az olcsó
portékát keresi.

Juhász Attila szerint az ol-
csó külföldi borok – bár elsô
ízlelésre finomnak tûnnek –
hosszú távon jelentôs ve-
szélyt jelentenek az egészsé-
günkre.

– Amikor az emberek meg-
vásárolják a 400–600 forintos
borokat Chilébôl, Dél-Ameri-

kából és más távoli országok-
ból, akkor nem gondolnak
bele, hogy miért ilyen olcsó.
Ezekben az országokban
nincs olyan szigorú bortör-
vény, mint az Európai unió-
ban. Amikor például a szép,
mélybordó szín csábít el ben-
nünket, akkor nem gondo-
lunk bele abba, hogy akár bo-
dzát is használhatnak festô-
anyagként, vagy, hogy szinte-
tikus glicerinnel javítják fel
ezeknek az unión kívüli olcsó
boroknak az állagát. Lehet,
hogy ízletes termékekrôl van
szó, de hosszú távon tönkre-
teheti az egészségünket.
Sokkal jobban megéri, és biz-
tonságosabb is a valamivel
drágább magyar bort meg-
venni. G. B.

A magyar bor egészséges
Juhász Attila szerint a magyar boroknak továbbra is erôs
konkurenciát jelentenek a külföldi termékek.

A pékáruk drágulása ellen
a Magyar Pékszövetség azt
szorgalmazza, hogy a szak-
ma készítsen több kovászos
kenyeret és kevesebb liszttar-
talmú péksüteményt.

– Annak érdekében, hogy
a fogyasztók jól járjanak, azt
javasoljuk a péküzemeknek,
hogy a minôségi, kovászos
kenyerek gyártására álljanak
át – mondja Varga László, a
Magyar Pékszövetség elnö-
ke. – Ennek elôállítási költsé-
ge  és az ára hasonló mér-
tékû, mint a nagyüzemi tech-
nológiával elôállított kenyéré.
Ránézésre ugyan a kovászos
kenyeret nem lehet megkü-

lönböztetni a többitôl, ízre vi-
szont sokkal finomabb, egész-
ségesebb. Szerencsére azt
tapasztaltuk, hogy egyes mal-
mok nem emeltek árat a beí-
gértekkel ellentétben, és ese-
tenként tartalék búzakészle-
tek is elôkerültek. A liszt árá-
nak nagyobb mértékû csök-
kenésére csak az aratás idô-
szakában lehet számítani.

Varga László ugyancsak
javasolta, hogy a pékségek
inkább a péksütemények
gyártására álljanak át, ame-
lyeknek eleve kisebb a liszt-
tartalmuk és emiatt egészsé-
gesebbek.

GB

Egészségesebb kenyérrel
az áremelés ellen

A kovászos kenyér finomabb, egészségesebb

Nem mindegy, milyen bort iszunk
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A Vatikánban is tudnak már a
rédicsi plébános, Lendvai Zol-
tán gördeszkás akcióiról. A
pap egy bemutatóval avatta
fel azt a pályát, ami meghozta
faluja számára a hírnevet.
Ahogy mondja: ez az út vezet
a gyerekekhez, akik akkor is
nyitottak, ha nem szentfaze-
kak, és azt is megtudtuk tôle,
hogyan kerül II. János Pál
pápa Rédicsre.

– Mióta gördeszkázik?
– Tizennégy éves korom

óta érdekelnek az extrém
sportok. Késôbb, amikor már
pap voltam,  odajött az egyik
gyerek, hogy vegyem föl a si-
sakját, és utánozzam a kunsz-
tokat a deszkájukkal, amivel
egyben fel is szentelem. Meg-
mutatták kétszer, és harmad-
szorra tényleg ment. 

– Honnan jött az ötlet, hogy
pályát szerezzen a község-
nek?

– A gyerekek elmondták,
hogy négy éve szeretnének
pályát, aláírást is gyûjtöttek.
Gondoltam, meg kell oldani,
hogy biztonságos helyen
játsszanak. 

– Van, aki ennek hatására
jár templomba?

– Többen is! Két hét alatt
majdnem hatszázezren néz-
ték meg a felvételt a neten.
Don Bosco, a Szalézi-rend
alapítója híres volt pedagógiai
módszereirôl. Papként kötél-
táncolt, zsonglôrködött a fia-
taloknak. Az nézhette a mû-
sort, aki elment a misére. Ha
valaki mégse volt ott, helyben
megtartotta nekik a prédiká-
ciót. Ôt követem.

– Mindig ilyen nagy sikere
volt a fiatalok körében?

– Már az elsô években,
Körmenden feltûnt, hogy tu-
dok hatni a gyerekekre gör-
deszkával. Jöttek fiatalok,

akik karatéztak. Megkértek:
mutassam meg, mit tudok,
miután ôk is mutattak egy hát-
ra szaltót. Mondtam, fogják
meg a reverendámat, én is
megcsinálom. Megcsináltam,
és életre szóló barátság lett
belôle.

– Ön szerint rosszabbak a
mai gyerekek?

– Azt gondolom, mi rontjuk
el ôket, mert amit a gyerek lát,
azt utánozza. Amikor haza-
megy, és nagyon szigorúak
vele, nem meri megmondani,
milyen jegyet kapott, és már
oda a bizalom. Túl sok a kö-
vetelmény, kevés a lehetôsé-
gük gyereknek maradni. 

– Paptársai mit szólnak?
– A papok közül sokan

sportolnak. A nagy példaké-
pem II. János Pál, ô volt a leg-
sportosabb pápa. Reveren-
dában biciklizett a fiatalokkal,
meg együtt fociztak. Róla sze-
retnénk a gördeszkapályát el-
nevezni. 

– Önt a világ is megismer-
te. Mit gondolnak a Vatikán-
ban?

– Van egy ismerôsöm, aki-
nek a testvére ott dolgozik, és
megkértem, kérdezze meg,
mi a vélemény rólam. A na-
pokban már biztos megjön a
válasz, ott sem sietik el a dol-
gokat. BDE

Pályát építettek a faluban a gyerekeknek

Zoltán atya a Vatikánig
gurult gördeszkán

Zoltán atya reverendában is tud kunsztokat mutatni
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– Olyan elôadókat váloga-
tunk, akik érdeklik a nemzet-
közi közönséget – mondja
Gerendai Károly. – Persze, a
napi látogatók többségében
magyarok, az ô igényeiknek
is ugyanígy igyekszünk meg-
felelni.

Gerendai Károly a Helyi Té-
mának elismerte: korábban
gyakran igyekezett lobbizni,
hogy a kedvenc elôadói is fel-
lépjenek a rendezvényen.
– Amikor annak idején elkezd-
tük a Sziget Fesztivált, akkor 22
éves voltam, és tudtam, hogy

mi az, amit a korombeliek iga-
zán szeretnek. Ma már, 40 éve-
sen nem ismerem teljességé-
ben a fiatalok ízlésvilágát, ezért
– tudományos alapon – közvé-
lemény-kutatásokkal mérjük fel
az igényeket, nézzük a sláger-
listákat, a koncert-nézôszámo-
kat is. A fiam 18 éves, vagyis ha
nem ismerek valakit, aki szóba
kerül, akkor például az ô véle-
ményét is kikérem.              G. B.

Fia ad tanácsot Gerendainak
A külföldi sztárfellépôk sora szinte végtelen az idei Sziget
Fesztiválon: többek között a Pulp, Kasabian, Chemical
Brothers vagy Amy Winehouse is fellép.

Idén Amy Winehouse is fellép a Szigeten
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– Gyerekként a Vasas-
üdülôben nyaraltunk. Nem
volt soha nyaralónk, nem
voltunk gazdagok, a Bala-
ton arisztokrata oldalát
nem ismertem, például a vi-
torlázást sem. Ehelyett ját-
szottunk a homokban vö-
dörrel, vagy számháborúz-
tunk, ahol egybôl levadász-
tak – emlékezett vissza Er-
vin. – Sok helyen jártam
már a világban, de a Bala-
ton északi partjánál nincs
szebb. Nagy elmaradásom
az összes itthoni nemzeti
park. Amint a gyermekem
megtanul járni, szeretnék a
családommal többet is be-
járni. Mindenki rohan a ten-
gerre, és nem vesszük ész-
re a közeli értékeket. Én
például úgy éltem Buda-
pesten tíz évig, hogy nem
mentem be a Bazilikába,
mert annyira megszoktam,
hogy ott van. Rengeteg rej-
tett táj és érték van itthon,
amit mi magyarok sem is-
merünk. Válság van, ez
nem jó, de okot ad arra,
hogy kipróbáljuk a hátizsá-
kos turistáskodást. Jót tesz
a tolerancia érzékünknek
is, ha látjuk, hogy az or-
szág különbözô részein ho-
gyan élnek az emberek.

U. J.

Elôször hazánkat ismerjük meg!

Országjárás Nagy Ervinnel
A Balaton meghatározta Nagy Ervin gyerekkorát. A Va-
sas-üdülô és a számháború a mai napig kedves emlékei
a színésznek. Ervin vallja: Magyarország tájai a legszeb-
bek a világon, mielôtt külföldre megyünk nyaralni, ezeket
kellene látnunk. Családjával nemzeti parkjaink bebaran-
golására készül.

Nagy Ervin: Ismerjük meg Magyarország szépségeit

– A színpadon udvaros
Dorottya és Péterfy Bori a
testvérem. Dorottya, ha
mondhatom így, gyermek-
korom nôideálja volt. Borit
korábban nem ismertem,
de nagyon megszerettem,
talán a sokszínûsége miatt
is – mesélte lapunknak
Schell Judit kolléganôirôl,
akikkel a Három nôvérben
játszik.  Nem a másikat aj-
nározó testvéreket formá-
lunk meg, inkább olyano-
kat, akik kényszerbôl van-
nak egymásra utalva. Ren-
getegféle testvériség léte-
zik. Mi, a nôvéremmel gye-
rekkorunkban folyton vere-
kedtünk, ám attól még jó
testvérek voltunk. Teljesen
más a saját fiaim kapcsola-
ta. Lackó 13 évvel idôsebb,
mint Boldizsár, és a nagy
korkülönbség ellenére is
jól megértik egymást. Lac-
kó türelmesebb és megen-
gedôbb az öccsével szem-
ben. Mivel nagyon külön-
bözô életszakaszban van-
nak, sajnos kevés idôt töl-
tenek egymással. A kicsin
azt látom, hogy felnéz a
bátyjára, utánozza ôt. A na-
gyobb pedig mindig is sze-
retett volna testvért, szíve-
sen játszik vele.

U. J.

Schell Judit:
A kisfiam felnéz a nagyra!

A színpadon Péterfy Bori és Udvaros Dorottya a testvére,
gyermekkorában pedig – ahogy ô fogalmaz – nôvérével
agyonütötték egymást. Schell Judit lapunknak Csehov há-
rom nôvérérôl, saját és gyermekei testvéri viszonyáról is
mesélt.

Schell Judit és nôvére jó testvérek
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– Hogyan lehet egy szere-
pet eljátszani kilencszázszor?

– Még csak most tanulom,
és mindenképpen pozitív, hi-
szen ha egy darab tizenöt éve
fut, akkor valószínûleg jó. 

– Hogyan lehet elkerülni a
rutint ennyi idôn át?

– Nagyon nehéz, mert folya-
matosan fennáll a veszélye.
Pál István barátom szokta
mondani, hogy a profizmus a
fontos! Sosem értettem, miért
mondja, és most sem értem
pontosan, ennek hol van a ha-
tára, de az biztos, hogy az ilyen
pillanatokban kell elôvenni.

– Némileg olyan ön is, mint
Akela, aki befogadja, aztán el-
engedi az újakat.

– Akela egyre jobban illik
hozzám, mert ô öreg, vagy-
is engem követ a szerep,
nem pedig én a szerepet!
Egyre jobban stimmel a do-
log. Régi jó szokásom,
hogy az elôadás elôtt kikuk-
kantok a függöny résén,
mert kíváncsi vagyok arra,
hogy mi várható aznap. Ha
kialakul egy jó kontaktus a
közönséggel, van olyan,
amikor kézzel fogható az
aurájuk. A végén meg meg-
nézem, kiknek játszottam,
mert a darab közben nem il-
lik lenézni a közönségre.
Fontos a kontaktus a nézôk-
kel, csak nem mindig sike-
rül kialakítani.

– Amikor nem sikerül,
olyankor mi történik?

– Kudarcélmény. Az
egyensúlynak meg kell lennie
szellemileg és fizikálisan is, és
ennek az is része, hogy oly-
kor másra jár az agyam.
Olyankor belemerülök a fizi-
kai munkába. Ásni szoktam,
és van egy asztalosmûhe-
lyem, oda menekülök. Sok-
szor csak ámulnak a társaim,
hogy tokkal-vonóval megcsi-
náltam minden asztalosmun-
kát a házukban. De vevô va-
gyok mindenféle mezôgazda-
sági munkára is, a barátaim-
nak föltúrom a földjét, és re-
mélem, hogy nem csak ezért
szeretnek. A fizikai munka
tisztít meg igazán!

– Borbiczki Ferenc szereti
Akelát?

– Ezen sosem gondolkoz-
tam! Ha kilencszázszor egy-
más után ugyanazt teszem,
akkor érthetô, hogy az ember
olyan szimbiózisba kerül,
hogy már nem lehet különvá-
lasztani a szerepétôl. Az em-
bernek a kora miatt is hasz-
nálni kell azt, ami a fejében
van, hiszen jön egy fiatal, és
felnéz egy öreg színészre.
Egy kicsit bölcsebbnek is kell
mutatkozni. Akela szerepe is
errôl a bölcsebb hozzáállásról
szól. BDE

Kilencszázszor a színpadon

Borbiczki Ferenc:
Akela én vagyok!

Akela szerepe a bölcsebb hozzáállásról szól

Véget ért Iszak Eszter
kapcsolata. A fiatal mûsor-
vezetô korábban boldogan
számolt be lapunknak az
Istenes Bencével szövôdô
szerelemrôl, ám úgy tûnik,
ez sem tartott örökké. Esz-
ter nem búslakodik, a
Nagy Duett eltereli figyel-
mét bánatáról. A szôkeség
a Helyi Témának azt is elá-
rulta: hiába próbálják ôket

összehozni, partnerével,
SP-vel semmi nincs közöt-
tük. 

– Sajnos vagy nem sajnos,
vége a kapcsolatunk Bencé-
vel. Fiatalok vagyunk, próbál-
kozunk tovább – számolt be
az elmúlt hetek eseményeirôl
Eszti. – Az élet nem áll meg,
azóta napi 14-15 órát dolgo-
zom. Reggel elmegyek suli-
ba, aztán próbálunk Krisztián-

nal a duettre. Nem is bánom a
nagy hajtást, legalább nem
emésztem magam a dolgo-
kon, nem jut idôm rágódni a
történteken. A próbák jó han-
gulatban telnek, Krisztiánt
régóta ismerem, nagyon jó
mentornak tartom. A szakítás
miatt most nem igazán örü-
lök, hogy megpróbálnak min-
ket összehozni. Nincs köz-
tünk semmi SP-vel!            U. J.

Eszti újra szóló

– A külföldi kritikusok elsô-
sorban a magyarságunknak
tudják be, hogy ennyire ener-
getikus zenét játszunk. Nagyon
népszerû a muzsikánk Észak-
Amerikában, ennek köszönhe-
tô, hogy egy ötállomásos kon-
certturnén vehettünk részt –
mesélte Péter János zenekar-
vezetô. 

Az út alatt más élmények is
érték a bandát: Torontóban a
koncertek között azokban a
szobákban lakhattunk, ame-
lyekben korábban Bob Marley
és Eric Clapton is megszállt.

– Az egyik legnagyobb él-
ményünk az volt, amikor egy
helyi ír kocsmában a legjelen-
tôsebb ír ünnepen, Szent Patrik
napján, a mi zenénkre buliztak. 

A fellépés a Lee’s Palace-
ban volt, amely a Nirvana és az
Oasis együttesek kedvenc
koncerthelyszíne volt Torontó-
ban.

Gazdasági szempontból
megérné Kanadába költözni,
de mivel a zenénkre elsôsor-
ban a magyar közeg hat inspi-
rálóan, ha elmennénk innen,
akkor ez a hatás nem érvénye-
sülne. Szóval, inkább mara-
dunk és itthon alkotunk. 

GB

Meghódította Kanadát a magyar banda

Bob Marley szobájában
aludtak a Firkin tagjai

Az ír kocsmazene legmenôbb képviselôje Kanadában ma-
napság a magyar Firkin zenekar. Olyannyira befutottak,
hogy a Celtic Top Chart nevû slágerlistát december óta már
több alkalommal is vezették.

Péter János és együttese sikert sikerre halmoz

– Csenge, tedd le azt a
szöcskét! – mondta kislányának
Fésûs Nelly, mielôtt beleszólt a
telefonba. – Nos, ilyen egy díva
élete a hétköznapokban! Nincs
személyzetem, társalkodónôm,
és nem az a dolgom, hogy tár-
saságot fogadjak a szalonom-
ban, amikor épp nem játszom.
Amint levettem a gyönyörû toll-
díszes táncosruhámat, belebúj-
tam a farmerembe és sportci-
pômbe, és hazajöttem a csalá-
domhoz. Manapság már nem a
színésznô a sztár, mint akkori-
ban, amikor a színház társadal-
mi esemény, az egyetlen kultu-
rális program volt. Másrészt, a
férfiak ma már nem bánnak így
a hölgyekkel. Önálló és önfenn-
tartó voltam világéletemben, so-
sem tartott el senki, és nem is
vártam el – mesélte Fésûs Nelly,
akirôl már hároméves korában
eldôlt: a színpad lesz az élete. A
világot jelentô deszkákkal elô-
ször akkor találkozott, amikor
keresztapja – egy vidéki színész
– elôször vitte el a színházba. El-
lenvetés a család részérôl nem
volt, ahogy mondja, nem is le-
hetett volna. – Ha Csenge lá-
nyom valaha a színészi pályát
választaná, úgy érzem, esélyem
sem lenne meggyôzni az ellen-
kezôjérôl, ahogy az én édes-
anyámnak sem volt velem
szemben. BdE

Farmeres, tornacipôs dívák

Fésûs Nelly:
Soha nem tartott el senki!

Honthy Hanna cipôjébôl pezsgôt ittak a rajongói egy-egy
premier után, vagy a lovakat kifogva, maguk húzták a hin-
tót a közeli kávéházig. De milyen a sorsa egy mai dívának?
Fésûs Nelly a Moulin Rouge dívája volt három évig.

Kilencszázszor játszotta el Akela szerepét Borbiczki Fe-
renc a Dzsungel könyvében. Szerinte ô már Akela, és ettôl
csak az asztalosmûhelyében  vagy ásás közben tud meg-
szabadulni. 

SP-vel, azaz Éder Krisztiánnal csak a színpadon alkotnak párost Fésûs Nelly a Moulin Rouge dívája volt
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INGATLAN
Ingatlan- és hiteliroda. Finanszírozás,

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

SZOLGÁLTATÁS
Videofelvételek készítése professzioná-

lis minôségben esküvôkrôl, lakodal-
makról, családi rendezvényekrôl. Hív-
ja a 06-30/945-6959-es telefonszámot!

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

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

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

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

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

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

Zár, redôny, reluxa, szúnyogháló, harmoni-
kaajtó, szalagfüggöny, napellenzô szerelé-
se. Tel.: 30/233-4550. utánfutó-kölcsönzés!
Békéscsaba, Dobos István u. 20. Tel.:
70/335-7584, 66/636-135.

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

Bérautók (3000), bérmikrobusz (5000),
bérutánfutó (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.

OKTATÁS
Matematikából korrepetálás középis-

kolásoknak, fôiskolásoknak. Tel.: 06-
70/392-0459

Angolnyelv-oktatás. Tel.: 06-70/392-0459
Francianyelv-oktatás. Tel.: 06-66/442-

517, 06-20/382-5374.
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.

EGYÉB
Elégedetlen Ön a biztosító kárrendezé-

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

AUTÓ
Benzines Nissan Primera (1998-as) kifeje-

zetten megkímélt állapotban eladó. Tel.:
66/636-696.

Heppy, a négy év körüli,
keverék ivartalanított szuka
kutyus 2010-ben került a
menhelyre. Vidám, barátsá-
gos, más kutyákkal és macs-
kákkal is jól megfér. A csabai
állatmenhely a Kétegyházi út
30. sz. alatt található.

7CSA BAI MÉR LEG Környezetünk

Május 5–11.

Május 12–18.

Thor 3D (szinkr. amerikai akciófilm) 12 év
Rio 3D (brazil–kanadai–amerikai animációs vígjáték) KN
Halálos iramban: Ötödik sebesség
(szinkr. amerikai akcióthriller) 16 év
Hopp (szinkr. amerikai vígjáték) KN
Csúcshatás (amerikai akcióthriller) 16 év
Eljő a napunk (francia dráma) 18 év

Thor 3D (szinkr. amerikai akciófilm) 12 év
Rio 3D (brazil–kanadai–amerikai animációs vígjáték) KN
Halálos iramban: Ötödik sebesség
(szinkr. amerikai akcióthriller) 16 év
Csúcshatás (amerikai akcióthriller) 16 év
Team Building (magyar–német játékfilm) 12 év

www.csabacenter.hu

Caba zaplavená kvetinami

A P R Ó h I R D E T É S

A Csabai Mérlegben a kö-
zelmúltban írtunk arról, hogy
sikkasztás és más bűncselek-
mények miatt nyomozás folyt
Jambrichné Baranyai Klára, a
Csabai Állatvédő Egyesület
korábbi elnöke ellen. A nyo-
mozást a Békéscsabai Városi
ügyészség idén februárban
megszüntette. Az ügyészség
szerint az adatok alapján
„nem állapítható meg a bűn-
cselekmény elkövetése, és az
eljárás folytatásától sem vár-
ható eredmény”.

Az üggyel kapcsolatban
felkereste szerkesztőségün-
ket dr. Árusné dr. Juhász
Györgyi, a csabai állatvédők
jelenlegi elnöke.

– A rendőrségi nyomozati
anyag alapján az ügyészség
Jambrichnét a számviteli
rend megsértésében vétkes-
nek találta, de több körül-
ményt figyelembe véve a
vádemelés elhalasztásáról
döntött. A sikkasztás bűn-
tettét az eddig lefolytatott
nyomozás nem igazolta kel-

lő megalapozottsággal. Az
ügyészség nyomozást meg-
szüntető indokait egyesüle-
tünknek nem áll módjában
elfogadni, a határozat ellen
panaszt terjesztettünk elő a
megyei főügyészséghez –
közölte dr. Árusné dr. Juhász
Györgyi.

Az ügyben pro és kontra
további fejlemények várha-
tók, de a Csabai Mérleg a két
fél álláspontjának közlésével
a témát lezártnak tekinti.

Cs. M.

Panasszal élnek az állatvédõk

Ha tovább szennyezzük a
környezetünket, megöljük ma-
gunkat és az utánunk jövôket,
tönkretesszük életterünket. A
környezetvédelemben az állam
és az önkormányzat szerepe
elvitathatatlan, ugyanakkor
minden egyes ember felelôs-
séggel tartozik a tisztább, élhe-
tôbb jövôért – hangzott el a Bé-
késcsabai Városvédô és Vá-
rosszépítô Egyesület környe-
zetvédelmi fórumán. 

A Lencsési Közösségi Ház-
ban a Föld napja alkalmából
rendezett fórumon a környe-
zetvédelem aktuális kérdései-
rôl és Békéscsaba környezet-

védelmi fejlesztéseirôl tájéko-
zódhattak az érdeklôdôk. 

– Ha egészségesebb, tisz-
tább jövôt szeretnénk, értékfor-
málásra, önkorlátozásra és szi-
gorításokra van szükség  –
mondta dr. Cserei Pál, a város-
védôk elnöke.

Dr. Ferenczi Attila tanács-
nok, a városfejlesztési, környe-
zetvédelmi és mezôgazdasági
bizottság elnöke hangsúlyozta,
hogy Békéscsaba kiemelt fi-
gyelmet fordít az élhetôbb kör-
nyezet kialakítására.

– A fejlesztéseknek köszön-
hetôen a legtöbb környezetvé-
delmi mutató tekintetében ja-

vulás tapasztalható városunk-
ban. A szennyvízcsatornázás-
sal és a tisztítótelep megépíté-
sével több mint húszezer em-
ber élete válik komfortosabbá –
fogalmazott dr. Ferenczi Attila. 

A tanácsnok beszélt arról,
hogy a Gyulai úti intézmények-
nél a geotermikus energia fel-
használását tervezik, Póstele-
ken pedig ôshonos növények
betelepítésével gyûjteményes
növénykertet alakítanak ki –
minden területen arra töreked-
nek, hogy tisztább, szebb és
élhetôbb legyen a környeze-
tünk.

Mikóczy Erika

Gazdikeresõ

Lépések az élhetôbb jövôért
Primátor mesta, Gyula Van-

tara osobne rozdával v Deň
Zeme pred radnicou plánty
kvetín. Prvá osoba mesta za-
hájil aj súťaž v skášľovaní
mestského prostredia s náz-
vom „Za čistú, kvetinovú Bé-
kešskú Čabu” v šiestich kate-
góriách: verejné priestranstvá
pod balkónmi a oknami, činži-
aky, rodinné domy, pohostins-
ké zariadenia, inštitúcie a hos-
podárujúce orgány, obchody a
firemné sídla zdobené kveti-
nami. Cieľom akcie je, aby za-
pájajúc sa do celoštátnej súťa-
že skrášľovania prostredia s
názvom „Za kvetinové Ma-

ďarsko” bolo čím viac zasade-
ných plôch kvetinami, aby sa
rozvíjala kultúra zveľaďovania
životného prostredia, resp.
aby sa zmenil postoj obyva-
teľstva v tejto oblasti. Dôležité
je ďalej, aby  sa obyvateľstvo v
spolupráci s mestkými inštitú-
ciami a podnikateľskou sférou
pravidelne staralo o verejné
priestranstvá. Gyula Vantara
ako pekný príklad uviedol
Mestský park Széchenyiho,
námestia Kossutha a sv. Šte-
fana, ako aj Póstelek, ktorý je
čoraz viac vyhľadávanejší.
Slávnostné vyhlásenie výsled-
kov súťaže bude na jeseň.

Tentokrát, vo Veľký piatok bolo
rozdávaných pred radnicou
vďaka Pedagogickému centru
Esély, bankám OTP a Buda-
pest viac ako tritisíc plánt kve-
tín. Vyše tristo záujemcov  stá-
lo v radoch o kvety, najvytrva-
lejší dostali balkónové debny,
ktoré zasadili kvetinami odbor-
ní aranžéri. Následne primátor
mesta v spoločnosti spolupra-
covníkov Mestského úradu,
banky Budapest a dobrovoľní-
kov sa postaral osobne o zap-
lavenie kvetmi námestia pred
hudobnou školou, zasadili
vyše dvesto rastlín.

Andrea Vándorová

Vantara Gyula polgármes-
ter személyesen osztotta a vi-
rágpalántákat a Föld napján
a városháza elôtt. A város
elsô embere meghirdette a
„Tiszta, virágos Békéscsabá-
ért” virágosítási, parkosítási
és környezetszépítô városi
versenyt is hat kategóriában:
virágos balkon és ablak; in-
gatlan elôtti közterület, tár-
sasház; családi ház; virágos
vendéglátóhely; virágos in-
tézmény és gazdálkodószer-
vezet; virágos üzlet, telep-
hely. Az akció célja, hogy – az
országos jelentôségû „Virá-
gos Magyarországért” kör-
nyezetszépítô versenyhez

kapcsolódóan – növekedje-
nek a települési virágfelüle-
tek, fejlôdjön a környezetkul-
túra, illetve változzék a lakos-
ság ez irányú szemlélete.
Fontos cél, hogy javuljon a
rendszeres közterület-gondo-
záshoz való hozzáállás, s
mindez a lakosság és a vá-
rosi intézmények, vállalkozá-
sok bevonásával. Vantara
Gyula jó példaként említette a
Széchenyi ligetet, a Kossuth
és a Szent István teret, vala-
mint Pósteleket, ahová egyre
többen látogatnak el. A ver-
seny ünnepélyes eredmény-
hirdetése ôsszel lesz. Most,
nagypénteken több mint há-

romezer tô egynyári növény
talált gazdára a városháza
elôtt az Esély Pedagógiai
Központ, az OTP és a Buda-
pest Bank támogatásának
köszönhetôen. Közel három-
százan álltak sorba a virágo-
kért, s a kitartóak között vi-
rágkötôk által beültetett bal-
konládákat sorsoltak ki. Ezt
követôen a polgármester a
Budapest Bank és a polgár-
mesteri hivatal dolgozói, vala-
mint önkéntes segítôk társa-
ságában maga is gondosko-
dott a zeneiskola elôtti tér vi-
rágba borulásáról: több mint
kétszáz növényt ültettek el.

Vándor Andrea

Virágba boruló Békéscsaba

^
Lapunk legközelebbi száma május 19-én jelenik meg.
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EREDMÉNYEK
(Zárójelben a felkészítő ta-

nár nevét olvashatják.)
Terjedelmi korlátok miatt a

részletes eredménylistát a
www.bekescsaba.hu városi
honlapon találják meg olva-
sóink.

XXX. József Attila Városi
Versmondó Verseny

Április 11., József Attila
Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény

I. KATEGóRIA (1–2. o.): 1.
Jánosi Kata, József Attila isk.
(Schroff Károlyné); 2. Vulga-
rasz Leandrosz, József Attila
isk. (Kővári Éva); 3. Szák-Ko-
csis Rebeka Szabó Pál téri
isk. (Csicselyné Nemes
Anna). Különdíj: Csala Hunor
Erzsébethelyi isk. (Jobbágy-
né D. Szabó Mária). 

II. KATEGóRIA (3–4. o.): 1.
Karácsonyi Máté, Belvárosi
(Néveri Magdolna); 2. Nyakó
Levente, József Attila isk. (Mi-
halik Ágnes); 3. van Winsen
Florence, 2-es isk. (Gálné Al-
mási Ildikó). Különdíj: Kovács
Laura, 2-es isk. (Dombiné
Pécs Anikó).

III. KATEGóRIA (5–6. o.): 1.
Csala Tibor, Erzsébethelyi isk.
(Koszecz Gyöngyi); 2. Sipos
Eszter, Evangélikus gimn.
(Sztrakáné Sipos Edit); 3.
Kecskeméti Anna 2-es isk.
(Pallagi Györgyné). Különdíj:
Szántó Márk Dominik, 2-es
isk. (Pallagi Györgyné), Ban-

ner Zoltán különdíja: Király
Mónika Alexandra, 10-es isk.
(Szabóné Ambrus Erzsébet)

IV. KATEGóRIA (7–8. o.): 1.
Major Gyula, 2-es isk. (Pallagi
Györgyné); 2. Illés Adrián, Pe-
tőfi utcai isk. (Popol Klára); 3.
Bíró Máté, Jankay isk. (Tóth
Ágnes). Különdíj: Pribojszki
Hédi, Petőfi utcai isk. (Várai
Zsuzsanna).

Városi középiskolai vers-
és prózamondó verseny

Április 12., Széchenyi István
Két Tanítási Nyelvű
Szakközépiskola

Prózamondók: 
1. Petrovszki Ágnes (Belvá-

rosi isk.); 2. Bogdány Tamás
(Evangélikus gimn.); 3. Détár
Andrea (Belvárosi isk.).

Versmondók:
1. Drozdik Evelin (Közgé);

2. Rabatin Anett  (Belvárosi
isk.), 3. Tóth Dóra (Evangéli-
kus gimn.).

Városi mesemondó verseny
Április 13., Békési Úti

Közösségi Házak

1. osztály: 1. Nagy Berta-
lan, Erzsébethelyi isk. (Géczi
Emilné); 2. Kis Sándor, Gerlai
isk. (Zahoránné Erdei Judit);
2. Zleovszki Zoé, 10-es isk.
(Molnár Ildikó); 3. Potocska
Zita, Jankay isk. (Baloghné
Péli Erzsébet).

2–3. osztály: 1. Tóth Szil-
via, József Attila isk. (Bognár
Istvánné), 2. Kovács Laura, 2-
es isk. (Dombiné Pécs Anikó);
3. Jánosi Kata, József Attila
isk. (Schroff Károlyné). Külön-
díjas: Kajouk Ádám, Jankay
isk. (Baloghné Péli Erzsébet).
4–5. osztály: 1. Szántó Márk
Laura, 2-es isk. (Pallagi
Györgyné), 2. Bene Brigitta,
Jankay isk. (Terbe Andrea); 3.
Gali Balázs, Petőfi utcai isk.
(Asztalos Erzsébet). Különdí-
jas: Balázs Máté, Szent Lász-
ló utcai isk. (Kornisné Kvasz Il-
dikó).

Szín – játék – zene – szó
Április 14.

Aranydiplomások: Szabó
Pál téri isk. – „Hagyományőr-
zők”; Belvárosi isk. – „Kíván-

csi Kutakodók”; Erzsébethelyi
isk. – „Kolbászolók”; Jankay
isk. – „C team”, ezüstdiplo-
mások: 10-es isk. – „Kazin-
czy”; Petőfi utcai isk. – „Szi-
várvány”, 2-es iskola – „Csa-
bagyöngye”; Savio isk. – „Vi-
dámság Társasága”, bronz-
diplomások: Szent László ut-
cai isk. – „Tudorka”; Gerlai
isk. – „Elit Alakulat”; Esély –
„Esélyesek”; József Attila isk.
– „Kincsvadászok”.

Csoportos leg-díjak:
„A legjátékosabb csapat”:

10-es isk. – „Kazinczy”, „A
legjobb kincskeresők”: Esély
– „Esélyesek”, „A nagy kvar-
tett”: Belvárosi isk. – „Kíváncsi
Kutakodók”, „Fejtörő meste-
rek”: Savio isk. – „Vidámság
Társasága”, „A nagy lexiko-
nisták”: Erzsébethelyi isk. –

„Kolbászolók”, „Csabai Kol-
bászbírók”: Jankay isk. – „C
team”

Városi népdaléneklési
verseny. Április 15.,

Bartók Béla zeneiskola

1–2. o., egyéni:
Kiemelt arany minősítés:

Vári Zsófia (Petőfi utcai isk.),
arany minősítés: Petrovszki
Kata (Petőfi utcai isk.), ezüst
minősítés: Szél Laura (Petőfi
utcai isk.), Kajouk Ádám (Jan-
kay isk.), bronz minősítés: Kri-
zsán Katalin (Belvárosi isk.)

1–2. o., csoportos:
Arany minősítés: 1. c osz-

tályos csoport (Petőfi utcai
isk.), 2. a és 2. b osztályos 10
fős csoport (Belvárosi isk.),
ezüst minősítés: 2. c osztá-
lyos csoport (Petőfi utcai isk.)

3–4. o., egyéni:
Kiemelt arany minősítés:

Barta Zsuzsanna (Petőfi utcai
isk.), Tulkán Adél (Petőfi utcai
isk.), arany minősítés: Szebe-
rényi Gréta (Belvárosi isk.),
Potyi Bettina (Belvárosi isk.),
ezüst minősítés: Koór Márton
(Savio Szent Domonkos kato-
likus isk.), bronz minősítés:
Serb Diána (Jankay isk.)

3–4 o., csoportos:
Kiemelt arany minősítés: 4.

c osztályos csoport (Petőfi ut-
cai isk.), arany minősítés: 3. b
osztályos csoport (Petőfi ut-
cai isk.), ezüst minősítés:
Frizsnyicz Kíra és Kovács
Laura duó (2-es isk.), 4. a osz-
tályos 4 fős csoport (Belváro-
si isk.), 4. b osztály Pacsirták
csoport (József Attila isk.),
bronz minősítés: 4. a osztály
8 fős csoport (Jankay isk.)

5–6. o., egyéni:
Kiemelt arany minősítés:

Szabó Dóra (Jankay isk.),
Szarka Ida (2-es isk.), ezüst
minősítés: Tóth Molli (Szabó
Pál téri isk.), Guj Gréta (Jan-
kay isk.), bronz minősítés: Iri-
miás Petra (Belvárosi isk.),
Hajdú Zsuzsanna (Szabó Pál
téri isk.), Pangert Evelin (Jó-
zsef Attila isk.)

5–6. o., csoportos:
Kiemelt arany minősítés: 6.

a és b osztály 10 fős csoport
(Belvárosi isk.), ezüst minősí-
tés: 9 fős csoport (10-es isk.),
bronz minősítés: 5. c osztá-
lyos csoport (Petőfi utcai isk.),
5. osztályos csoport (Szabó
Pál téri isk.), 7 fős csoport (2-
es isk.)

7–8. o., egyéni:
Kiemelt arany minősítés:

Krett Krisztina (Petőfi utcai
isk.), arany minősítés: Krett
Attila (Petőfi utcai isk.), Ör-
kény Virág (József Attila isk.),
ezüst minősítés: Trenovszki
Virág (2-es isk.), bronz minő-
sítés: Szóró Salome (József
Attila isk.)

7–8. o., csoportos:
Kiemelt arany minősítés: 7.

a és b osztályos 8 fős csoport
(Belvárosi isk.), 8. c osztályos
csoport (Petőfi utcai isk.).

Tanári különdíjak a leg-
eredményesebb felkészítő
tanárnak: alsó tagozat – Krett
Attiláné (Petőfi utcai isk.), fel-
ső tagozat – Siposné Matus-
ka Klára (Belvárosi isk.).

XXXIII. Városi
Gyermekrajz-kiállítás

Április 16.,
Munkácsy Mihály Múzeum

A XXXIII. Városi Gyermek-
rajz-kiállítás díjazottjai:

Evangélikus gimn.: Sze-
nográdi Péter (8 éves) „Temp-
lom”, Török Virág (14 éves)
„Evangélikus kistemplom”,
Sidó Blanka (11 éves) „Nap-
sugár figurák”, Szathmári Do-
minik (12 éves) „Séta a város-
ban”. Sidó Blanka (11 éves),
Nagy Alexandra (13 éves),
Csenke Kata (11 éves), Rich-
ter Ramóna (12 éves), Nagy
Bernadett (12 éves), Kurilla

Emese (11 éves), Krizsán
Eszter (11 éves), Szűcs Szi-
monetta (11 éves), „Mese-
fánk” – tűzzománc. Jeszensz-
ky Szilvia (12 éves), Kovács
Nikoletta (12 éves), Szikora
Fanni (12 éves), Szatmári
Fanni (12 éves), Szaszák Ani-
ta (12 éves), „Békéscsaba”.

Savio katolikus isk.: Kor-
csok Anna (7. o.) „Az égig érő
paszuly”, Ottlakán Petra (7.
o.) „A só című magyar nép-
mese”

Szabó Pál téri isk.: Binder
Adrien „Aratás a határban”,
Veres Dóra (12 éves) „Hét-
köznapok a Lencsésin”, Haj-
dú Zsuzsanna (5. o.) „A fagyi-
zó”.

2-es isk.: Szabó Petra (8/b)
„Mákbubók”

10-es isk.: László Fanni
(3/b) „A mi centerünk”, Ko-
vács Adrienn (8 éves) „Meg-
jöttek a gólyák”, Bartha Bog-
lárka (8 éves) „Szeretem a
csabai kolbászt”, Máté Anna
Luca (8 éves) „Cicák”.

Petőfi utcai isk.: Nagy Ale-
xandra (7. b) „Estefelé”, Csia-
ki Dorottya (5. c) „Csabai ut-
carészlet verőfényben”, Oláh
Blanka (6/a) „A jaminai temp-
lom verőfényben”.

József Attila isk.: Steiger-
wald Lilla (10 éves), Molnár
Alexandra (10 éves), Szücs
Kata (10 éves), „Az Árpád für-
dő”.

Erzsébethelyi isk.: Fekete
Vanda (1. a) „A három kisma-
lac”, Velki Dorka (10 éves)
„Fészkére repülő madár”,
Králik Virág (3. b) „A mi jami-
nai házunk”.

Gerlai isk.: Vozár Réka (9
éves) „Icike-picike a Csabai
utca”, Asztalos Barbara (12
éves) „A termünk éke, az or-
szág fénye”, Rusznák Enikő
(10 éves) „Az udvarunkon”.

Szent László utcai isk: Kle-
ment Dávid (14 éves) „Temp-
lomok”, Albert Csaba (14
éves) „Cipők”, Sebestyén Lili
Erzsébet (10 éves) „Páva”.

Jankay isk.: Baji-Timkó
Ábel Zoltán (8 éves) „ünnepi
hangulat Békéscsabán”.

Szlovák isk.: Andrej Liza (5.
o.), Deák Enikő (5. o.) „Elfele-
dett csabai mesék”.

Csabai Kulturális Játékok szóban, képben, dalban
Békéscsabán szép hagyománya van az iskolai kulturális
versenyeknek. A korábbi évek gyakorlatához képest most
ezeket egy csokorba gyûjtötték, és az oktatási, közmûve-
lôdési intézmények összefogásával egy új rendezvényso-
rozat született „Csabai Kulturális Játékok” néven. Egy hé-
ten át mindennap más helyszínen zajlottak a versenyek.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgár-
mesteri Hivatala Oktatási, Közmûvelõdési és Sport Osztá-
lyának Közmûvelõdési Csoportja koordinálásával április
19–24. között megrendezett „kulturális kavalkád” az általá-
nos és középiskolásokat célozta meg. Az összmûvészeti
megmérettetések sorában a diákok vers-, próza-, mese-
mondásban, valamint népdaléneklésben mérhették össze
a tudásukat, alkotásokkal nevezhettek be a gyermekrajz-
kiállításra, továbbá könyvtárhasználat, keresztrejtvényfej-
tés, helytörténet, illem is képviseltette magát a kulturális já-
tékokon. A programsorozatot a szombati gálamûsor zárta,
melyen a díjazott tanulók produkcióit láthatták az érdeklõ-
dõk a Békéscsabai Kulturális Központban. 

Több mint 17 millió forin-
tot nyert a BéKSZI egy TÁ-
MOP – 3.4.3.-os pályázaton
tehetséggondozásra. A nyer-
tes projektet szakmai konfe-
rencián ismertették nemré-
giben a Békéscsabai Köz-
ponti Szakképző Iskolában,
ahol jelen volt Köles István,
a közművelődési, ifjúsági,
oktatási és sportbizottság
elnöke is.

Az elnyert 17 millió 727
ezer forintot a tehetséges ta-
nulók készségeinek, képes-
ségeinek kibontakoztatásá-
ra, fejlesztésére, versenyez-
tetésére, pedagógusképzés-
re fordítják, hiszen az iskola
nem tudásgyár, hanem kin-
csesbánya – hangsúlyozta
Marton József főigazgató.
Kutasi Sándor projektvezető

az elért eredményeket is-
mertette, Tuskáné Papp Er-
zsébet szakmai vezetőtől
pedig megtudtuk, hogy a
három tagintézmény mint-
egy ezer tanulója közül vá-
lasztottak ki százhúszat, de
megyei szinten több mint
220-an jelentkeztek a ver-
senyre. A tanulók kiválasztá-
sa a motiváció, az általános
intelligencia és a szakmai tu-
dás alapján történt. A diákok
határozták meg a projekt
célját, és aktívan részt is vet-
tek annak megvalósításá-
ban. A konferencia végén a
projektvetélkedő győztes
csapata, a „Vizes négyes”
és mentortanáruk, Tóth Pé-
ter számoltak be tapasztala-
taikról. 

Vándor Andrea

Sikeres tehetséggondozás
A Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és

Kollégium (5600 Békéscsaba, Gyulai út 53–57.) a következő,
határozott időre szóló álláshelyeket hirdeti meg a 2011/2012-
es tanévre:

nyomdaipari mérnök – feltétel főiskola, nyomdaipari szak;
angol–spanyol szakos  tanár – feltétel egyetem, angol–spa-

nyol szak; 
egészségügyi szakoktató – feltétel főiskola, egészségügyi

szakoktató végzettség, előnyt jelent egyetemi, egészségügyi
szaktanári végzettség;

angol szakos tanár – feltétel egyetem, angol szak;
vizuális kommunikáció vagy vizuális és környezetkultúra

szakos, grafika szakirányú tanár – feltétel egyetem, vizuális
kommunikáció vagy vizuális és környezetkultúra szak, grafika
szakirány.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2011. május 27.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2011. június 10.

A pályázatok benyújtásának módja: Tálas Csaba igazgató
részére, postai úton vagy elektronikusan

a tcs@bcs-szgyaisk.hu e-mail címen.

Tanári álláshelyek
A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. bérbe adja

az alábbi ingatlanokat:
1. Baross u. 16. – belvárosi, 109 m2-es üzlethelyiség (határozatlan
időre);
2. Bartók Béla út 14. – belvárosi, 251 m2-es helyiség saját parko-
lási lehetőséggel (hosszú távra);
3. Lencsési út 18. – két üzlet kialakítására is alkalmas, 157 m2-es
üzlethelyiség (kedvező feltételekkel);
4. Petőfi u. 2. – 95 m2-es üzlethelyiség a Csaba Center közelében,
a Petőfi utcai gyógyszertár mellett (határozatlan időre);
5. Szabadság tér 26. – belvárosi, 110 m2-es üzlethelyiség (határo-
zatlan időre);
6. Irányi u. 4–6. – belvárosi, 45 m2-es, 28 m2-es, 37 m2-es és 11 m2-
es üzlethelyiség (határozatlan időre bérelhető, a bérleti díj tartal-
mazza a fűtési költséget);
7. Szent István tér 16. – belvárosi, 148 m2-es üzlethelyiség ipari
árammal (határozatlan időre);
8. Szent István tér 9. – belvárosi irodaházban 10 m2-es, 11 m2-es
és 17 m2-es irodák (a bérleti díj tartalmazza a fűtési és világítási
költséget).

A részletekről munkatársaink adnak felvilágosítást az Irányi u.
4–6. sz. alatt, a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.-nél.

Tel./fax: 66/445-542, 06-30/299- 0632 (Fodor Lajos üzletágvezető),
e-mail: vagyonkezelő@globonet.hu, www.vagyonkezelozrt.hu.

„Vagyonkezelő Zrt. – az Ön ingatlanszakértője.”

Pályázati felhívás
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AJÁNLATUNKBÓL:

BÉKÉSCSABA:
A Teleki utcában, osztatlan közös
tulajdonú telekrészen 43 m2-es,
egy + két fél szobás, felújítandó
lakrész eladó. Ár: 5,2 M Ft. 

A Millennium utcában 57 m2-es,
egy + két fél szobás, erkélyes,
felújítandó lakás eladó. Ár: 6,7 M
Ft. 

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

A Vörösmarty utcában 80 m2-es,
kétgenerációs, félkomfortos ház
eladó. Ár: 7,7 M Ft. 

A Wlassics sétányon 4. emeleti,
központi fûtéses, két és fél szo-
bás, erkélyes lakás eladó. Ár: 8,2
M Ft.

Belvárosi, tetôtéri, klímás, ame-
rikai konyha + nappali + háló-
szobás, felújított lakás egyedi
fûtéssel eladó. Ár: 8,3 M Ft. 

Mezômegyeren, a Rajk L. utcá-
ban 100 m2-es, két szoba + nap-
palis, étkezôs családi ház eladó.
Ár: 9,8 M Ft. 

A Vörösmarty utcában kétszin-
tes, nappali + háromszobás, 120
m2-es, összkomfortos családi ház

dupla garázzsal eladó. Ár: 17 M
Ft. 

A Fényesi utcán 160 m2-es, két-
szintes, öt szoba + étkezôs, felú-
jított, hôszigetelt családi ház el-
adó. Ár: 22 M Ft. 

A Meteor utcában új építésû, há-
rom szoba + nappali + amerikai
konyhás családi ház garázzsal el-
adó! Ár: 23 M Ft. 

A Síp utcában belsô négy szintel-
tolással kialakított, négy háló-
szoba + szalon + nappalis, ga-
rázsos családi ház eladó! Ár: 38,7
M Ft.

VIDÉKI INGATLANOK: 
Szarvason, a Maczó zugban 256
m2-es telek, amelyen egy 9 m2-es
új faház található, vízparti lejá-
róval, csónakkikötôvel eladó. Ár:
2,9 M Ft. 

Kunágota központjában eladó
egy 3740 m2-es telken lévô 150
m2-es, négyszobás családi ház.
Ár: 3,5 M Ft. 

Kamuton, a Közép utcában 1398
m2-es telken lévô 100 m2-es, két
szoba + nappalis, étkezôs csalá-
di ház eladó. Ár: 5,4 M Ft. 

Békésen, a Síp utcában 75 m2-es,
két szoba + nappalis, részben
felújítást igénylô családi ház el-
adó. Ár: 5,8 M Ft. 

Békésen, a Tátra utcában 80 m2-
es, egyszobás, konyhás, fürdô-

szobás, vályogfalazatú családi
ház eladó. Ár: 5,9 M Ft. 

Kamuton, a Béke utcában 1694
m2-es telken lévô 120 m2-es, két
szoba + nappalis családi ház el-
adó. Ár: 6,3 M Ft. 

Békésen, a Lorántffy utcában 90
m2-es, két szoba + nappalis, fel-
újítást igénylô családi ház eladó.
Ár: 7,5 M Ft. 

Telekgerendáson, a Kossuth ut-
cában 130 m2-es, két szoba +
nappalis, teraszos, felújított csa-
ládi ház eladó. Ár: 7,9 M Ft. 

Mezôberényben, a József Attila
utcában, 1310 m2-es telken lévô
72 m2-es, kétszobás családi ház
eladó. Ár: 7,9 M Ft. 

Balatonalmádiban, a Jedlik
Ányos utcában 935 m2-es építési
engedéllyel, gázzal rendelkezô
építési telek 15 százalékos beé-
píthetôséggel eladó. Ár: 8,5 M Ft. 

Békésen, a Tátra utcában 120 m2-
es, három szoba + nappalis, egy
kis felújítást igénylô családi ház
eladó. Ár: 8,9 M Ft.

Szarvason, a Damjanich utcában
148 m2-es, háromszobás, két-
konyhás, verandás családi ház el-
adó. Ár: 9,5 M Ft. 

Telekgerendáson a Munkás utcá-
ban 2 szintes, 4 szobás+nappa-
lis, hôszigetelt, családi ház eladó.
Ár: 11. 8 M Ft 

Békésen, a Petôfi úton 160 m2-es,
négy szoba + nappalis, zárt fo-
lyosós családi ház eladó. Ár: 18 M
Ft. 

Békésen, a Sas utcában 153 m2-
es, öt szoba + nappalis, étkezôs,
hôszigetelt, klímás családi ház
eladó. Ár: 26,5 M Ft.

GARÁZS ELADÓ/KIADÓ:
A Vécsey utcában 17 m2-es ga-
rázs kiadó. Díja: 10 000 Ft /hó.

A Gyóni Géza utcában 18 m2-es
garázs kiadó. Díja: 14 000 Ft.

A Lencsési lakótelepen 18 m2-es
garázs a Pipacs köz környékén,
garázssoron eladó. Ár: 1,3 M Ft. 

A Baross utcában 16 m2-es, tégla-
falazatú, palatetôs garázs eladó.
Villany nincs. Ár: 1,8 M Ft. 

A Bartók Béla úton, garázsudvar-
ban álló garázs, villannyal eladó.
Esetleg bérlôvel együtt is! Ár:
1. 99 M Ft 

A Bartók Béla úton új építésû, kü-
lön bejáratú, udvarban álló gará-
zsok eladók.  Elektromos távirá-
nyítós kapu, garázsajtó, saját vil-
lanyóra! Ár: 2,1 M Ft.

Irodánk szarvasi, kecskeméti,
szegedi és gyulai ingatlanok-
kal is rendelkezik!

Irodánk mobil üzletkötôket
keres. Tel.: 30/391-9051

Becslések szerint több mint
húszezer illegális szemétlera-
kó hely található hazánkban.
Ha egy-egy telepet felszámol-
nak, rövidesen újabbak nônek
ki a földbôl. Senki sem szeret-
ne szemétkupacok között
élni; itt az idô, hogy a „Te-
Szedd! – Önkéntesen a tiszta
Magyarországért” program
keretében közösen tegyünk
valamit szûkebb és tágabb
környezetünk tisztaságáért.

Május 21-én a program
megyei koordinátora, a Békés

Megyei Önkéntes Centrumot
mûködtetô Béthel Alapítvány
nagyszabású szemétszedési
akciót szervez a területi víz-
ügyi igazgatósággal együtt-
mûködve. Az „Önkéntesség
európai évében” ezzel az ak-
cióval szeretnék felhívni a fi-
gyelmet arra, hogy mi ma-
gunk tehetünk az újraterme-
lôdô szemétkupacokról, és
tennünk kell ezek ellen is. 

Az önkéntescentrum várja
azoknak a civil szervezetek-
nek és környezetükért tenni

akaró embereknek a regiszt-
rációját, akik/amelyek szíve-
sen vennének részt az akció
népszerûsítésében, elôkészí-
tésében és végrehajtásában.
A programba a www.te-
szedd.hu honlapon vagy sze-
mélyesen a Békés Megyei
Önkéntes Centrumnál (5600
Békéscsaba, Dr. Becsey Osz-
kár utca 2.) lehet jelentkezni.

A TeSzedd! szervezői
nemcsak a gyűjtésben, ha-
nem a hazánkban található il-
legális hulladéklerakó helyek
feltérképezésében is számí-
tanak a polgárok segítségé-
re. Az akció helyi szervezői
mindenkivel felveszik a kap-
csolatot és nem csupán a
részletekről tájékoztatnak,
hanem a hulladékgyűjtő csa-
patok szervezésében is se-
gítséget nyújtanak. A Te-
Szedd! akcióról további in-
formáció a gyseres@stro-
beth.hu e-mail címen vagy a
06-70/422-6293-as telefon-
számon kérhetô.

Teszed, vagy nem teszed?

A hirtelen ébredező tavasz
a kullancsok szaporodását is
meggyorsítja, különösen az
állatok járta füves, bokros, fa-
törzses területeken. A kul-
lancs az emberek, állatok vé-
rével táplálkozik, és vérszí-
váskor számos kórokozót jut-
tathat a vérkeringésbe.

A kullancscsípést a leg-
jobb megelőzni, riasszuk el
magunk és állataink környe-
zetéből az élősködőket, ezzel
elkerülhetjük az esetlegesen
kialakuló betegségeket is. Lé-
teznek speciális kullancsirtók
és riasztók, ezekkel a szerek-
kel befújhatjuk, átitathatjuk a

felsőruházatunkat. Világos
színű öltözékben a szabad-
ban könnyebben felismerhet-
jük a ránk mászó parazitákat.
Ha lehet, kerüljük ki a kullan-
csok élőhelyeit, a hűvös, ned-
ves, árnyékos, füves, bokros
csalitost és erdőrészeket.
Túra után, majd másnap reg-
gel tüzetesen vizsgáljuk át a
testünket, hogy nincs-e ben-
ne kullancs, és a szabadban
hordott ruháinkat se felejtsük
ki. Házi kedvenceinket kezel-
jük a kullancsokat elpusztító,
elriasztó szerekkel, testüket
rendszeresen vizsgáljuk át.
Azokon a helyeken, ahol

hosszabb időt töltünk – telek,
kert, tábor –, a kullancsokat
permetezéssel pusztítsuk el.

Ha mégis megcsíp a kul-
lancs, a lehető leghamarabb
gondoskodjunk az eltávolítá-
sáról. A patikákban erre a cél-
ra modern kullancskiszedő
csipesz kapható. A kiszedés
után keletkezett sebet a
gyógyulásáig figyeljük. Ha el-
változást tapasztalunk, azon-
nal keressük fel háziorvosun-
kat, mert a kullancs súlyos
betegségeket, vírusos agy-
hártya- és agyvelőgyulladást,
valamint Lyme-kórt terjeszt-
het.

Tavaszi kullancsinvázió

A Körösök Völgye Natúr-
park Egyesület és a Százlábú
Egyesület közös előkészítése
alatt álló, a magyar–román
határon átívelő, Határok Nél-
kül a Körösök Völgyében el-
nevezésű gyalogos, kerékpá-
ros, kenus túraprogram és
zenei fesztivál legfőbb célki-
tűzése a térségi magyar–ro-
mán kétoldalú együttműkö-
dés javítása. A program to-
vábbi célja a térség kihaszná-
latlan természeti kincseinek
felkutatása, a helyi turisztikai
értékek hangsúlyozása és
környezetünk, természeti ér-

tékeink védelmének tudatosí-
tása. 

A szervezett túra június 1-
jén a romániai Belényesről in-
dul, majd Sólyom, Gyanta,
Tenke, Nagy-Zerénd, Fekete-
gyarmat, Ant, Sarkad, Békés
érintésével június 5-én Bé-
késcsabán ér véget. Az ese-
mény fővédnökségére Tőkés
Lászlót, az Európai Parlament
alelnökét kértük fel. A túra-
program célba érkezőit Van-
tara Gyula, Békéscsaba pol-
gármestere, országgyűlési
képviselő, a Körösök Völgye
Natúrpark Egyesület elnöke

és Deutsch Tamás, az Európa
Parlament dél-alföldi régióért
felelős képviselője fogadja. 

A túraprogram részeként
Békésen és Békéscsabán ha-
táron túli magyar művészek
fellépésével zenei fesztivált
rendezünk többek között Ke-
resztes Ildikó, Tolvai Renáta
és Rúzsa Magdi részvételé-
vel. 

A program részleteiről és a
túrára való regisztrációról a
www.korosok.hu oldalon tá-
jékozódhatnak. 
Körösök Völgye Natúrpark

Egyesület

Túraprogram és zenei fesztivál 

Békés megyében 1981-
ben a megyei tanács mun-
katársai hozták létre a moz-
gáskorlátozottak szerveze-
tét, hogy kimozdítsák visz-
szavonultan élő sorstársai-
kat és kiálljanak az esélye-
gyenlőségért. Az egyesület
híre eleinte szájhagyomány
útján terjedt, aztán már ke-
resték az érintettek, így ko-
moly közösséggé nőtte ki
magát.

– A kilencvenes évekre a
közösség elérte – mondta
Czeglédiné Kovács Ágnes –
, hogy jogszabályban rögzít-
sék a gépkocsiszerzési és a
lakás akadálymentesítését
szolgáló támogatási formá-
kat. Az addig szinte láthatat-
lan állampolgárok megmu-
tatták magukat, elmondták,
mire lenne szükségük. Az
egyesület hagyományos ci-
vil szervezetként és profesz-
szionális szolgáltatások
nyújtásával próbálta és pró-
bálja megkönnyíteni azóta is
az emberek életét.

– A megyében hatvanöt te-
lepülésen vannak jelen, intéz-
ményeket működtetnek, szol-
gáltatásokat nyújtanak. Mi-
lyen formában?

– Tizenhárom intézményt
hoztunk létre az oktatás, az
egészségügy és a szociális
ellátás területén. Gyógypeda-
gógiai és korai fejlesztő köz-
pontot, önálló életvitel köz-
pontot, lakóotthont, támogató
szolgálatot, fejlesztő iskolát,
nappali intézményt működte-
tünk. Ma az egyesület egy ti-
zenháromezer fős közössé-
get jelent. Segítünk többek
között tanácsadással, szállí-
tással, jogsegélyszolgálattal,
információkkal a szociális el-
látásokhoz való hozzájutást il-
letően, ügyintézéssel, de az
érdekvédelem, a munkaválla-
lás terén és a szabad idő
hasznos eltöltésében is.

– Az egyesület születésna-
pi ünnepségén mindenki elis-
meréssel szólt az ön kitartá-
sáról, lelkesedéséről. Ez hon-
nan ered?

– A fiam, Gergely a szüle-
tése után elkapott egy vírust,
leállt a légzése és agyvérzést
kapott. Hároméves volt, ami-
kor megkérdezte, ő miért
nem járhat óvodába, úgy,
mint a többiek. Gondolkod-
tam, mit tehetnék érte és a
hozzá hasonlókért. 1996-ban
kezdtem gyerekekkel és a
családjaikkal foglalkozni, két
év múlva pedig elvállaltam az
egyesület vezetését. Gergely
ma gimnazista, uszodába jár,
rockkoncertre vagy szóra-
kozni megy a barátaival, tel-
jes életet él. Az egyesület ve-
zetése megtiszteltetés szá-
momra. Nem mondom, hogy
örökre ez marad az életcé-
lom, de úgy gondolom, sike-
res évek vannak mögöttünk.
Büszke vagyok az egyesület-
re és büszke vagyok a mun-
katársaimra, akikkel együtt
ilyen szép eredményeket ér-
tünk el.

Mikóczy Erika

Teljes élet, korlátok nélkül
A kilencvenes évek elején egy anyuka nem nyugodott bele,
hogy fia – pusztán azért, mert két lába helyett kerekes szék-
kel közlekedik – rengeteg dologból kimarad. Összeírta, mi
hiányzik a gyermekének, megnézte a jogszabályokat, ke-
resett még szülõket, és egy civil szervezettel közösen szá-
mos családnak teremtette meg mindazt, ami teljessé tehe-
ti az életet. Az édesanya, Czeglédiné Kovács Ágnes tizen-
harmadik éve vezeti a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei
Egyesületét.



Fedõ és fedett rétegek

Az új tanítási és tanulási
módszerek megjelenése, a
hagyományos pedagógus-
szerepek megváltozása egy-
aránt nagy kihívást jelent a
pedagógusok és az oktatók
számára. Az új körülmények-
hez való gyors alkalmazko-
dáshoz, az oktatás színvona-
lának emeléséhez és az ok-
tatási szolgáltatások széles
körű bevezetéséhez a peda-
gógusok kiterjedt és intenzív
módszertani és szakmai fej-
lesztésére van szükség.

A konstrukció célja a pe-
dagógiai kultúra korszerűsí-
tése, mely egyrészt az intéz-
ményi implementációhoz is
elengedhetetlenül szüksé-
ges új módszerek (tanuló-
központú, differenciált mód-
szertan, változatos tanulás-
szervezési megoldások, ko-
operatív tanulási technikák,

projektmódszer stb.), eszkö-
zök (pl. IKT) használatának
széles körűmegismertetésé-
vel és elterjesztésével, más-
részt az intézmények bevo-
násával, a szolgáltatások és
intézményi fejlesztések kor-
szerűsítésével történik.

A közoktatás modernizá-
ciójának végrehajtására csak
kompetencia alapú és integ-
rált szemléletű korszerű pe-
dagógiai módszereket alkal-
mazni tudó pedagógusok
képesek. Az oktatás haté-
konyságának, eredményes-
ségének javítása, az oktatási
szektorban dolgozók szak-
mai kompetenciáinak fejlesz-
tése, korszerűsítése mód-
szeres befektetéseket igé-
nyel az oktatási ágazat hu-
mán-erőforrásaiba és a szak-
ma kiválóságainak húzóere-
jébe.

Az elvégzendő képzések
segítik az oktatás minőségé-
nek javulását, támogatják a
kompetencia alapú oktatás
széles körű és eredményes
implementációját, valamint hoz-
zájárulnak a pedagógusok
szakmai megújulásához.

A képzésen részt vevők: in-
tézményünkben három kolléga
tanul tovább a projekten belül.
Nagy Sándor és Zsilák János
kollégiumi nevelőtanár közok-
tatási vezetőképzésen, veze-
tés, tanügyigazgatás és me-
nedzsment szakmai területen.
Czepó Mihályné könyvtáros-ta-
nár pedagógusok elméleti,
szakmai, módszertani felké-
szültségét fejlesztő képzésen,
mentálhigiéné szakmai terüle-
ten.

A képzés időtartama:
mindhárom esetben 4 félév.
A kollégák tanulmányi idejük

alatt félállásban felmentést kap-
tak a munkavégzés alól annak
érdekében, hogy tanulmányai-
kat minél magasabb színvona-
lon teljesítsék.

Helyettesítésükről az intéz-
mény vezetése gondoskodott,
melynek költségeit a projekt
állja.

A képzések hasznosulása:
a pályázat keretében vég-

zettséget szerzett pedagógu-
sok tudásának hasznosulását
várja: 

– az intézmény szakmai
munkájában,
– a pedagógusi oktatási te-
vékenységébe való beépü-
lés tényével,
– az intézmény szakmai in-
novációs tevékenységébe
való beépüléssel,
– a tanácsadás, speciális
foglalkozások tartása, men-
torálási tevékenységbe való
beépüléssel.

A projekt az Európai unió
támogatásával, az Európai
Szociális Alap Társfinanszíro-
zásával valósul meg.
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BékéscsaBa anno…
Hajózni az Élôvíz-csatornán

A városi mezôgazdasági bi-
zottság 1940 januári ülésén
több felszólalásban kidomborí-
tották: Békéscsabának elsô-
rendû érdeke, hogy az Élôvíz-
csatornát hajózhatóvá tegyék. A
világháború kitörése miatt azon-
ban a terv véglegesen meghiú-
sult, a hajózási terv nem vált va-
lóra, s azután többé nem került
elô a szép és hasznos gondo-
lat megvalósítása. Pedig az
Élôvíz-csatorna a zsiliptôl Siko-
nyig húzódó csodálatos kör-
nyezete sétahajózással bôvül-
ve akkoriban jól szolgálhatta
volna a helyi turizmus ügyét is.

A hajdani ötlet felvetése után
több mint hat évtized elmúltával
elgondolkodtató lehet turisztikai
szempontból visszatérni a té-
mára. Sajnos, ma az Élôvíz-csa-
torna és környezete – legalább-
is annak a zsiliptôl Sikonyig ter-
jedô része – elhanyagolt, szo-
morú látványt nyújt. A náddal

benôtt meder beszûkült, vize
bûzös, alig méltó az „élô víz”
névre. Gátja járhatatlan az el-
burjánzott bokroktól és vastag
törzsû fáktól. Elérkezett az idô a
környezet rendbetételére, a me-
derkotrásra. Az unió manapság
különösen preferálja, támogatja
a környezetvédelmet szolgáló
terveket. E témakörben is pá-
lyázni kellene, hiszen hovato-
vább halaszthatatlan az Élôvíz-
csatorna Sikonyig, illetve Béké-
sig vezetô szakaszának a felújí-
tása. Ezzel egy idôben pedig
megvalósulhatna a csatorna vízi
útján a hajdani hajózási terv – de
turisztikai célból. A zsilipnél kié-
pített kikötôbôl tavasztól ôszig
alacsony merülésû sétahajó
közlekedhetne (illusztrációnkon
látható) 25–30 utassal egészen
Békésig és vissza. A sétahajó-
zás új színként ékesíthetné Bé-
késcsaba turisztikai palettáját.

Gécs Béla 

Az osztrák sportminiszté-
rium is támogatta azt a rangos
kick-box versenyt, amelyet a
közelmúltban rendeztek Inns-
bruckban. A világkupa minő-
sítésű eseményen huszonhat
ország ezerhatszáz verseny-
zője csatázott három napon
át. Városunk hírét öregbítette
a Békéscsabai Lakótelepi SE
csapata, hiszen három bronz-
és két aranyéremmel térhetett
haza. Junior korú versenyző-
jük, a vb-ezüstérmes Andó
László óriási sikert ért el. A
light-contactban a felnőttek

között és a saját korosztályá-
ban is csatasorba lépett fiatal-
ember a felnőtt férfi 74 kg-
osok között első lett, de el-
hozta a junior férfi 74 kg-osok
aranyérmét is.

A csabaiak eredményei:
semi-contact, junior férfi 63 kg
– 6. Vizsnyiczai Richárd, ka-
dett 1. kcs. 42 kg – 3. Szent-
péteri Bence, 47 kg – 3. Csák
Bence, 5. Sallay Gábor + 47
kg – 3. Opauszki Dávid. Fel-
nőtt nő 60 kg – 8. Vizsnyiczai
Viktória. 63 kg – 6. Vizsnyiczai
Richárd.

Andó tarolt a világkupán

Húsvét elôtt ismét aján-
dékokat vittek a csabai pol-
gárôrök a nagyszalontai és
a kovásznai gyermekotthon-
ba Bugyinszki Tamás, a pol-

gárôr-egyesület elnöke ve-
zetésével.

Akciójuknak évek óta
rendszeres támogatói van-
nak. Ez alkalommal dr. Fe-
renczi Attila, Tímár Ella és
Takács Péter önkormányza-
ti képviselôk, valamint Sóvá-
ri Ferenc, a Fecó-Ferr-Fém
Bt. ügyvezetôje, Bora Imre,
a Bora Ital-nagykereske-
delmi Kft. ügyvezetôje, a
Bencs-Metál Kft., a TOPlap-
TOP Kft. és természetesen a
városi polgárôrök adomá-
nyait továbbították a gyere-
keknek. 

Az élelmiszert és édessé-
get tartalmazó csomagokat
a gyerekek felemelô mûsor-
ral, frissen sült lángossal és
teával köszönték meg.

Adomány az árváknak

Nehéz áttekinteni Szilágyi
András új könyvének, a Fedő
és fedett rétegeknek teljes
anyagbázisát, hiszen 268 ol-
dalon sorolja jobbára az evi-
déki festészetet, jelezve,
hogy a forrás szinte kimerít-
hetetlen. Alkotók, művészek,
gondolati kavargások, szik-
rázó viták, és a lényeg, hogy
„a világ nem csupán megol-
dandó vizuális problémák
halmaza, hanem érzéki
örömforrás is”. A könyv 62.
oldalán olvasható az idézett
mondat, miközben az is igaz,
hogy Szilágyi műelemző
művészetének írásaival meg-
birkózni nem könnyű feladat,
de ha legyőzzük az olvasóval
szemben támasztott követel-
ményeket bizonyos alapvető
ismeretekről, máris közelebb
jutunk hozzá. A kötet 2000 és
2010 között megjelent több
mint negyven tanulmánya,
esszéje, művészeti kritikája
olyan hegyorommá egyesül,
melyet meghódítani egyet-
len lendülettel, tájékozódási
igénnyel szinte lehetetlen. A
Fedő és fedett rétegek mint
kötetcím is arra utal, hogy
nem egykönnyen birtokol-
ható olvasnivalóval állunk
szemben, hogy az olvasó
közreműködése azok meg-
értésében nemcsak alkalmi
órák időtöltése, sokkal in-
kább a közös gondolkozás,
töprengés, a hangtalan viták
és azonosulások ideje lesz.
Végül olyan ez a kötet, hogy

a festészet barátai hosszú
időn át válogathatnak belőle
olvasnivalót, akár hangula-
tuktól vezetve, vagy mélyebb
tájékozódást, olvasmányél-
ményt keresve. Hiszen Szilá-
gyi arról is valósághűen be-
szél, hogy „a kortárs festé-
szet... a tradicionális képes-
ségek igényéhez és követel-
ményéhez” közelít, vissza-
vonhatatlanul. A hangsúly,
mint mondja „a saját korához
való tartozáson” van, sőt: „a
festészet remélhetőleg meg-
őrzi humanizáló erejét, és
nem lesz áldozata a technikai
civilizáció és elidegenedés
folyamatának”.

Nagy dolgok ezek, és Szi-
lágyi András új kötete kitűnő
válaszokat ad a felmerülő
kérdésekre. Közérthető vála-
szokat, tartózkodva a túlsá-
gosan elvont magyarázatok-
tól, mert az „életöröm” nem
tűri a túlmagyarázásokat.
Tény, hogy sok fontos olvas-
mányt tartalmaz a kötet arról
is, hogy az evidéki képző-
művészet miért tartozik az or-
szág élvonalába, hogy kap-
csolataink a világ művésze-
téhez letagadhatatlan. A Ma-
gyar Téka Erkel Sándor
Könyvesház kiadásában, a
Kolorprint Kft. tipográfiájával
megjelent kötet a 2011-es
esztendő kiemelt eseménye,
és nélkülözhetetlen azoknak,
akik a festészet elkötelezett
barátai.

Sass Ervin

KOLLEKCIÓNK a stílust, eleganciát,

minõséget képviseli

alkalmakra és hétköznapokra.

VÁLASSZON ÖRÖMANYARUHAKÍNÁLATUNKBÓL!

AJÁNLJUK KLASSZIKUS ÉS TRADICIONÁLIS

RUHAKÍNÁLATUNKAT AZ ELEGANCIA 

ÉS KÜLÖNLEGESSÉG JEGYÉBEN.

Kínálunk ruhatárához táskát, bizsut, sálat.

Békéscsaba, Andrássy út 23–27.

Telefon: 66/447-578.

PEDAGóGuSKÉPZÉSEK
a Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollégiumban


