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Az idôjárás nem volt túl
kegyes: a havazás és a
rendkívüli hideg miatt több
elôadó és meghívott szer-
vezetnemtudottrésztvenni
akonferencián,detizenegy
önkormányzat, húsz civil
szervezet, egyházi szerve-
zetek és különbözô hiva-
talok is képviseltették ma-
gukat Gyôrtôl Kaposvárig,
SzolnoktólSalgótarjánig.
A múlt év decemberé-

ben, az esélyegyenlôség
napjánelfogadott„Azegye-
sülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil
szervezetek mûködésérôl
és támogatásáról” szóló

idén január elsején életbe
lépett civil törvényt, vala-
mint az ahhoz kapcsolódó
végrehajtási kormányren-
deletet a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium
nemzetiségiésaciviltársa-
dalmikapcsolatokértfelelôs
államtitkársága részérôl dr. 
Ványai László, acivilkapcso-
latokfôosztályánakvezetôje
ismertette.

Kisgyôri Roland, a Nem-
zeti Erôforrás Minisztérium
szociális,család-ésifjúság-
ügyértfelelôsállamtitkárság
fôosztályvezetô-helyettese a
nemzeti önkéntes stratégi-
áról szólva elmondta, hogy

hazánkon kívül Németor-
szág, Skócia és Spanyolor-
szág rendelkezik önkéntes
stratégiával. A szeptember
elsejével hatályba lépô új
közoktatási törvény tükré-
ben jelentôséggel bír majd
az önkéntesség a fiata-
lok körében, hiszen ötven
óra önkéntes munka lesz
az érettségi feltétele. Gaál 
Roland, a Nemzeti Munka-
ügyiHivatalosztályvezetôje
Tanulás, munka, esélyek
címû elôadásában a szü-
letés pillanatától a családi
háttér, majd az oktatás, a
megszerzett iskolai vég-
zettség alapján vázolta az
esélyegyenlôtlenségeket. A
zárszót dr. Deutsch Tamás, 
EU parlamenti képviselôtôl
hallhattuk, aki az unió
esélyegyenlôségi politikájá-
ról szólt.Uniósképviselônk
kolbászgyúráson is részt
vett,ígyvalóbanösszegyúr-
ták azt a számos értéket,

amelyek hasznosításával
valóban tettünk egy lépést
azesélyegyenlôségfelé.

A megyei Esélyek Háza
szerveztekonferenciátaNem-
zetiErôforrásMinisztériumés

a Nemzeti Család- és Szo-
ciálpolitikaiIntézettámogatta.

VándorAndrea

A város tömegközlekedé-
si útvonalait és a nagyobb
gyûjtôutakatmárazelsôna-
gyobbmennyiségûhólehul-
lását követôen elkezdték ta-
karítani,viszontcsakkésôbb
indultmegakisebbutcák,a
lakótelepiéskertvárosirészek
hómentesítése.Hétfôreggel-
remár aligmaradt a város-
banolyanútvagyutca,ahol
egyszer sem járt hótakarító
– tudtuk meg Csiaki Tamás 
osztályvezetôtôl. A polgár-
mesterihivatalvárosüzemel-
tetési osztályának elsô em-
berearróltájékoztatott,hogy
ekkorra a város útjainak 90
százalékát már legalább
egyszer ledúrták, vagyis az
esetlegesennehezenjárható
szakaszokon túl nem érke-
zettbejelentésjárhatatlanvá-
rosiutakról.Vasárnapreggel
született döntés  az úgyne-

vezettrendkívüligépiéskézi
hótakarításiprogrambeindí-
tásáról, melynek keretében
a szerzôdéses vállalkozó
többletkapacitásának igény-
bevételén túl, három vállal-
kozóbevonásávalmegkezd-
ték a szerzôdésben foglalt
hómentesítési szakaszokon
kívüli kisebb utak és dûlôk
takarításátis.Ezzelpárhuza-
mosan indult meg hétfôn a
hó összegyûjtése és elszál-
lítása azokról a területekrôl,
aholmáranagymennyiség
miatt nem maradt hely az
elkotorthó további tárolásá-
ra. Ezt három újabb vállal-
kozás bevonásával sikerült
megoldani, akik a Malom
téren összegyûjtötték, majd
onnan a csatornába kotor-
ták a havat. Csiaki Tamás
hozzátette,hogyapluszvál-
lalkozók bevonására azért

volt szükség, mert a város-
salszerzôdésbenállócéga
megállapodás értelmében
csakakiemeltútvonalakta-
karítására kötelezett, ami a
városúthálózatánakmintegy
50százalékátjelentiésfôleg
a tömegközlekedési és a
fôútvonalakhómentesítésére
vonatkozik.

Makszin András a külte-
rületi helyzetrôl nyilatkoz-
va elmondta, hogy már az

elôrejelzések alkalmával fel-
hívással fordultak a tanyá-
konélôkhöz,hogyprobléma
esetén a megadott mezôôri
telefonszámon kérhetnek
segítséget.Avárosházaköz-
terület-felügyeleti és mezei
ôrszolgálati csoportjának
vezetôje elmondta, hogy
fôleg tüzelô-, élelmiszer-,
ivóvíz- és gyógyszerbeszer-
zésre vonatkozó kérelmek
érkeztek,amiketacsaládse-

gítô szolgálat bevonásával
együttesenkezeltek.Alegin-
kább veszélyeztetett, vagyis
azidôsek,egyedülélôkvagy
nagycsaládosoklaktatanyá-
kat egyenként ellenôrizték,
smindenkinek igény szerint
nyújtottak segítséget. Va-
sárnapkezdtékmegabefújt
terelôutak hómentesítését,
ami egészen a hét máso-
dik feléig folyamatos volt,
hiszen helyenként méteres

hóátfúvásokat kellett eltaka-
rítani.Szerdáigtöbbmint80
terelôutat mentesítettek, ez
több mint 200 kilométeres
szakasztjelentcsakakülte-
rületen.
Aszemétszállításbannem

okozottkomolyabbfennaka-
dástahóesés–tudtukmeg
Bondár Lajostól, a Tappe
Hulladékgazdálkodási Kft.
kommunikációs igazgatójá-
tól.Elsôsorbanalakótelepe-
ken,példáulaKazinczyésa
Lepény Pál utca környékén
fordult elô, hogy a takarító-
gépek rátúrták az edények-
reahavat,megakadályozva
ezzel az ürítést. Jellemzô
volt az is, hogy a szemét-
tárolók elôl gondosan elta-
karított hó helyére azonnal
beparkoltakazokazélelme-
sebb autósok, akik máshol
nem találtakhelyet.Ezekkel
együtt városszerte mintegy
25–30 olyan szeméttároló
maradt ürítetlenül, amelyet
valamilyenokbólnemtudtak
megközelíteni.BondárLajos
hozzátette, hogy az összes
önkormányzatiútjárhatóvolt
a leghavasabb idôszakban
is, tehátnemakadtakelse-
hol,mindenutcábabetudtak
hajtani, ahova a rendszeres
ürítések alkalmával be kell
járniuk.

KárászKissPéter

„Gyúrjuk össze” – konferencia a városházán
Esélyegyenlôség a magyar társadalomban 

A hóeltakarítás után komoly jégpályát alakítottak ki a Petôfi  utcai iskolában

Az esélyegyenlôségi konferenciát Herczeg Tamás tanácsnok nyitotta meg

Hóból is megárt a sok – el voltunk havazva
Hómentesítési körkép a februári havazás után

A szokatlanul hideg napok eleve meglepôek, hiszen a 
farsangi szezon küszöbén már javában a tavaszvárás han-
gulatában ég mindenki. Az idei február elsô hétvégéjének 
kiadós havazása igazi sokként érte a város lakóit. Nem is 
beszélve az idônként akár mínusz húsz fok alá csökkenô 
hômérsékletrôl... A február elsô hétvégéjén, péntektôl 
vasárnapig lehullott – a polgármesteri hivatal városüze-
meltetési osztályára beérkezô adatok alapján – átlagosan 
30-40 centiméternyi hó eltakarítása, a külterületen élôk 
felügyelete és az olyan alapszolgáltatások ellátása, mint a 
szemétszállítás, nem volt egyszerû ebben az idôszakban. 
e három fô terület szakembereivel, felelôseivel idéztük fel 
a hózáporos hétvége eseményeit. 

Herczeg Tamás szociális tanácsnok nyitotta meg azt 
az esélyegyenlôségi konferenciát, amelynek a városháza 
díszterme adott otthont. A tapasztalatcserére meghívták az 
országban mûködô valamennyi esélyek Háza munkatársa-
it, a civil szervezetek, polgármesteri hivatalok, önkormány-
zatok képviselôit. Mint azt a tanácsnok köszöntôjében 
elmondta, az egyenlô bánásmód nem álom, de sokat kell 
még tennünk a helyzet javítása érdekében. 

Képviselői sarok Hanó Miklóssal
3. oldal

A magyarok és az esélyegyenlőség
5. oldal

Szorított a spanyolcsizma
7. oldal
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Kövesse híreinket, felhí-
vásainkat és játékainkat a
világlegnépszerûbbközös-
ségi oldalán is! Klubtagsá-

gunkfolyamatosanbôvül,Öniscsatlakozzonhozzánkés
népszerûsítseoldalunkatismerôseikörében.

LMP: Fórum kell 
a belváros felújításáról

Jobbik: Újra kell tárgyalni 
a városi adósságot

Fidesz: Fegyelmezett 
mûködés a továbbiakban is  

A pénzügyi helyzet stabil
Vantara Gyula: Feszes gazdálkodással fejleszthetünk 

Az ÁSz-jelentés 2007 
és 2010 között vizsgálta 
Békéscsaba költségveté- 
sét, különös tekintettel a 
kiadások és a bevételek 
alakulására, valamint az 
önkormányzati gazdálko-
dás stabilitására. Az anyag 
rendkívül tárgyszerû és 
korrekt – kezdte Takács 
Péter az LMP közgyûlés 
utáni tájékoztatóját. 

A képviselô felhívta a fi-
gyelmetarra,hogyavizsgált
idôszakban az adósságál-
lomány 1,78milliárd forintról
7,97 milliárdra  emelkedett.
Mintmondta,acsatornázás-
nakkomolyszerepevaneb-
ben,hiszavárosazönerôta
kötvényekbôl finanszírozta,
denemcsakezazok.Meg-
jegyezte,hogyilyenmértékû
eladósodásifolyamatBékés-
csaba életében a rendszer-
váltásótanemvolt.Akorábbi
kormányok nem voltak ön-
kormányzatbarátok,deállítá-
saszerintazújkormánysem
az. Takács Péter leszögezte:
a tavalyi költségvetésben a
Bajnai-kormányhoz képest a
központi költségvetési támo-
gatás mértéke gyakorlatilag
nem emelkedett, ebben az
évben pedig negyvenmilli-
árddalkapnakkevesebbetaz
önkormányzatok,minttavaly.

A képviselôbeszélt arról,
hogyazÁSzanyagaszerint
a városban mûködô önkor-
mányzati tulajdonú cégek
átláthatóan és jól gazdál-
kodtak,ezértúgyvéli,hogy
a törzsházkonszern létre-
hozásanemvolt indokolt.A
belváros felújítása kapcsán
TakácsPéterkiemelte,hogy
mindenképpenlakosságifó-
rumotkellenerendezniezzel
kapcsolatban, hisz a leg-
utóbbi közmeghallgatáson
eznemvolttéma.
– Többször szót emel-

tünkaSzentIstvántérios-
torfák megmentéséért, a
jegyzôasszonytólaztafel-
világosítást kaptuk, hogy
a fák vizsgálata után az
eredménytavároshonlap-
ján közzéteszik. Ez a mai
napignemtörténtmeg.Vé-
leményünkszerintMagyar-
országbármely városában
egy ilyen árnyékot adó fa-
sor a felújított belváros dí-
szelenne.Aztállítják,hogy
betegek a fák, szerintünk
pedig még több tíz évig
élhetnének. Arra is kíván-
csiaklennénk,hogyaSzé-
chenyi ligetben vajon mi
indokolta negyven, szerin-
tünkszinténegészségesfa
kivágását – tette fel a kér-
déstvégülTakácsPéter.

me

A város gazdálkodásának 
csaknem négy évét értékelô 
ÁSZ-jelentés egyértelmûen 
tükrözi azt az önkormány-
zatokat országszerte sújtó 
kórtünetet, amit eladóso-
dottságnak hívunk – kezdte 
a Jobbik csabai szervezeté-
nek közgyûlés utáni sajtótá-
jékoztatóját Strifler Attila.

A Jobbik helyi alelnöke
hozzátette,hogynemnagyon
értiazönkormányzatMSZP-s
képviselôinekez irányúbírá-
latait, hiszen pont a pártjuk
kormányzási tevékenysé-
gével fémjelzett idôszakban
érvényesült leginkább a
helyhatósági terhek folya-
matos növekedése, a köz-
ponti források szûkülésével
egyidejûleg. A képviselô a
városvezetôkfelelôsségérôlis
beszélt az adósságállomány
kapcsán, amellyel – ahogy
fogalmazott – a város 2006-
ban kötvénykibocsátásokkal
és hitelfelvételekkel lépett
azeladósodásútjára.Strifler 
Attila a hódmezôvásárhelyi
példa követését javasolja a
város vezetésének. Eszerint
Lázár Jánoshoz hasonlóan,a
csabaiparlamentiképviselôk
ismarkánsabbanszállhatná-
nakharcbaavárosiadósság
kérdéseinek esetleges újra-
tárgyalásasorán.

Szabóné Kocziha Tünde 
a Körös Volán többlettámo-
gatásáról szóló közgyûlési
határozatot bírálta, me-
lyet nem szavaztak meg a
közgyûlésen. A képviselô
asszony véleménye szerint
tarthatatlan,hogyegyretöb-
betfizetavárosaközlekedé-
si társaság veszteségeinek
pótlására,miközbenazállam
egyre kevesebb pénzt fordít
ugyanerre az egyébként tu-
lajdonában lévô szolgáltató
esetében. A Jobbik helyi el-
nökeugyanakkorüdvözöltea
KósKárolySzakképzôIskola
épületénekértékesítésiterve-
zetét,melyrôlszinténdöntött
atestületmúlthétpénteken.
A Jobbik nemcsak azért tá-
mogattaajavaslatot,mertaz
Evangélikus Egyház tett ja-
vaslatotazépületmegvásár-
lására, hanemazért is,mert
ígyavárosméganyereség-
mentesállamosításelôttpro-
fitálhatazügyleten.Szabóné
Kocziha Tünde üdvözölte a
Szarvasiútonértékesített te-
lephely ügyét is, amelynek
kapcsánmegjegyezte, hogy
mindig is támogatták a kez-
deményezéseket, amelyek
békéscsabaiakmunkáhozju-
tásátsegítikelô,akkorpedig
különösen,haezegymagyar
cég helyi szerepvállalásával
valósulhatmeg.

Az Állami Számvevôszék 
összefoglalva jónak ítélte 
a város gazdálkodását. A 
jelentés tartalmazza, hogy 
bár az adósságállomány 
a vizsgált idôszakban ket- 
tôrôl nyolcmilliárdra nôtt, a 
beruházások értéke meg-
haladja a tizenötmilliárdot 
– kezdte dr. Ferenczi Attila 
a Fidesz közgyûlés utáni 
tájékoztatóját. 

A tanácsnok megjegyez-
te, hogy jellemzôen nagy
támogatási intenzitású pá-
lyázatokon vett részt Bé-
késcsaba, a kötvényforrást
pedig nagyberuházásokra,
fejlesztésekre fordították.
Hozzátette:voltakolyanbe-
ruházások,amelyekheznem
vagy csak kisebb mértékû
támogatást lehetett nyerni,
dealakossági igényekeze-
ketisszükségessétették.Az
életminôség javítását szol-
gálta például az önerôbôl
megvalósítottjárdaprogram,
amelyreösszesen680milli-
ót költött az önkormányzat,
vagy a csak részben támo-
gatott útfelújítás, útépítés,
amelyre 300 milliót fordítot-
tak.
–AzAgóra-beruházáshoz

nyolcszor annyi pénzt hoz-
tunkide,mintamennyiasa-
ját erô, és amennyit egyéb-

kéntisrákellettvolnakölteni
aház felújítására.Ráadásul
abontássoránkiderült,hogy
az épülettel nagyobb a baj,
mint ahogy azt elképzeltük.
Olyan elmozdulások, stati-
kai problémák jelentkeztek,
amelyek miatt megerôsítô
pluszmunkákraleszszükség
–mondtadr. Ferenczi Attila. 
A tanácsnok hozzátette,

hogy  több olyan pályázat
isvan,amelyen95százalé-
kos támogatási arány mel-
lettveszrésztaváros. Ilyen
például a gáttól a Corvin
utcán, Dózsa György úton
át a Bartók Béla útig húzó-
dó kerékpárút építése, a
Nagyszalonta–Békéscsaba
turisztikaiprogram,de ilyen
akalandparkis,ezutóbbinál
öt százalék önerôvel több
mint egymilliárdos beruhá-
zásvalósulhatnameg.
Dr. Ferenczi Attila végül

beszéltarról,hogybérlôér-
kezettazÉszakiIpartelepre,
a Szarvasi úton a KITE vá-
sárol telephelyet, az Evan-
gélikus gimnázium pedig
ajánlatot tett a Kós Károly
szakképzô épületére. A va-
gyoni bevételekbôl tartalé-
kot kívánnak képezni, hisz
fegyelmezett, átgondolt,
takarékos mûködésre lesz
szükségatovábbiakbanis.

MikóczyErika

A januári közgyûlés dön- 
tései közül Vantara Gyu-
la polgármester az ÁSz-
jelentést, az Északi Ipartelep 
ipari csarnokának haszno- 
sítását, valamint Nagysza-
lonta és Békéscsaba közös 
turisztikai pályázatát emel-
te ki. 

–AzÁSz-jelentésalapján
összességében elmondha-
tó, hogy a város pénzügyi
helyzete stabil. Az Állami
Számvevôszék felhívja a fi-
gyelmünketarra,hogya fo-
lyamatokat tartsuk kézben,
és intézkedjünk, hogy a
2013-tól megnövekvô adós-
ság-visszafizetést kezelni
tudjuk. Ésszerû, takarékos
gazdálkodással ezt meg
tudjuk oldani – fogalmazott
Vantara Gyula. 
A polgármester leszö-

gezte, hogy a jelentés sze-
rint, 2007 és 2010 között a
kötvények kamataiból és a
kötvényekbôl származó be-
vétel elegendô volt a kamat
törlesztésére,azárfolyamvál-
tozásbóladódókötelezettsé-
gekre,ésmégígyismaradt
kamatbevétel. Hangsúlyoz-
ta: feszes gazdálkodással
az önkormányzat részt tud
venniajelentôsunióstámo-
gatással megvalósuló fej-
lesztésekben–2013-tólmár

kevesebbpályáza-
ti lehetôség lesz,
most kell kihasz-
nálniameglévôket.
Hozzátette, hogy
2007 és 2010 kö-
zött mintegy 15
milliárd volt a fej-
lesztési kiadás,
2010 után ennek
avárhatóösszege
összesen23,7mil-
liárdforint.Vantara
Gyula rávilágított:
a következô évek-
ben takarékos,
racionális gazdál-
kodásttervezavá-
ros, nem számol-
nakmûködésicélú
hitellel, áttekintik
a beruházásokat
és csak azokkal
indulnakel,amelyekmagas
támogatási arányúak, ener-
gia-megtakarítással,munka-
helyteremtéssel, bevétellel
kecsegtetnek.
Az Északi Ipartelep csar-

nokának hasznosításával
kapcsolatban elmondta,
hogy azt öt évre adják bér-
be további ötéves opciós
lehetôséggel. Ez 25 milliós
éves bevételt jelent Békés-
csabának, a cég környe-
zetvédelmi szempontból
korszerû technológiát hoz
ide,munkahelyeketteremtés

iparûzésiadót is fizet.Végül
a polgármester beszámolt
arról, hogy Nagyszalontával
közösenpályázatot adbe a
város.Ahatáronátnyúló tu-
risztikai fejlesztés keretében
az Árpád fürdôben új, 33 x
25 méteres medence épül-
het,azÉlôvíz-csatornánali-
getnélésazifjúságitábornál
csónakkikötôlétesülhet,egy
LED-falon pedig Nagysza-
lonta turisztikai kínálatából
kaphatnak ízelítôt a csabai-
ak.

M.E.

Olvasóinkatezúttalatél
rôlkérdeztük.

Majernyik
György
takarító:
– Eléggé

megviseltafo- 
lyamatos ha- 
vazás, mert a szakmámból
kifolyólag többszörösen is
érintettvagyok.Azegyiknap
szinteóránként ki kellett jön-
nöm,mertnemszabad,hogy
baleset történjen az intéz-
ményelôtt.

Kormányos
Piroska
tanuló:
–Egyáltalán

nem örülök
neki,mertlas-
sítjaaközlekedést,ésemiatt
a buszok olykor félórákat is
késnek,mitöbb,nekemisvolt
már ebben részema napok-
ban.

VargaBalázs
gondnok:
– Mint ter-

mészeti cso-
dánaknagyon 
örülök a hó-
nak,mert látványnaknagyon
szép,azonbanmivelbringával
járok, némilegmegnehezítet-
teazutóbbiháromnapomat.

Olvasóink 
szerint

A januári közgyûlés alap-
ján is elmondható, hogy 
bármilyen konstruktív ja-
vaslata volt az ellenzéknek, 
azt a városvezetés azonnal 
támadásnak vette. Fontos 
leszögezni, hogy minket to-
vábbra is Békéscsaba sor-
sa érdekel, továbbra is azt 
gondoljuk, hogy csak a vá-
ros számít, ezért hajlandó-
ak vagyunk együttmûködni 
a városvezetéssel, ameny-
nyiben az hagyja – kezd-
te az MSZP tájékoztatóját 
Miklós Attila. 

A képviselô szerint a
fideszes városvezetés pró-
bálta sikerként beállítani az
ÁSz-jelentést, ezzel szem-
benazÁllamiSzámvevôszék
kijelenti,hogyadósságcsap-
dába kerülhet a város, ha
minden marad a régiben.
Mint mondta, a számok azt
mutatják, hogy 2012–’13-
ban Békéscsaba  visszafi-
zetési kötelezettsége a mai
árfolyamon számítva annyi,
mint amennyi a teljes adós-
ságállomány volt 2006-ban,
vagyis mintegy kétmilliárd
forint. Miklós Attila megje-
gyezte, hogy az egyetlen
pozitívum az ÁSz-jelentés
alapján a helyi vállalkozók-
naknyújtotttámogatás,amit
még 2007-ben azMSZP ja-

vasolt a városvezetésnek.
Hozzátette, hogy korábban
azInvitel-pénzmentettemeg
avárost,tavalyakormánya
„hátrányos helyzetbe került
önkormányzatok megsegí-
tése” címet viselô alapból
adott 300 milliós támoga-
tása, de felmerül a kérdés:
vajon2012-benkimentimeg
Békéscsabát?
–AzÁSz-jelentésvitájában

gyakranúgyéreztük,mintha
nemugyanaztajelentéstol-
vastuk volna. Egyértelmûen
benne van, hogy Békés-
csaba folyó bevételei 2014-
tôl nem adnak lehetôséget
a hitelek kamatainak és a
tôkéneka visszafizetésére –
folytattaHrabovszki György.  
A képviselô megjegyezte,
hogyazutóbbihónapokban
többolyanhibáttapasztaltak
ésvetettekfelaközgyûlésen,
amelyekreegyfelelôsváros-
vezetésneknemcsakreagál-
nia kellene. Példaként hoz-
ta fel a Közgé tornatermét,
amelybe belelóg a parkoló-
ház.Ahogyfogalmazott:ter-
mészetesen lehetnek hibák,
de a városvezetésnek nem
az a dolga, hogy ezeket a
hibákatelhallgassaatestület
elôtt,hanemaz,hogyfeltár-
ja és megkeresse a megol-
dást.

Mikóczy

MSZP: 2012-ben ki menti 
meg Békéscsabát?

Keresse fel Ön is weboldalunkat a 

www.csabaimerleg.hu
címen!



Multikulturális mûsorral 
lepte meg Frankó Attila feb-
ruár hetedikén az Andrássy 
Úti Társaskörbe érkezôket. 
A sokszínû program egyik 
elôidézôje, hogy 15. élet-
évébe lépett az általa mû-
ködtetett produkciós iroda, 
és hatéves a Békéscsabai 
Irodalmi estek. Az utóbbi 
keretén belül mutatták be 
Nyemcsok László újságíró 
legújabb kötetét, a Kutyavi-
lágot.

Az intézménynagytermé-
benszószerintnemlehetett
elejteni azt a bizonyos kis
varróeszközt, olyan sokan
voltak.Shogyezmostvajon
kinekszólt?Aszervezônek?
Nyemcsok Lászlónak? Vagy
R. Kárpárti Péternek?
A Frankó Produkciós Iro-

da évfordulóját – Oszlács 
Norbert mûsorvezetô tol-
mácsolásában – elsôként
Vantara Gyula polgármester

üdvözölte levélben,majddr. 
Ferenczi Attila tanácsoksze-
mélyesen méltatta Frankó 
Attila kulturálisésegészség-
ügyi misszióját. R. Kárpárti
Péterazestfolyamánnovel-
lákat olvasott fel Nyemcsok
Kutyavilágából,aztkövetôen
elszavalta legkedvesebb
költeményeit. Továbbá mik-
rofonhoz lépett Nyemcsok
László,Csordás Ákos és az

Alakulat együttes, Mátyus 
Tímea színi hallgató, az iro-
dalmi estek legnépszerûbb
elôadói, miközben a terem
falain Imre György fotóripor-
terképeivibráltak.
„Az elsô koncertet pont

tizenötévvelezelôttszervez-
tem –mesélte Frankó Attila
–egyakkormég ismeretlen
zenésznek,Balázs Pálnak...”

SuchTamás

Az Emlékház kiállítá-
saihozMunkácsyMihály
képanyagát 1994-tôl a
Magyar Nemzeti Galé-
riától kölcsönzi a város.
Idônként lecserélnek,
illetve egy-egy tárlathoz
visszakérnek néhány
képet, de a darabszám
– 21 eredeti festmény –
mindigmarad.Acserék
idején egy darabig hi-
ányzikafalrólamegszo-
kottfestmény,aztánörü-
lünk,hogy–azeddiga
galéria raktárában vára-
kozott mûvein keresztül
–újabbarcátismerjükmega
mesternek. Ígyvanezmost
is,amikornégyképetcserélt
leaGalériaaMunkácsyEm-
lékházfalairól..
A korai mûvek termében

a vállán legyecskével áb-
rázolt Reök Irén arcképe
helyett Kerstinger György
kereskedôrôl, 1863–’64 kö-
rül Pesten festett portréja

nézvelünkszembe.AFalusi
felolvasás helyett pedig az
1865-ben készült, ma Deb-
recenbenláthatóBúsulóbe-
tyárkésôbbi(1893),érettebb
megfogalmazásához látha-
tunkegyvázlatot,amelyetfa
alaprafestetteMunkácsy.
Mostantól Sedelmeyer

képkereskedô arcképét
egy tanulmány helyettesíti,

amely a „Colpachi isko-
la” témakörben 1882-
ben készült, címe: Ta-
nítófelelôkislánnyal.
Változás történt a

negyedik Munkácsy-te-
remben is, A Rene-
szánszapoteózisa,abé-
csimúzeummennyezet-
képéhezkészültvázlata
helyetta legelsôszínta-
nulmánytkaptuk,amita
hivatalos megrendelés
elôttkétévvel,1884-ben
festettamester.
Februártól a Nem-

zetiGalériaanyagából
a17dbmár ismerôsésaz
újonnan érkezett 4 új kép
mellett az éppen egy éve
békéscsabai magántulaj-
donból kiállításra kapott,
Lang Györgyöt, Munkácsy
asztalosmesterétábrázoló,
korai festményével ismer-
kedhetaz idelátogatóked-
vesközönség.

MészárosZsuzsanna

–  A mai gazdasági hely-
zetben nehéz optimistán te-
kintenünk a jövôbe. Ország-
gyûlési képviselôként mi-
ben látja ez elôrelépés le-
hetôségét? 
– Nagyon fontosnak tar-

tomavidéket,szerintemez
azegyetlenigaziélettér,ahol
mamégténylegesenmunkát
lehetteremteni.Bízomben-
ne, hogy a mezôgazdaság
és a feldolgozóipar a kor-
mány által most meghirde-
tett Darányi Ignác Terven,
ésazarraszántháromszáz-
milliárd forinton keresztül
új erôre kap majd.  Ez a
nemzeti vidékstratégia egy
lehetôségarra,hogyjógaz-
daként éljünk azzal, amit a
föld adhat nekünk. A prog-
ramba beleillik a hûtôház,
továbbraiseljárokannakér-
dekében,hogykormányzati
támogatássalésa termelôk
összefogásávalújrafelélesz-
szük. Az élelmiszer- és a
feldolgozóipar fellendülésé-
hez, az új munkahelyek te-
remtéséhezperszeszükség
vanazM44-esmegépítésé-
re is, Vantara Gyula polgár-
mesterrel, országgyûlési
képviselôtársammal közö-
senlobbizunkezért.

– Gazdasági alpolgármes-
terként nemcsak a kilences 
körzet, hanem a város egé-
szének fejlôdését kell szem 
elôtt tartania.  
–Avárosvezetésbenazon

vagyunk, hogy a fejleszté-
sek egész Békéscsabát le-
fedjék,arányosaklegyenek,
persze ennek vannak tech-
nikai korlátai. Viszont úgy
gondolom,hogyazokabe-
ruházások, amelyek bevé-
telt hoznak, munkahelyeket
teremtenek, mindnyájunk
érdekeit szolgálják. Ha pél-
dául sikerülneújraindítania
hûtôházat,azakörzetemben
élôknek, de a jaminaiaknak
és a gerlaiaknak ismunka-
helyetteremtene.

– Kibôvült egyéni körze-
tében milyen lakossági igé-
nyek merültek fel, mit sikerült 
megvalósítani, és milyen to-
vábbi tervei vannak? 
–Azelôzôciklusbanren-

geteg lakossági fórumon
jártam,a legnagyobb igény
mindenütt a járdafelújításra
volt. A városi járdaprogram
keretébeneddig680milliófo-
rintotköltöttünkerre,amibôl
az én körzetembe is jutott.
Ugyancsaklakosságiigény-
re épültek parkolók például

aBerényiúti temetônél.Ezt
akörzetetisjelentôsenérin-
tette a csatornázás, amely-
nek a nagy részén itt már
túl vagyunk, tehát tavasztól
jönnek az úthelyreállítások.
AMokry-lakótelepenazuni-
ós elôírásoknak megfelelô
szeméttárolók kialakításá-
ra készülünk, sikerült annyi
forrást összegyûjteni, hogy
remélhetôlegazottélôknek
ez egy fillérjébe sem kerül:
városi támogatásból és a
képviselôi célelôirányzatból
szeretnénk megvalósítani.
Mezômegyeren a sportpá-
lyánál szeretnénk öltözôt
kialakítani, és egyéb olyan
fejlesztéseket végrehajta-
ni,hogyazazott lakók,ott
sportolók alapvetô igényeit
kielégítse. Emellett rendbe
szeretnénk tenni a busz-
megállókat,illetvefedettvá-
róttelepítenioda,aholeddig
nem volt ilyen. Támogatom
a körzet intézményeit, de
egyéni kérésekkel is gyak-
ranmegtalálnakalakók.

– Rendszeresen ott szur-
kol a nôi kézilabdacsapat 
mérkôzésein.  Milyennek lát-
ja most a csapatot? 
–  Tizenkét éve vitt el a

csapathoz a nemrég fiata-
lonelhunytBuci (Klembucz
Ferenc), akinek az em-
lékét mindig meg fogom
ôrizni.  2000 óta figyelem
ésigyekszemsegíteniaké-
zilabdásokat. Örülök, hogy
Kovács Péter személyében
újra olyan vezetôedzôt si-
került találni, aki nagyon
eredménymotivált, és aki a
–többnyiresajátnevelésû–
játékosokból egy ütôképes
együttestkovácsolt.Hajdani
kézilabdáskéntörülök,hogy
Békéscsabának van egy
ilyen jó csapata, és hogy a
városban ennyien szeretik
a kézilabdát. Folyamatosan
odafigyelünkazutánpótlás-
nevelésre, és nagy álmom,
hogy egyszer sportiskolát,
„kézilabda-akadémiát” léte-
sítsünk.

MikóczyErika
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Értsd és alkalmazd!
A civil törvény változásairól 
tanácskoztak a városházán

KÉPVISELÔI SAROK
Hanó Miklós: Vidéken még lehet munkát teremteni

Dr. Szvercsák Szilvia jegy-
zôköszöntötteaztamintegy
százhuszonhárom résztve-
vôt, akik nyolcvankilenc  –
zömében Békéscsabán be-
jegyzett – civil szervezetet
képviseltek.Megnyitóbeszé-
dében az önkormányzati, a
közigazgatásiésacivilszfé-
ra együttmûködésének fon-
tosságát emelte ki, hiszen
ahogyfogalmazott:azegye-
sületek, alapítványok gyak-
ranállamifeladatotvállalnak
át, és segítenek a hozzájuk
fordulóembereknek.Segíte-
niazonbancsakaz tud,aki
ismeriatörvényielôírásokat,
a jogait és kötelességeit.
Mindezek megismerésében
volt a segítségére a civilek-
nek a konferencia, amelyen
Szablics Bálint, aKözigazga-

tási és Igazságügyi Minisz-
térium társadalmi és civil
kapcsolatok fôosztályának
fôosztályvezetôje szólt a ci-
vil törvényrôl. Ismertette a
legfôbbváltozásokat,acivil
szervezôdések formáit, új
elemeit és a törvény kap-
csánfelmerültújfogalmakat,
momentumokatis.Dr. Bagdi 
Árpád bírósági titkár a civil
szervezetek nyilvántartását
ismertetteazújszabályozás
tükrében.
A konferenciát mûhely-

beszélgetés zárta Koszecz 
Andrea, a városi társadalmi
kapcsolatok referense és
Pocsajiné Fábián Magdolna, 
aKözösségfejlesztôkBékés
MegyeiEgyesületénektitká-
ravezetésével.

VándorAndrea

A még tavaly december 5-én elfogadott „Az egyesülési 
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szerveze-
tek mûködésérôl és támogatásáról” szóló törvény jelentôs 
változást hozott a civil szervezetek életében. A proHáló 
Hálózat régiónként országos konferenciasorozatot szer-
vezett a civil törvénnyel kapcsolatos elméleti és gyakorlati 
tudnivalókról. Békéscsabán a városháza díszterme adott 
otthont a konferenciának, amelyet az önkormányzat és a 
Közösségfejlesztôk Békés Megyei egyesülete, valamint a 
proHáló Hálózat tagszervezete közösen rendezett meg.

Az önkormányzati képviselôk általában fórumok, 
személyes találkozók alkalmával tudatják a körze-
tükben élôkkel, hogy a lakossági igényekbôl mit si-
került megvalósítani, milyen fejlesztések indulnak. 
Most induló Képviselôi sarok címû sorozatunkban az 
egyéni képviselôk munkájának szeretnénk szélesebb 
nyilvánosságot adni. Hanó Miklós a parlamentben a 
mezôgazdasági bizottság tagjaként próbál a vidéki 
emberek helyzetén javítani. Békéscsaba alpolgármes-
tereként a gazdasági ügyek tartoznak hozzá, de egyé-
ni körzetben is tevékenykedik. A második ciklusban 
önkormányzati képviselô a Mezômegyerrel és külterü-
letével kibôvített mai kilences (korábban tizenegyes) 
választókörzetben. Mindemellett rajong a kézilabdáért, 
valamikor játszott, ma a társadalmi elnökség tagjaként 
egyengeti a nôi kézilabdacsapat útját. 

A hûtôház újraindításával új munkahelyek jöhetnének létre

Az irodalmi esteket hatodik éve rendezi meg Frankó Attila

Tizenöt éves a Frankó 
Produkciós Iroda

Négy új kép a Munkácsy 
Emlékházban
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A békéscsabai Szeveré- 
nyi Mihályt nem kell bemu-
tatni a mûvészeteket ked- 
velô közönségnek. Most 
hatvanadik születésnapja 
és közelgô – a Jankay ga-
lériában megrendezendô – 
kiállítása alkalmából kértük 
beszélgetésre.

– Mikor kezdett el festeni?
– Már az általános isko-

lában a rajz érdekelt a leg-
inkább. Sokat köszönhetek
Gazsy Endre tanár úrnak.
Ôvezetettbeamûvészet,a
festészet rejtelmeibe.Azon-
ban édesapámnak prakti-
kusan az volt a kívánsága,
hogy minden gyerekének
szakmát,megélhetéstadjon
a kezébe. Így lettem fod-
rász.

– Magától adódik a kér-
dés: mely irányzathoz tarto-
zónak érzi magát?
– A lírai absztrakt áll

hozzám a legközelebb.
Jellemzôen nonfiguratív
képeket készítek, melyek
lírai témákat dolgoznak fel
modern stílusban: érzelmi,
lelki,vetületükvan.Számos
egyéniéscsoportoskiállítá-
sonvettemmárrészt.Talán
a legbüszkébbmégisabé-
késcsabaievangélikusnagy-
templomoltárképérevagyok
és arra, hogy én tervezhet-
temmegareformátustemp-
lom üvegablakait, de említ-
hetném a gyulai adventista
imaház belsô terét, vagy a
külföldön, Németországban
láthatóberlinimissziósköz-
pont kálváriájának oltárké- 
pétis,amelynekelkészítése
szintén megtiszteltetés és
komolyszakmaikihívásvolt
számomra.

– Mi fogja meg leginkább 
az alkotás folyamatában?

–Talánaz, amikor fogom
a masszát, egy élettelen
amorfanyagot,ésaddiggyú-
rom, amíg egy saját világot
nem teremtek belôle. Ez a
mûvészet lényege: arra tö-
rekszem, hogy olyat alkos-
sak,ami„Szeverényi”.

– Számos kiállítása volt itt-
hon és világszerte Berlintôl 
Oslóig, Zrenjanintól Pozso-
nyig…
– Igen. Felejthetetlenek

ésszakmailagigenfontosak
azalkotótáborokéletemben.
Ígya ’80-asévekbenLóránt
János festômûvész által ve-
zetett Békési Alkotótáborok,
a’90-esévekelejétôlaCsuta
Nemzetközi Mûvésztelep
és a nagykanizsai Ludvigh
Nemzetközi Mûvésztelep,
majd 2004-tôl a Szerbiában
(Nagybecskerek), Szlovákiá-
ban(Trencsén),Romániában
(Nagyzerind), Horvátország-
ban(Pula,Medulin)rendezett
mûvésztelepek.Tagjavagyok
aBékéstájiMûvészetiTársa-

ságnakésaFüggetlenAlko-
tókMûvészetiésMûvelôdési
Egyesületének(FAMME)is.

– Most egy kis összefog-
lalásra készül… Mit láthatunk 
majd a Jankayban?
– Február 16-án töltöm

be a hatvanadik életévemet
és mintegy összegzésként
közel ötvenöt képemet mu-
tatom be itt február 24-én.
Egygyönyörû,hatvanoldalas
katalógust is kiadok ebbôl
az alkalomból, amely a ké-
peimmellett verseket, a há-
rommûvészeti író –Banner 
Zoltán, Szilágyi András és
Sass Ervin –egy-egycikkét,
tanulmányát, megnyitóbe-
szédének egy-egy részletét,
valamint Gáncs Péter evan-
gélikuspüspök2006. június
11-én,Békéscsabánelhang-
zott oltárképavató beszédé-
nek részletét is tartalmazza.
A szövegek mintegy kiegé-
szítikképeimet,azokhangu-
latát,mondanivalóját.

VándorAndrea

BékéscsabaMegyeiJogúVárosÖnkormányzata tisz-
telettel meghívja Önt és hozzátartozóját 2012. február
24-én,pénteken11.00óráraaSzabadság térreaKOM
MUNISTA DIKTATÚRÁK ÁLDOZATAINAK emléknapja
alkalmából rendezett megemlékezésre. Az emlékmûnél
mûsortadnakaBékéscsabaiKözpontiSzakképzô Isko-
laésKollégiumZwackJózsefTagiskoladiákjai.Amûsort
követôenkoszorúthelyezelBékéscsabaMegyeiJogúVá-
rosÖnkormányzataésaközremûködôdiákok.

Molnár Pálné Judit néni Vaszkó Mihály

Alegutóbbikolbászfesztiválonahagyományokelmélyíté-
sétszolgáltaaKrajcsóPál-emlékverseny,amelyennemcsak
sütni valókolbászkészült, hanemmegkellett tölteni és le
kellett adni egy szál vastag kolbászt is.A vastag kolbászt
olyankörülményekközöttfüstöltékéstárolták,ahogyanazt
annakidejénPalibácsitette.Azemlékversenyeredményhir-
detésétaCsabaiFarsangkeretében,február18-ántartjákaz
AndrássyÚtiTársaskörben,ahová10órátóldisznóvágásra
várjákazérdeklôdôket.Anyilvánoszsûrizés11.30órától,az
eredményhirdetés14.00órátóllesz,ezutóbbinPalibácsiról
ismegemlékeznek.15órátólaMadáchSzínházmûvészei,
Csengeri Attila ésSzente Vajk lépnek fel.Anagyteremben
pálinka-ésételkóstolóval,valamintamúltévikolbászfesz-
tivál képeivel várjákavendégeket.Bôvebb felvilágosítása
www.csabaikolbaszfesztival.huhonlaponolvasható.

A MityumulcsKereskedelmiésSzolgáltatóBt.(képviseli:Mihálik
Pálüzletvezetô,mobil:06-20/525-0767,email:info@disznövény.net)
értesítialakosságot,hogya„vizes”létesítményeküzemeltetéséreés
télifelügyeletéreszerzôdéstkötöttBékéscsabaMegyeiJogúVárosÖn-
kormányzatával.Azalábbfelsoroltmûszakilétesítményekkelkapcso-
latosbejelentésekutánacégaszükségesintézkedéseketmegteszi.
Érintettobejktumok:Andrássyútiivókút,Andrássyútivízmeden-

ce(100-asABCelôtt,azUniverzálnál),Korzótériszökôkút,Árpádfe-
jedelemtériivókút,RábaiMiklósútidíszkút,Kazinczyútivízmedence
(aszolgáltatóházelôtt),Ivókútabuszpályaudvarnál,Kossuthtéri„Ha-
lászlányos”kútésdíszkút,AngyalosdíszkútaPetôfiligetnél.

A fényreménység hat évtizede
Szeverényi Mihály alkotásai a Jankayban

Emléknap

Boldog 90. születésnapot!

Kolbászolás a farsangon 
a Madách mûvészeivel

Értesítés

„összegzésre készülök, de még nem teszem le a lantot”

Indulótanfolyamok
•Intimtornatanfolyam indul február22-én18órakor.Aképzés10
órás,afoglalkozásokszerdainapokon18-tól19óráigtartanak.Ve-
zeti:dr.VitaszekLászlónégyógytornász.Részvételidíj:8000Ft/fô.
Jelentkezniahelyszínenlehet,afentjelzettidôpontban.

•Ayurvédikuséletmódés testformálóKajakalp jóga tanfolyam
indulfebruár29-én18óraikezdettel.Aképzés20órásés10fog-
lalkozásbóláll,melyekszerdainapokon18-tól20óráig tartanak.
Vezetidr.HuszárIldikóorvos-természetgyógyász,ayurvéda-ésjó-
gaoktató.Részvételidíj:10000Ft/fô.Jelentkeznifebruár27-éig,a
részvételidíjbefizetésévellehet.

•Fotósuliinduldiákoknakésfelnôtteknekmárcius1-jén,17órakor.
Aképzés20órásés10foglalkozásbóláll,melyekrecsütörtökina-
pokon17-tôl19óráigkerülsor.Céljaadigitálisfotózástechnikájá-
nakazelsajátítása.Arészvételidíj6000Ft/fô.AtanfolyamotaMár-
ványFotómûhelytagjaivezetik.Jelentkeznifebruár27-éiglehet,a
részvételidíjbefizetésévelaközösségiházban.

•Hastánctanfolyam kezdôknek és újrakezdôknek minden héten
pénteken18-tól19óráig.VezetiPlavecznéSonkolyAnitaorientális
táncoktató.

Tornák
•Nyugdíjastorna–mindenkedden8.15-tôl9.15óráig.
•Babamama torna–mindenkedden9.30-tól10.30-ig (egyéves
korfölött)és10.30-tól11.30óráig(3hónaposkortól).

•Egészségmegôrzô torna40éven felülieknek–mindenkedden
éscsütörtökön14-tôl15óráig.

•Szülésrefelkészítôtorna–avárandósság32.hetétôlajánlott–
mindenkedden16órakor.

•Kismamatorna–avárandósság20.hetétôl–mindenkedden17
órakor.

Atornákatdr.VitaszekLászlónégyógytornászvezeti.
•Alakformálótorna–mindenhéten,keddenéscsütörtökön18.30-
tôl19.30óráig.Vezeti:KvaszEditaerobic-oktató

Kiállítás
Február17.,péntek17óra:PókaGyörgygyulaifestôalkotásaibólösz-
szeállítottkiállításmegnyitójárakerülsoraközösségiháznagytermé-
ben.Megnyitjadr.PapIstvánnyugalmazott igazgató.Közremûködik
MészárosMihály színmûvész.Megtekinthetômárcius 2-áig, hétköz-
napokon8-tól18óráig.

Túra
Február19.,vasárnap:ATermészetjárókörgyalogtúrájaaHármashatár-
halom–Fényes–Veszelyútvonalon. Indulás9.20-koraLencsésiutolsó
tízemeletesépületeelôl,várhatóvisszaérkezés13órakörül.

Ismeretterjesztôelôadások
•Február 20., hétfô 14.30 óra:Kozmetikai tanácsok nem csak 20
éveseknek.ANyugdíjasklubvendégeMátyásPiroskakozmetikus.

•Február 23., csütörtök 10 óra: Mondák, mesék, régi kincsek.
Könyvajánlógyerekeknek,felnôtteknek.ABaba–mamaklubvendé-
geTakácsnéOlaszIrénkönyvtáros.

•Február27.,hétfô14.30óra:Amozgásszükségességeidôskorban.
Dr.VitaszekLászlónégyógytornászelôadásaaNyugdíjasklubban.

Kisközösségek,egyesületekösszejövetelei
•Nyugdíjasklub–hetentehétfôinapokon14-tôl17óráig
•Kertbarátkör–mindenhónapelsôhétfôinapján17-tôl19óráig
•Ifjúságihorgászklub–mindenhéten,kedden16-tól17óráig
•LakótelepiTömegsportEgyesület–fogadóórákkeddinapokon17-
tôl19óráig

•MárványFotómûhely–mindenkedden17-tôl20óráig
•Csipkeverôklub–február22-én–szerdán15-tôl18óráig
•Városi Polgárôr Egyesület – szolgálati beosztás február 29-én,
hétfôn18-tól20óráig.

•Meditációsklub–mindenhéten,csütörtökön18-tól20óráig
•Természetjárókör–mindenhónapelsôpéntekinapján15-tôl17
óráig.

•Jógaklub–mindenpénteken18-tól20óráig

Február17.(péntek)
18.00 „Asszonyfarsang” – kontyalávaló tokaji borok kóstolója aMunkácsyEmlékház
pincéjében(bj.:1000Ft)

Február18.(szombat)
8.00Látványdisznótoroktöbbhelyszínen:SzlovákTájház,BékésiÚtiKözösségiHázak,
AndrássyÚtiTársaskör,VáradiLovasfarm,ÁrpádPálinka

ANDRÁSSYÚTITÁRSASKÖR
Délelôtt:játszóház,Jutkanénikonyhája,étel-italkóstolás
11.00–16.00CsabaiKolbászfesztiválKrajcsóPálEmlékverseny
15.00FellépnekaMadáchSzínházszínmûvészei:CsengeriAttilaésSzenteVajk
16.00–19.00I.CsabaiHázipálinkaVerseny
(érdeklôdni,nevezés:www.csabaifarsang.hu,30/456-7227)
19.00Kiszebabaégetés–km.TûzKörEgyesület
20.00Zenészfal(s)hang:ZenélKölcseySzabolcsésVargaÁdámakusztikusduója,aBor-
sodiBlueTrióésazOrszlánzenekar(bj.:500Ft)

ARANYJÁNOSMÛVELÔDÉSIHÁZ–19.00JótékonyságiSportBál(bj.:2800Ft)

BÉKÉSIÚTIKÖZÖSSÉGIHÁZAK–20.00„Állabál”–táncház

JAMINAIKÖZÖSSÉGIHÁZ–19.00AJaminaiJézusSzíveTemplomEgyházközségfar-
sangibálja(érd.:30/382-5925)

LENCSÉSIKÖZÖSSÉGIHÁZ–17.00FarsangiBál

MUNKÁCSYEMLÉKHÁZ
15.00MUNKÁCSYMIHÁLYSZÜLETÉSNAPJÁRA–KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ
19. századi festôk – Iványi Grünwald Béla, Pállya Celesztin, Vigh Bertalan, Fried Pál,
VidovszkyBéla,Csabai-WagnerJózsef,képei–magángyûjteménybôl

Február19.(vasárnap)
AndrássyÚtiTársaskör
9.00–16.00Állatok farsangja a Kölyökszigeten – Péter Erika költônô zenésmûsora,
állatsimogató,Nagymamakonyhája,arcfestésésmégsokmindenmás...
(bj.:300Ft,családijegy4fôtôl1000Ft,jelmezbenérkezôknekingyenes)

AranyJánosMûvelôdésiHáz–Mezômegyer
10.00Bábelôadás:Nagyidaicigányok–GálTamásésaCsavarSzínházelôadása

Február21.(kedd)
MunkácsyEmlékház–10.00OVISFARSANG–zenés,játékosálarckészítés
AndrássyÚtiTársaskör–14.00–16.00X.TurisztikaiKonferencia:Pálinkaturizmus

FELNÔTTKÉPZÉSIAJÁNLÓ
(f.ny.sz:00367-2008,i.akk.lajstromszám:AL-2182)
NyugdíjasDigitálisÍrástudás(30óra)
Házigondozó-,betegápoló-képzés(130óra)–2012.április
(érd.:66/449222,e-mail:ruzsaalexandra@ifihaz.hu)

Február14.–március11.Át-
alakuló világunk – AMagyar
Természettudományi Múze-
umvándorkiállítása.Helyszín:
KörösökVölgyeLátogatóköz-
pont
Február16.–február23.X.
Csabai Farsang. Helyszín:
Andrássy Úti Társaskör, Bé-
kési Úti Közösségi Házak,
Lencsési Közösségi Ház,
Jaminai Közösségi Ház,
AranyJánosMûvelôdésiHáz
Február17.–február19.XXI.
NemzetiségiVezetôkOrszá-
gos Találkozója. Helyszín:
VOKE Vasutas Mûvelôdési
HázaésKönyvtára
Február18.CsabaiFarsang
– Megyeri disznótor – házi
szárazkolbász-éspálinkaver- 
seny. Helyszín: BKK Arany
JánosMûvelôdésiHáz,Me- 
zômegyer
Február18.Farsangialakos-
kodás: Maszk, átváltozás,
beavatás. Helyszín: Békés-
csaba,Szü-Net InternetKá-
vézó, Kossuth tér (Könyvtár
mellett)
Február 18. Farsangi Gu- 
zsalyas Táncház. Helyszín:
Csaba Táncegyüttes pró-
baterme (Békési út 24.)
Közremûködik: Berbécs
Táncegyüttes.Kezdés:19.00
óra
Február28.DeákFerencés
Tisza Kálmán címû elôadás
Helyszín:TIT-Békéscsaba

Programajánló

KATTINTS,NAGYI!
Kedvezményesalapfokú
internettanfolyamindul
Békéscsabán50év
felettiekrészére.

Tanuljonegyjó
hangulatúoktatáson
sajátkorosztályával!

Jelentkezés:

70/2638607
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– Hogyan integrálható az 
esélyegyenlôségi politika az 
EU irányelveihez? Hol tartunk 
mi magyarok?
– Az unió és annak hu-

szonhét tagországa elôtt
nagyonkomolyfeladatokáll-
nak. Természetesen vannak
olyan országok, amelyek az
esélyegyenlôségi politika
megvalósításában, a fogya-
tékosoktársadalmiintegráci-
ójábanelôrébb tartanak.Ma
már jóval kevesebb szemlé-
letbeli probléma fordul elô
az unióban, mint korábban.
Fogyatékos polgártársaink
egyenjogúságának, egyen-
rangúságának az elismerte-
téséértmárnemkellmegküz-
deni…

– Mit jelent ez a gyakorlat-
ban?
–Nagyonsokkérdésmeg-

oldatlan még. Ezek fôleg
anyagijellegûek.ALisszaboni
Szerzôdéshatálybalépésével
–amelynekszervesrészeaz
európai alapjogi charta – az
esélyegyenlôség elve, érté-
ke,uniósszintenjogikeretek-
kel is körbe van bástyázva.
Ezegykomolyelôrelépés.Az
EurópaiUnióelfogadtaazeu-
rópai fogyatékosügyistraté-
giát,parlamentielôterjesztôje
Kósa Ádám európai parla-

menti képviselôtársunk volt.
EzazúgynevezettEU2020-
as stratégia, amely az unió
egészére vonatkozó fejlesz-
tési programot tartalmazza.
Lényegében azt összegzi,
hogyazunió–a2010-esál-
lapotokhozképest–2020-ra
hova akar eljutni: foglalkoz-
tatottságban, a szegénység
visszaszorításában, az isko-
lát elhagyók lemorzsolódási
arányának a csökkentésé-
ben.Fontosazezekena te-
rületeken sokkal mostohább
helyzetben lévô fogyatékos
honfitársaink esetében is a
hátrányok csökkentése, és
hogy a társadalmi részvétel
mindinkábbjavulótendenciát
mutasson.

– Lesz-e mindehhez ele- 
gendô anyagi forrás?
–Ezjórésztatagországok

feladata, Magyarországon
isaz.Vanrápénz,kellhogy
legyen. A legnagyobb prob-
lémánk az akadálymentesí-
tésbeli lemaradásunk.Értem
ittafizikaiésazaudiovizuális
akadálymentesítést isasike-
tek, nagyot hallók, vakok és
gyengén látók számára. Az
épületek fizikai akadálymen-
tesítésea leginkábbköltség-
igényes. Meg kell jegyezni,
hogy itthonazállami,önkor-

mányzati portálok, honlapok
csupánötszázalékaaz,amia
vakokszámárahozzáférhetô.
Pedig ez csupán hozzáállás
ésszoftverkérdése…

– Dél-alföldi uniós kép- 
viselôként Békés megye, Bé-
késcsaba számára tud-e biz-
tató információkkal szolgálni a 
közeljövôre nézve?
– A Dél-alföldi Regionális

Fejlesztési Program kereté-
ben a megye adottságaihoz
igazodó, a kis- és középvál-
lalkozásokat középpontba
állító pályázatok jelentek és
jelennek meg 2013 végéig,
ami, azt gondolom, hogy
érezhetô elôrelépést jelent.
Aközpontipályázatokmellett
vannakahétrégióravonatko-
zóregionálisoperatívprogra-

mok, tehát olyan pályázatok
is, amelyeket az adott régi-
óban az érintettmegyékben
írnakkiaregionálisfejlesztési
ügynökségek.Ennekafolya-
matnak a felgyorsításával a
2012/2013-asévsokkal több
forrástfogjelenteni.

– Ön gyúrt is a Csabai Kol-
bászklubbal. Egyébként sze-
reti a kolbászt?
– Nagyon szeretem. Jó

néhányszor voltammár tag-
ja különbözô csapatoknak
a kolbászfesztiválon. El-
készíteni, gyúrni is tudom.
Azt nem mondanám, hogy
profi vagyokadologban,de
jó csapattársakkal igen íz-
letes kolbászt sikerült már
elôállítanunk.

VándorAndrea

A magyarok és az esélyegyenlôség
Az unióban fontos a fogyatékosügyi stratégia

Dr. Deutsch Tamás, eU parlamenti képviselô nemrégi-
ben Békéscsabára látogatott az esélyek Háza szervezé-
sében megrendezett esélyegyenlôségi konferenciára. A 
rendezvénnyel egy idôben a csongrád megyei képviselô-
testület úgy döntött, hogy az idén Deutsch Tamás kapja 
a csongrád megye díszpolgára címet. Dél-Alföld európai 
parlamenti képviselôjét egy kis esélylatolgatásra kértük: 
arra voltunk kíváncsiak, vajon hogy állunk mi magyarok 
az esélyegyenlôséggel?

Békéscsaba Megyei Jo- 
gú Város Önkormányzat 
Közgyûlése a helyi kitün- 
tetésekrôl szóló 20/2005.
(VII.14.)önkormányzatiren-
deletében szabályozza a
helyipedagógusokmunká-
jánakelismerésére létreho-
zott kitüntetés adományo-
zásánakmódját,feltételeit.

Akitüntetéselnyerésének
feltételei:
A kitüntetés azon aktív,

illetve nyugállományú ma-
gánszemélynek adomá-
nyozható,
• aki Békéscsaba város-
ban legalább 10 éve az
oktatás-nevelés terén
végzettmagasszínvona-
lúszakmaimunkát,

• aki a szakma megha-
tározó személyisége a
saját intézményén be-
lül, illetve városi szin-
ten,

• akit szakmai, emberi
feddhetetlenség jelle-
mez.

A kitüntetett személyre
javaslatottehetnek:Békés-
csaba Megyei Jogú Város
önkormányzati képviselôi,
azoktatásértfelelôsbizott-
ság,anevelôtestületek,az
iskolaszékek,akisebbségi
önkormányzatok, a mun-
káltató.

Ajavaslattartalmazza:
•azajánlott személypon-
tosadatait,

•az adományozás alapjá-
ul szolgáló tevékenység
részletes ismertetését,
méltatását.

Ajavaslatokat2012.már-
cius31-éig lehetbeküldeni
aPolgármesteriHivatalOk-
tatási, Közmûvelôdési és
Sport Osztályára (Békés-
csaba,SzentIstvántér7.)
A kitüntetés adományo-

zásárólBékéscsabaMegyei
Jogú Város Önkormányza-
tának Közgyûlése dönt, az
átadás idôpontja: 2012. jú-
nius,pedagógusnap.

Húszéves a városi nyugdíjas-egyesület
A Dózsa György úti székházban mindig van élet

Azegyesületelnökehosz-
szúévekenkeresztüla2009-
ben elhunyt Szilvásy Fe-
renc volt, akinek a nevéhez
fûzôdiktöbbekköztaDózsa
György úti székház felújí-
tása. 2009 decemberétôl a
korábbi alelnök, Vágvölgyi 
Gábor lépettahelyébemeg-
tartvaéskibôvítveaprogra-
mokat. A vezetôség továb-
bi tagjai: Obsuszt András 
alelnök, Kaposi Lászlóné, 
Dévai Jánosné, Gerebenics 
Istvánné, Csávás Sándor és
Székely József, de fontos
szerepet tölt beNánási Má-
tyás gondnokis.
– Március 2-án lesz húsz

éve, hogy nyolcvanhét tag-
galmegalakultazegyesület,
azalapítókközülötvenheten
ma is aktívak, és taglétszá-
munkmáramegközelítiahá-
romszáz fôt.Azegyesületen

belül négy klub mûködik, a
sport- és szabadidôklub, az
életmódklub,akulturálisés
az indián nyár klub. Nálunk
minden hétköznap van va-
lamilyen program, minden
hónap második hétfôjén az
irodalombarátok köre gyûlik
össze, keddenként életmód-
klub, csütörtökön az egész-
séges életmóddal kapcsola-
tos foglalkozások zajlanak.
Pénteken a pávakörösök
jönnekössze,deasport-és
szabadidôklubszinteminden
délután „dolgozik”.Segítünk
tagjainknak jogi kérdések-
ben, a méltányossági nyug-
díjkérelmek elôkészítésében
is – mondja Vágvölgyi Gá-
bor.
ADózsaGyörgyúti szék-

ház az egyesület tulajdoná-
ban van, ami az elnök sze-
rint jóabbólaszempontból,

hogy mindennap lehetnek
programjaik, viszont nehéz
amiatt, mert a mûködtetés
költségei az egyesületet ter-
helik. Délelôttönként próbál-
jáktanfolyamokrabérbeadni
az épületet. Beszédes adat,
hogymíghároméve1,4mil-
liótnyertekmûködésiköltsé-
gekre, tavaly már csak 400
ezer forintot. Ennek ellenére
programkínálatuktovábbrais
igengazdag.
– Rendszeresen megem-

lékezünk a jeles napokról –
folytatjaazegyesületelnöke
–,alegnépszerûbb„összné-
pi”programjainkazünnepek,
például a nônap, a majális,

az anyák napja, augusztus
huszadika,akarácsonyvagy
a szilveszter. Neveznek tag-
jainkaSzéphazánkMagyar-
ország vetélkedôre, a sze-
nior táncversenyre, vannak
nálunkkiállítások,ésakölté-
szetnapiversmondóverseny
ismindigszínvonalas.
ADózsaGyörgyúti szék-

házban tehát mindig van
élet,ahogyVágvölgyiGábor
fogalmaz: mindennap van
valami, amiért érdemes be-
jönni, itt elfeledkezhetnek
az emberek a fájdalmaikról,
bánataikról, beszélgetnek,
törôdnekegymással..

M.E.

Az egyesület tagjai szívesen vesznek részt a sportnapokon

BÉKÉSCSABA KIVÁLÓ 
PEDAGÓGUSA

kitüntetés javaslattételére

Ahogy téliesre fordult az
idô,sorraláttaknapvilágota
felhívások arról, hogy kihez
fordulhatnak a tanyán élôk,
a betegek, hol kaphatnak
szállást azok a diákok, akik
a hófúvásmiatt nem tudtak
hazamenni. Az állomásépü-
leteket éjszakára is meg-
nyitották, és tudatták, hol
húzódhatmeleghelyre, ihat
egyforróteátvagyehetegy
szeletzsíroskenyeretaz,aki
rászorul. Sok százan, sok
ezrenmozdultakmeg,hogy
segítsenek.
A nehézségek valahogy

mindigösszehozzákazem-
bereket. Ha egy családban
megbetegszik vagy bajban
van valaki, jó esetben még
azok a családtagok is mel-
lé állnak, akikkel nincsnapi
kapcsolatban. Ha egy na-
gyobb közösségbôl hiány-
zik valaki, mindig akad, aki
érdeklôdik felôle, megláto-
gatja, bevásárol neki, vagy
meghallgatja, ha arra van
szüksége.Haegyvárosban
vagy egy országban van
gond, mint mondjuk ez a
többnapos havazás, akkor
egyretöbbenéstöbbenfog-
nakössze,hogyesélytadja-
nak,segítsenekaszükséget
szenvedôknek.Ésmiközben
másokon segítenek, maguk
isgazdagodnakegymosoly-
lyal,egyhálástekintettel…
Az interneten olvastam,

hogy évekkel ezelôtt, a
seattle-iparaolimpiaijátéko-
kon kilenc mentálisan vagy

fizikailagsérültatlétaálltrajt-
hozaszázméteresfutásban.
Aversenyenegyikükelesett,
és elkezdett sírni. A többi
nyolcversenyzôekkorlelas-
sított,majdvisszafordult,és
odamenthozzá.EgyDown-
kóros lány megpuszilta és
megkérdezte, jobbanvan-e.
Ezutánsegítetteknekifeláll-
ni,ésversengéshelyettmind
akilencenösszekapaszkod-
vasétáltakacélig.
A hóban nyomot hagy,

aki elesik. Egy szimpla
napon nem minden ilyen
egyértelmû; olykor dühön-
günk, ha váratlan helyzet
borítjafelamegszokottme-
netrendet.Aztánjönvalami,
talán egy nagy havazás, és
elfedi,amivolt,elfedielszür-
kültéletterünket,lelassít,ösz-
szébb diderget bennünket,
minden forgatókönyvet átír.
És nem dühöngünk, nem
rohanunkelamásikmellett,
hanem odamegyünk, hogy
megkapaszkodhasson ben-
nünk. Segítünk neki talpra
állni…

MikóczyErika

A hóban (is) nyomot hagy, 
aki elesik

Jegyzet

A fennállásának huszadik évfordulóját ünneplô Bé-
késcsabai Városi Nyugdíjas egyesület Dózsa György úti 
székházában  szinte mindennap vannak programok. Szá-
mos saját kezdeményezésük mellett ôk adnak otthont a 
megyei nyugdíjasszövetség és a Békéscsaba vonzáskör-
zetébe tartozó több mint harminc nyugdíjasklub nagyobb 
rendezvényeinek is. Az aktív idôsödés és a nemzedékek 
közötti szolidaritás európai éve kapcsán indult soroza-
tunkban most a város legnépesebb nyugdíjas-egyesüle-
tét mutatjuk be. 



– Amikor meghallotta, hogy 
mirôl szeretnék önnel beszél-
getni, nagyon megörült. 
–Habeszélhetekazokhe-

lyett, akik keményen dolgoz-
nakéssorsokattesznekhely-
re, akkor megteszem. Az én
fegyverem a kommunikáció,
én így próbálok segíteni az
SOS Gyermekfalunak. Soha
annyian nem jelentkeztek
nevelôszülônek, mint amikor
az RTL Klubon lement egy
anyagafaluról.Demégtöbb
segítségre lenne szükség,
ezért örülök, hogy a Helyi
Téma is foglalkozikezzela jó
üggyel.

– Egyre több a rászoruló 
gyermek?
–Sajnos,igen,sezaztjel-

zi, hogy nagy a szegénység.
A kecskeméti falu bôvülni
szeretne, újabb 120 gyereket
terveznekbefogadni,deafalu
megtelt, nevelôszülôkre meg
szülôpárokra is szükség len-
ne,noéstermészetesensok-
sokpénzreis.

– Válságban mindig megnô 
az elhagyott gyermekek szá-
ma.
–Aprogramgörögországi

vezetôje mesélte, hogymeg-
döbbent, mennyi gyermeket
szeretnénekmostanábanbe-

adni. Nagycsaládos apuka is
felkereste ôket, hogy a gyer-
mekeiközülhármatátadna.

– Úgy tudjuk, Angelina Jolie 
is az ügy mellé állt, a boszniai 
szervezetnek felajánlotta film-
zenéje bevételét.
–Mi is szerettük volna,ha

egymagyarországiSOSGye-
rekfaluba ellátogat és segít,
sajnos nem tudtuk megszer-
vezni.Denemadtukfel!

– Sokat számít, ha egy vi-
lágsztár adja az arcát egy kam-
pányhoz?
– Mindenkinek megvan a

magaeszköze.Énnemtudok
beszállni nevelôanyukaként,
de voltam gyerek, nem felej-
temeléstudom,milyenbizton-
ságos környezetben felnôni.
Énamunkámbóladódónyil-
vánosságottudomfelajánlani.
Angelina Jolie pedig hozzám
képest fényévekre van, ôt az
egészvilágonismerik,alegbe-
folyásosabbnôkközétartozik,
éshaôvalamirefigyel,annak
súlya van. Szerintem sokan
azôhitelemiatt isúgyérzik,
hogysegíteniakarnak.Eztén
ismegtapasztaltamitthon,ki-
csiben.Egyvitorlásversenyen
tehetôs emberek hatalmas
összegekkel dobálóztak, én
pedigelmondtamnekik,hogy

vanolyangyerek,akicsakegy
biciklirôl álmodozik. Erre az
egyik vállalkozó úgy reagált,
hogyôsosemhitte,hogyneki
egy Babettánál jobb motor-
ja lehet, most pedig Harley
Davidsonja van, úgyhogy
vegyünk ennek a gyereknek
egy kerékpárt. Ebbôl az lett,
hogyamotorosokazösszes
SOS-falu valamennyi gyere-
kének vettek biciklit. Azóta
többször megtapasztaltam,
hogymásokismögémálltak,
ezért gondolom, hogy akire
figyelnek, az meséljen errôl
a feladatról. A Fókusz címû
mûsort,amiténvezetek,min-
denestemásfélmillióannézik.
Nemcsak mosolyognom kell
aképernyôn,hanemazezzel
járó ismertséget jó célokra is
felkellhasználni.

– Akik nem ennyire ismer-
tek, hogyan tudnak segíteni?
– Sokan havi rendszeres-

séggel támogatnak gyereke- 
ketéskövetikasorsukat.Van-
nak munkaközösségek, vál-
lalatok, kifestenek egy házat,
egy másik csoport egy hét-
végén bemutatja a szakmá-
ját,amivelcéltadnaknéhány
gyereknek, tanulásra ösztön-
zik,vagysportolnak,felvilágo-
sításokat tartanak, rengeteg
lehetôség van. Ehhez még
pénzsemkell,csakjószív.

ht

iKözélet / Érdekesség

Mostanában gyakran hal-
lunkarról,hogyazIMF,azaza
Nemzetközi Valutaalap több,
az ország szuverenitását
alapvetôen érintô követelést
támaszt a hazánk számára
szükségespénzügyitámoga-
tásellentételezéseképpen.
Sokan felteszikmagukban

a kérdést, hogy mi jogosítja
fel a Valutaalapot erre az el-
járásra, holott Magyarország
azIMFelvbenteljesjogútag-
ja, részvételi kvótája 1038,4
millióSDR-t(SpecialDrawing
Rights, azaz „KülönlegesLe-
hívásiJogok”)teszki.(Össze-
hasonlításképpen Szlovákia
kvótája 427,5millió, Lengyel-
országé13,69milliárdSDR.)
Nos, a választ az emlí-

tett 1982-ben született jog-
szabályban kell keresnünk,
amelyben meglepô, sôt
megdöbbentôkitételekettalá-
lunk.Atvr.-benfoglaltakalap-
jánugyanisazIMFkorlátlanul
köthet Magyarország terüle-
ténszerzôdéseket,ésszerez-
het ingóés ingatlanvagyont,
amellyelszabadonrendelkez-
het. (Ez alól természetesen
a termôföld sem kivétel.) A
Valutaalap, illetve tisztviselôi
alapvetôen mentességet él-
veznek mindenfajta hatósági
ésbíróságieljárásalólhazánk
illetékességiterületén,viszont

lényegében joguk van bár-
ki ellen pert indítani. A fenti
jogcselekmények mindegyi-
ke természetesen mentes a
magyarországiközterhek,így
adó-, vám- és illetékfizetés
alól.
Ésahogyeztmondaniszo-

kás,haezsemlenneelég,az
IMF minden vagyona és kö-
vetelése mentes bárminemû
korlátozástól, az Alap vagyo-

naéskövetelései–bárholés
bárki birtokában legyenek
–mentesekakutatás,igény-
bevétel, foglalás, elkobzás,
kisajátítás és a végrehajtási
vagy törvényes zár alá vétel
mindenformájaalól.Hapedig
mindezek után esetleg ked-
vünk lenneutánanézni, hogy
mi a helyzet a többi ország
tekintetében, tudnunk kell,
hogy az IMF irattárai teljes
mértékbensérthetetlenek,így
semmiféle adatszolgáltatásra
nem kötelezhetô a Nemzet-
köziValutaalapMagyarország
részérôl.
Magaajogszabályegyéb-

kéntegy31cikkbôlésszámos
függelékbôl álló hosszú do-
kumentum, amelyhez képest
például szembetûnô különb-
séget mutat az IMF–Német-
országmegállapodás, amely
kis túlzással, néhány bôvített
mondatottartalmaz.
Mindezek fényében nem

meglepô a szervezet maga-
biztos fellépése Magyaror-
szágon.Avalódikérdéscsu-
pánaz,hogy1982-benLázár
György és kormánya tudatá-
banvolt-eannak,hogymités
milyenfeltételekkelíralá.

Ifj.LomniciZoltán
alkotmányjogász,azELTE

oktatója.

IMF – Hatalom 
a négyzeten
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Jósolás, jövendômon- 
dás, auralátás, rontáslevé-
tel –  mindezek olyan szol-
gáltatások, ahol úgy tûnik, 
hogy büntetlenül lehet bár-
mit mondani az igénybe 
vevô ügyfélnek, hiszen az, 
hogy például a jövendölés 
megvalósul vagy a rontás 
sikeresen elmúlik, csak hó-
napokkal, évekkel késôbb 
derülhet ki, ha egyáltalán 
kiderül. Lapunk utánajárt, 
hogy milyen fogyasztóvé-
delmi lehetôségei vannak a 
fenti szolgáltatások igénybe 
vevôjének.

– Még nem érkezett hoz-
zánk jósok, jövendômondók

szolgáltatásaival kapcsolat-
ban panasz – mondja Fü-
löp Zsuzsanna, a Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Ható-
ság szóvivôje. – A jóslás, a
jövendômondás olyan szol-
gáltatások, amelyek legin-
kább a hitélettel hozhatók
összefüggésbe.Azembertaz
alkotmány szerint megilleti a
vallás-éslelkiismeretiszabad-
sága. Ebbôl a szempontból
nehéz ezt az ügyet fogyasz-
tóvédelmioldalrólmegragad-
ni,maximumúgy,hogyhaa
szolgáltatás például betele-
fonálósmûsorokhozköthetô.
Ilyen esetben a telefonálási
költséget és a tájékoztatási
kötelezettségetvizsgálhatjuk.

Mivel van TEÁOR szá-
ma is – 8559 –, a Nemzeti
Adó-ésVámhivatalidônként
ellenôrziajósokésjövôlátók
tevékenységét.–Azéveleji
ellenôrzések során a ha-
tóság célul tûzte ki, hogy
olyan területeken is megje-
lenjen, ahol eddig nem volt
jelen. Ezért részt vettünk
például egy auravizsgála-
ton is–mondtaHonyek Pé-
ter szóvivô. Az auravizsgá-
lat sikeres volt, de kiderült,
hogy nem adott bizonylatot
az ügyfeleknek a  vizsgáló.
A NAV fellépésének ered-
ményeként felhagyott a tör-
vénysértéssel.

GB

Auralátók NAV kontroll alatt

Adósságátrendezéshez 
kötné az eurózónát meg- 
mentô paktum aláírását Ír-
ország.Az írekhiteleik lejá-
ratának átütemezését kérik,
fizetnek, de késôbb. A köz-
gazdász szerint Magyaror-
szágszámáraezazútmost
nemjárható,apiacugyanis
túlzottan zaklatott. – Tör-
lesztjük az adósságunkat,
eznagyonfontosüzenet.De
hosszabb lejáratot akarunk,
hogy be tudjuk indítani a
gazdaságot,és2-3százalé-
kos növekedést érhessünk
el – mondta Brian Hayes ír

pénzügyminiszter-helyettes
tavaly év végén, amikor fel-
merült az euró megmenté-
sérekitaláltközösköltségve-
tésipolitikárólszólópaktum
aláírása.Bárezamegoldási
lehetôségigencsakegyedi,a
piacokjólreagáltakalépés-
re. Magyarország számára
azonbaneznemlehetmeg-
oldás.–Azíreknemszokvá-
nyosutat választottak,dön-
tésük szinte ultimátumszerû
volt – mondta Tatár Attila 
közgazdász. – Az írek ezt
akkormegtehették,mert az
európaipiacnemvoltolyan

ideges,mintmost.Apiacok
most zaklatottabbak, Ma-
gyarország nem fordulhat
ki az IMFmegállapodásból,
nekünkahagyományosutat
kellkövetnünk–magyarázta
apénzügyitanácsadó.

szd

Az ír utat nem tudjuk követni
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Zaklatott piacok
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Akinek nincs pénze, 
az jó szívvel segítsen

Barabás Évi: Nem felejtem 
el, és tudom, milyen 
biztonságos környezetben 
felnôni

Kényes kérdés
Szerettükvolnakideríteniaz1982.éviVI.törvényerejûren-

deletkeletkezésénekkörülményeit,ámazáltalunkmegkér-
dezettakkoripolitikusokvagynememlékeznek,vagynem
kívántakreagálni.Aközgazdászszakembera„behódolás”
kifejezésmiatttetteránkatelefont.

Nagy Sándor, aki1982-tôlazIMF-felfoglalkozótörvényerejû
rendeletetiskodifikálóElnökiTanácstagjavolt,úgyreagált:
atémárólsemmitsemakarmondani.–Talánazakkoripénz-
ügyminisztertkellenemegkérdezni–javasoltaapolitikus.
–1982-esjogszabályokramárnememlékszem–mond-

ta Medgyessy Péter  akkori pénzügyminiszter-helyettes,
késôbbi pénzügyminiszter, mikor arról kérdeztük, emlék-
szik-eajogszabálykeletkezésénekkörülményeire.Németh 
Miklósnak –akiakkoribanapártközpontgazdaságpolitikai
osztályándolgozott–mégakérdésünketsemtudtukfelten-
ni,mertkülföldiutazásárahivatkozvavisszahívástkért.Bod 
Péter Ákos örömmelvállaltaabeszélgetést,mondván,éppen
ráér.Mikoraztfirtattuk,hogyvalójábannemegyfajtabehó-
dolásrólvan-eszóaz1982-es törvénykapcsán,aközgaz-
dász felháborodott.– Eztabehódoláskifejezéstazegyik
kollégámtólhallotta?Órámvan,viszonthallásra–mondtaa
korábbipénzügyminiszter,majdletetteatelefont.

szd

Háromszáz gyermek a védôszárny alatt

AzSOSGyermekfalvakbanolyangyermekeknekbizto-
sítanakszeretôcsaládotésgondoskodást,akikvalamilyen
okbólnemélhetnekigazicsaládban.Agyerekekcsaládi
házakban nônek fel, ahol a vér szerinti testvérek együtt
maradhatnak.LegelôszörBattonyán(1986)nyíltGyermek-
falu,azótaKecskeméten(1990),Kôszegen(1993),Szege-
den(1994),Lajosmizsén(2001)és2003ótaSénmûködnek
SOSGyermekfalvak10–12családiházzaléssajátháztar-
tásukbanélônevelôszülôicsaládokkal.AzSOSGyermek-
faluMagyarországiAlapítványavédôszárnyaialattjelenleg
mintegy300gyermekésfiatalél.

Magyarországon az államszocializmus idôszakában 
bevett gyakorlat volt, hogy nemzetközi szerzôdéseket 
az Országgyûlés teljes megkerülésével a Népköztár-
saság elnöki Tanácsa saját jogalkotói hatáskörben ún. 
törvényerejû rendelet (tvr.) formájában hirdetett ki. Ilyen 
módon – tehát gyorsított eljárással – született meg 1982-
ben a 6-os számot viselô tvr., amely a Nemzetközi Valu-
taalap alapokmányának kihirdetésérôl szól.  

A válság hatására egyre több gyermek veszíti el a biz-
tonságot nyújtó családi hátteret, az SOS Gyermekfalu is 
bôvítésre kényszerül. Barabás Éva jószolgálati nagykö-
vetként aktívan kiveszi részét ebbôl a munkából. Az RTL 
Klub mûsorvezetôje arról beszélt, nem csak pénzzel lehet 
segíteni. A hollywoodi sztár, a nemrég még nálunk forgató 
Angelina Jolie is az SOS-falvak ügye mellé állt. Barabás Éva 
szerint mindenkinek megvan a maga eszköze, amivel tehet 
az ügyért. 

Semmiféle adatszolgáltatásra nem kötelezhetô 
a Nemzetközi Valutaalap Magyarország részérôl



Az egyik budapesti bevá-
sárlóközpont kávézójában
mutatta meg lapunknak a
felügyelô, miként mûködik a
dohányzási szabályokbetar-
tásánakfelülvizsgálataagya-
korlatban.
– Az ellenôrzés során a

nemdohányzók védelmérôl,
adohánytermékekfogyasztá-
sának,forgalmazásánaksza-
bályairólszóló1999.éviXLII.
törvényrendelkezéseitkellfi-
gyelembevenni–fogalmazott
elôszörhivatalosanFehér Ta-
más. –Atörvényértelmében
nemlehetdohányoznipéldá-
ul a zárt légterû vendéglátó-
ipari egységekben, kávézók-
ban,sörözôkbensem,deaz
egység bejáratától számított
legalább5métertávolságban
avendégekésazalkalmazot-
takszámáradohányzóhelyet
kellkijelölni.
A bevásárlóközpontban

lévôegyikkávézóbanasza-
bályozás elôtt az üzlethelyi-

ségen belül volt lehetôség
dohányzásra, a közlekedô- 
folyosóra kihelyezett aszta-
loknál már akkor sem. A ja-
nuár1-jeijogszabályiváltozá-
sokmiattazüzletházban,zárt
légtérbenmamárseholsem
lehetcigarettáragyújtani.
–Amennyibenvalakiolyan

helyen dohányzik, ahol az
eddigi, 2011. december 31-
éig érvényes szabályozás
miatt sem lett volna szabad,
ott az egészségvédelmi bír-
ságváltozatlanul,március31.
elôtt is kiróható – figyelmez-
tetett Fehér Tamás, aki köz-
benakávézóbanakorábban
dohányzók számára fenn-
tartott részeket ellenôrizte,
az asztalokon hamutartókat
vagymás,dohányzásrauta-
ló„bûnjeleket”keresve.Nem
talált.
– Nálunk vannak olyan

törzsvendégek, akik ko-
rábban szívesen elszívtak
egy-egy cigarettát a kávé

fogyasztásaközben,deazúj
szabályokéletbelépésemiatt
mamárôksemdohányoznak
itt. Ha látom, hogy kedvük
volna rágyújtani, megkérem
ôket,hogyeztcsakazépü-
leten kívül tegyék, hogy ne
legyenebbôl kellemetlensé-
gük.Eddigmegértôekvoltak
–nyilatkoztaaHelyiTémának
Tafferner Szabolcs felszolgá-
ló.–Aszóbelikérésmellettki
is írtuka figyelmeztetést, és
a hamutartók is eltûntek az
asztalokról.
Vajonkitlehetmegbüntet-

ni–merültfelbennünkakér-
dés. Fehér Tamás gyorsan
tisztáztaahelyzetet.
–Magánszemélyt,aven-

déglátóhely felelôs sze- 

mélyét, de magát a cé-
get is meg lehet büntetni
a törvény értelmében. A
közforgalmú intézmény fel-
adatkörébeneljárószemély
– üzletvezetô, pincér, ren-
dezvények szervezôje – a
jogsértés haladéktalan be-
fejezésérekötelesmegkérni
avendéget,ésadohányzás
abbahagyására, de akár a
távozásra is felszólíthatja.
A jogsértés miatt magán-
személyekesetében20–50
ezer forintos bírság szab-
hatóki,dea„dohányzóhe-
lyek kijelölésére vonatkozó
kötelezettség nem vagy
nem megfelelô teljesítése”,
valamint „a dohányzást
érintôtilalmak,korlátozások

megtartására vonatkozó
ellenôrzésikötelezettségel-
mulasztásaesetén”abetar-
tatásért felelôs személynek
akár 250 ezer forint, intéz-
ménynek, gazdasági társa-
ságnakakár2,5millióforint
islehetabírság.Ahatóság
a felelôs személy nyilatko-
zata alapján dönt, hogy a
cégetvagymagánszemélyt
illeti-eabüntetés,azösszeg
megállapításakorpedig sú-
lyosbító körülményként kell
figyelembe venni a jogsér-
tésismétlôdését.

Mivel a Dómban min-
den rendben találtatott,
Fehér Tamás és a vendég-
látóhely illetékese kitöltöt-
tek egy jegyzôkönyvet az
ellenôrzésrôl. Az általános
tapasztalatokról már Homor 
Zsuzsanna fôvárosiésmegyei
tiszti fôorvos irodája tájékoz-
tattalapunkat.Januárközepé-
ig321egységet ellenôriztek,
és az esetek kevesebb mint
egyszázalékában,számsze-
rintháromalkalommaltaláltak
mulasztást.

GB

Bertók Maya, a Miss 
Hungary 2011 cím birto-
kosa az egészséges élet-
mód elkötelezett híve. A 
szépségkirálynô elárulta 
tökéletes alakjának titkát.

– Heti három-négy alka-
lommal sportolok, akkor is,
haéppennemkészülökver-
senyre vagy fotózásra. Elsô
számú kedvencem a hot
iron nevû, zsírégetô hatású
súlyzós edzés, fôleg azért
szeretem, mert csoportban
lehet végezni, így kevésbé
monoton és unalmas. Kö-
zösségbensokkalkönnyebb
és élvezetesebb sportolni!
AmikoraMissHungaryver-
senyrekészültem,amozgás
mellett szigorú diétát is tar-
tottam, nem ettem például
kenyeret, cukrot és lisztet,
helyetteinkábbtöbbzöldsé-
getéshústfogyasztottam.
Acsinosszépségkirálynô

az ismertséget is a sport
népszerûsítésére sze-
retné felhasználni, jelen-
leg andragógiát, azaz
felnôttoktatásttanul.Késôbb
fitneszoktatóként szeretné
kamatoztatniképességeit.
– Az andragógiában az

emberközpontúságot szere-
tem, azért is örülök a Miss
Hungary címnek, mert így
a saját példámon keresz-
tül tudom megmutatni az
embereknek, hogy milyen
eredményeket érhetnek el
egészséges életmóddal.
Szeretném, ha részem le-
hetneabban,hogymásokis
kedvetkapjanakasporthoz!

HT

ii Közélet / Bulvár

–Gondoltuk,hogyjólenne
egyolyanjátékotkialakítani,
amelyik székely szavakat,
szófordulatokat gyûjt össze
– magyarázta Antal András 
ötletgazda.–Azeredeti tár-
sasjátékot játszva jöttünk rá
arra,hogyamagyarrafordí-
tott változatban szerepel jó
néhányolyan,Magyarorszá-
gon használatos szó, ame-
lyek jelentésével mi Erdély-
bennemvagyunktisztában,

vagy nem ígymondjuk. Ek-
korjöttazötlet,hogyjólen-
neúgyjátszani,hogyajáték
ahelyitájszólásszavait,vic-
ces megnevezéseit tartal-
mazza –mondta a csíksze-
redaitanár,akiszógyûjtésbe
kezdettésbarátaivalmegal-
kottaaSzékelyEktivitit.Ajá-
tékalapcsomagja100darab
kártyát,játékleírást,egyszé-
kely–magyar szótárt, illetve
játékpályát, lépegetôket,
dobókockát tartalmaz. Az
ötletgazdák saját lakásuk-
banhajtogatjákadobozokat
és csomagolják a játékot,
ameddig bírják. A kereslet
ugyanis egyre nagyobb.
– Nagyrészt Erdélybôl el-

származottak vásárolják,
fôként nosztalgiából. Úgy
vélem,anemszékelyekne-
hezen tudnak játszani vele.
Meghívtunk magyarországi
ismerôsöket játszani, akik a
székelyszavakatjópoénnak
találták,deszámukrasokkal
nehezebbvolta játék–me-
sélte Antal András, aki kül-
detésénekérziazektivitit.
– Nevelô jellege is van a

játéknak. A székelyföldiek-
ben tudatosítani kell, hogy
melyik szó székely, és me-
lyik a románból átvett. Az
anyaországiak pedig meg-
ismerkedhetnek a székely
kifejezéseinkkel.

szd

Fôleg nosztalgiából vásárolják a Székely Ektivitit

Mi az a pipepurc?

Márciusig tart a türelmi idô, addig csak ellenôriz a hatóság

Két és fél millióba is kerülhet a tilosban dohányzás

Fehér Tamás a hatósági dokumentumokat mutatja 
Tafferner Szabolcs felszolgálónak

Nem csak szórakoztat a Székely ektiviti

Szigorodtak a dohányzással kapcsolatos szabályok 
január 1-jétôl. Bár a törvény változása miatt az érintet-
tek március végéig türelmi idôt kaptak – nem bírságol-
ják ôket –, a fôvárosi Kormányhivatal Népegészségügyi 
Intézetének területileg illetékes szakemberei már most 
is ellenôriznek.  Figyelmeztetik például az irodaházak, 
vendéglátó-ipari egységek, üzletek üzemeltetôit a zárt 
térben történô dohányzás szabályozásának változásaira. 
Lapunk Fehér Tamás  népegészségügyi felügyelô mellé 
szegôdött, vajon mit tapasztalt. 
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Bertók Maya forró vassal 
égeti a zsírt

Orsi egykor 
Diát edzette 

Heti három-négy 
alkalommal sportol
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Ha nem tudja, mitévô 
legyen, amikor arra kérik 
„acsongassa el a murokot 
a lapítón”, akkor játsszon 
Székely ektivitit. elmutogat-
hatja a „paxot”, elmagyaráz-
hatja, mi a „pipepurc”, vagy 
lerajzolhat egy „lepcsit”. A 
jól ismert társasjáték már 
székely szavakkal is játsz-
ható, az ötletgazdák szerint 
ez nem csak szórakoztató, 
de nyelvôrzésre is kiváló.

Évek múlva meglátjuk 
Kovács László, aMagyarVendéglátók Ipartestületének

elnökeelmondta,hogyszerintehasznosdöntésszületett,
azperszemáskérdés,hogyarendelkezésekmennyirebe-
folyásoljákmajdaforgalmat.
–Azelteltidômégkevésvoltarra,hogyebbôlaszem-

pontbólkövetkeztetéseketvonjunkle.Megítélésemszerint
csak azokban az egységekben érezhetô a tiltás hatása,
aholazitalfogyasztásahangsúlyosabb,azéttermekese-
tébentalánkevésbé.Egyévmúlvacélszerûlennefelülvizs-
gálniamostaniszabályokat.

Pápai-Székely Zsolt, aMagyarTüdôgyógyászTársaság
fôtitkára szintén örült a szigorodó szabályoknak, szerinte
ezektôladohányzásiszokásokpozitív iránybanváltoznak
meg.
–Ezatapasztalatazokbananyugatiországokban,ahol

márévekkelkorábbanszigorítottákacigarettázássalkap-
csolatosszabályokat.Miveladohányzásegészségromboló
hatásai5–10évalatt jelentkeznekszembetûnôen,ezérta
mostanirendelkezésekeredményeitcsakhosszabbtávon
láthatjuk,demindenképpenlátványosjavulásraszámítok.

Mi mit jelent?
•acsongat–elrendez,
eligazít

•murok–répa
•lapító–vágódeszka
•pax–golyóstoll
•pipepurc–bagatell
dolog

•lepcsi–papucs

Kiss Orsiról kevesen 
tudják, hogy korábban ver- 
senyszerûen korcsolyá-
zott, edzéseket is tartott, 
sôt, egykoron Póth Dia 
mûkorcsolyázó is a tanít-
ványai közt volt. A class 
Fm mûsorvezetôje ma már 
inkább aerobikórákat tart, 
de a mozgás központi sze-
repet tölt be az életében. 

– Tizenegy évig ver- 
senyszerûenkorcsolyáztam,
majd száraz edzéseket tar-
tottam,ésedzôtáborokbanis
segítettemafelkészüléseket.
Tanítványaim közt volt Póth 
Dia, akiegybenabarátnôm
is. Most már a munkám
mellett nem férnének bele
a korcsolyatanítványok, ám
a fogyni vágyó hölgyeknek
hetiháromalkalommaltartok
aerobikórákat, ami engem
is karbantart  –magyarázta
Orsi,akiarádiózásmellettaz
M1-en futó Szerencseszom-
batnakisaháziasszonya.
–Nyáronvoltegyváloga-

tás, Görög Zita helyére ke-
restekvalakit,ésénkaptam
megalehetôséget–magya-
ráztaamûsorvezetô,akihé-
be-hóbamaga is kitölt egy-
egy szelvényt. Orsi elárulta,
eddig a legnagyobb nyere-
ményeegykettestalálatvolt
alottón.

NO



Három héttel 76. szü-
letésnapja elôtt a Nem-
zet Színészévé választot-
ták Sztankay Istvánt. A 
népszerû mûvészt az el-
ismerés másnapján értük 
utol, még akadozva be-
szélt a megtiszteltetésrôl. 
A Bors címû sorozat 
címszereplôje szerényen 
fogadta a gratulációt. La-
punknak azt is elárulta, 
nagy szerepeket már nem 
szeretne játszani.

– Volt nagy ünneplés?
–Persze,bárénmáröreg

vagyok az ilyenekhez. An-
nakazonbannagyonörülök,
hogy így alakult. Jólesik,
hogymindenkipozitívan fo-
gadta a hírt, senkitôl nem
hallottam kifogást vagy el-
lenzést. Nagyon köszönöm
mindenkinek. Nagyon nagy
ajándék, ha az embert a
Nemzet Színészének vá-
lasztják.Átkellméggondol-
nom és éreznem, hogy ez
mitisjelent.

– Felelôsséggel jár ez a 
cím?
–Igen,demostmégcsak

hálát érzek. Ízlelgetem a
helyzetet,azutánmajdmeg-
szokom.

– Befolyásolja az érzéseit, 
hogy Garas Dezsô távozásá-
val kapta meg a címet?
–Nagyon nagy dolog az

ô helyére kerülni. Dezsô jó
barátom volt. De mindenki
utánjönvalaki,akiátveszia
stafétabotot.

– A szakmai életét befolyá-
solja ez a rang?
–Nemvagyokfiatal,nagy

dolgokbanmárnemakarok
résztvenni.Márkijátszottam
magam, annyi mindenben

szerepeltem,boldogvoltam
és boldog vagyok, hogy
ezekben részt vehettem.

Fellépést már nem nagyon
vállalok.

szd

A magyar Belmondo 

Sztankay István 1936.február14-énszületettBudapesten.
ASzínház-ésFilmmûvészetiFôiskolán1961-benkaptameg
diplomáját, elsô szerzôdéseMiskolchoz kötötte. 1963-ban
márabudapestiNemzetiSzínháztagjavolt,ahonnan1974-
benaMadáchSzínházhozszerzôdött.1991-tôlaJózsefAt-
tilaSzínházbanjátszott,2006-banlettazangyalfölditársulat
örököstagja.1963-banváltismerttéaHattyúdalcímûsikeres
magyar filmegyik fôszereplôjeként,anagynépszerûséget
pedigaBorscímûtévésorozathoztamegszámára,melynek
címszerepétjátszotta.SzínpadonmindenShakespeare-da-
rabbanbemutatkozott, legnagyobbsikerétaszínházbana
BernardSladeJövôre,veled,ugyanittcímûelôadássalsze-
rezte,melyet450alkalommaljátszottSchützIlával.Jellegze-
tesorgánumátaszinkronstúdiókisszeretik,leggyakrabban
Jean-PaulBelmondónakésTonyCurtisnekkölcsönöztea
hangját.

Kondákor Zsófi, a Jóban 
Rosszban sorozat reziden-
se a való életben is fogsza-
bályozót kapott. Ráadásul 
akkor, amikor a sorozatban 
Veronika éppen megsza-
badult a nem túl esztétikus 
eszköztôl. A színésznô el-
mondta: egy új technika kö-
vetkeztében észrevétlenül 
szabályozza fogait.

–Nemzavartsoha,hogyan
állnakafogaim,annyiranem
szembetûnô az esztétikai
probléma.Kicsitösszetorlód-
takelöl,picitkócosak.Amúgy
szépek a fogaim, ezért nem
esztétikailag, inkább egész-
ségügyileg volt fontosa fog-
szabályozókészülékfelhelye-
zése–magyaráztalapunknak
Kondákor Zsófi, aki szerint
fontos,hogykétévighordjaa
készüléket,mertazösszeérô
fogak hamarabb szuvasod-
nak,ésaz ínyéneksem tesz

jót,haharapáskornincsegy-
másonafelsôésalsófogso-
ra. A sorozatban Zsófi által
alakított Veronkánmár nincs
fogszabályozó. – A sorozat-
ban már levették rólam, a
kamerákelôttelvilegmár tö-
kéletesekafogaim–nevetett
Zsófi,akiahagyományosfog-
szabályozóval ellentétbendr. 
Hermann Gábor fogorvostól
egy szinte láthatatlanul száj-

ba helyezhetô, speciális ké-
szüléketkapott.–Azestifog-
mosásnál le szoktam venni,
amúgymindig viselnem kell.
Elsôhétenkicsitnehezebben
tudtambeszélni,kissépösze
voltam,demármindenrend-
ben, a sorozatbeli fogsza-
bályozó sokkal kényelmet-
lenebb volt – magyarázta a
JóbanRosszbansztárja.

NO
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D. Nagy Lajost, a Bikini 
frontemberét lépten-nyo-
mon megállítják a rajon-
gók, azt mondja, olyan az 
élete, mint egy véget nem 
érô társalgás. A szókimon-
dó rockzenész ma is olyan 
hévvel dolgozik, mint ré-
gen, csak – saját bevallása 
szerint – kevésbé egoista.

– Nagykoncertre készül a 
Bikini. Hogyan lehet 30 évet 
összefoglalni egyetlen kon-
certen? 
– Ez a koncert egyszeri

ésmegismételhetetlen lesz,
olyan régi dalokat is elját-
szunk,amit22éveneméne-
keltem,úgyhogymostéppa
szövegekettanulomújra.

– Megváltozott a rockzene 
az elmúlt 30 év alatt?
– A rockzene összetett

dolog, a szabadság utol-
só fellegvára, ahol szaba-
dok lehetünk, és lázadunk
a hatalom ellen. A Bikini
ars poeticáját úgy tudnám
megfogalmazni, hogy a kis
emberszembenállásaaha-
talommal.Akoncertekalkal-
mávalsokszorbeszélgetünk
azemberekkelszerteazor-
szágban, és ôk elmesélik,
mi az örömük, mi a bána-
tuk. Néha egészen komoly
magánéleti problémákkal
is megkeresnek minket, és
választ várnak.Olyanok va-
gyunk, mint egy pszicholó-
gus,szerintemtöbbettudunk
a társadalomról, az ország
hangulatáról, mint a köz-
vélemény-kutatók. Ezekbôl
azélményekbôlszületneka
dalok,ésazemberekasa-
ját gondolataikra ismernek
bennük. Próbálkoztunk pél-
dául angol nyelvû lemezzel

is, de az egészdolog elve-
szítette a lényegét, a dalok
szellemiségét nem tudták
átadni.Igazáncsakottlehe-
tünksikeresek,aholértenek
minket.

– A zenekar arról is híres, 
hogy mindig élôben játsza-
nak.
–Igen,1992-benisezvolt

az egyik oka annak, hogy
egy idôre feloszlottunk. A
rendszerváltásutánfelhígult
a zeneipar, a profit számí-
tott, üzletemberek állították
színpadraabandákat,ésaz
egyetlenkövetelményamo-
dell alkat volt, illetve, hogy
tudjon tátogni a színpadon.
Nekünk is javasolták, hogy
afellépésrenevigyükaren-
geteg hangszert, tegyünk
beegyCD-téstegyünkúgy,
minthazenélnénk.Azenész-
társaim azt mondták, nem
azértgyakoroltákvégigafél
életüket, hogy hülyéskedni
menjenek fel a színpadra,
inkábbhagyjuk az egészet.
Szerintünk a koncert nem
kollektívzenehallgatás.

– 1997-ben újrakezdték, 
azóta 3 gyermeke is született. 
Mi a fontossági sorrend?
–Alegfontosabbacsalád,

hogyállandóanlássamôket,
tudjam, hogy mi van velük,
segíthessem ôket, viszont
a zenekar amásodik csalá-
dom. Sôt, különös módon,
amióta gyermekeim vannak,
azóta érzem a zenekart is
fontosabbnak. Apaként az
emberbenkialakul azérzés,
hogygondoskodniakarmá-
sokról.Jobbantudomszeret-
ni az embereket,meglátom,
hogyha valami problémájuk
van,korábbancsakmagam-
malvoltamelfoglalva.

– Az ifjabb rockzenész-ge-
nerációból vannak kedven-
cei?
–Nagyonszeretempéldá-

ulaHooliganst,de ismerke-
dem a legfiatalabbakkal is.
Nekikannyi tanácsotadnék,
hogynelegyenektürelmetle-
nek,csakzenéljenek,asikert
majdmeghozzaaszerencse,
ahogyaBikininekis.

FeM

D. Nagy Lajos élete egy véget nem érô társalgás

A tátogás miatt hallgattak el
A Nemzet Színésze még ízlelgeti az elismerést

Dezsô jó barátom volt!

D. Nagy Lajos: A legfontosabb a család

Sztankay István fellépést már nem nagyon vállal
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Gregor Bernadett 
és a négylábúak 

Zsófi láthatatlan 
fogszabályozója

– Az egyik kutyust más-
féléve fogadtukörökbeegy
menhelyrôl, azóta szûnni

nemakarórajongássalhálál-
jameg,hogyvelünklehet.Ez
nagyon felemelô érzés! Én

nemköltökdrágaékszerekre
vagymás luxusra, nekem a
kiskedvencekjelentikahob-
bit,mégazsemzavar,hogy
mindennap takarítanom kell
utánuk.  A teendôket a fér-
jemmeléstizenhétévesfiam-
mal, Bencével osztjuk meg,
de ez inkább élvezet, mint
kötelesség.Addigislevegôn
vagyunkésmozgunkegyki-
csit,amíg levisszükôketsé-
tálni.

Gregor Bernadett elárul-
ta,nagyonjólkijöntinédzser
fiával, de ehhez az kellett,
hogy elfogadja a kamasz-
korral járó sajátosságokat.
A színésznô igyekszik nem
elfelejteni,hogyasajátszülei
milyenmegértôekvoltakvele
annakidején.–Amígcsakaz
abaja fiammal,hogyspon-
tánnemjuteszébe levinnia
szemetet,addignincsokom
panaszra!

FeM

Gregor Bernadett minden héten olvassa a Helyi Témát

Zsófi különleges fogszabályozót kapott
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Amikor éppen nem a színpadon játszik, Gregor Ber-
nadett legszívesebben négylábú kedvenceivel tölti az 
idejét. A színésznô négy macskával és két menhelyi ku-
tyával osztja meg lakását, akikért még a mindennapos 
takarítást is szívesen vállalja.



Ritka majomfajta szü-
letésével indult az év a
Fôvárosi Állatkertben: egy
ritka lávai langur látta meg
a napvilágot. A kicsi folya-
matosananyjábacsimpasz-
kodik. 2007-ben érkezett a
háromfôs langurcsalád az
állatkertbe, két nôstény és
egyhímrendeztebeújottho-
nátBudapesten.Adolfanyja
a nyolcéves Negro, apja
pedig a kilencesztendôs
Orange. A kicsit Adolf név-
vel törzskönyvezték, az ál-
latkertegykoriigazgatója,a
kiválózoológus,LendlAdolf
után. A langur fajnak két
színváltozata is van: akad-
nak vöröses-aranyszínû, il- 
letve teljesen fekete egye-
deik is.Negro,azanyaállat
fekete,akicsi viszonta vö-
röses-aranyos színváltoza-
totképviseli.

NO

iV Bulvár / Érdekesség

Arnold Schwarzenegger, 
Kalifornia korábbi kor-
mányzója a burgenlandi 
Németújvárra (Güssing) lá-
togatott, hogy a megújuló 
energiaforrások használatát 
népszerûsítse. A magyar–
osztrák határtól alig 10 ki-
lométerre fekvô, 4000 fôs 
Németújvár energiaszük-
ségletének döntô részét 
megújuló energiaforrásból 
biztosítja. 

APRONASkörnyezetvédô
egyesület éppen négy
évvel ezelôtt írt levelet
Schwarzeneggernek, amely-
ben többek között azt a kér-
dést tették fel az akkori kor-
mányzónak: mennyire tartja
humánusnak, hogy hazája
hatalmas hulladékégetôt
kívánt építeni az osztrák–
magyar határra? Mivel nem
érkezett válasz, a PRONAS
vezetôsége úgy gondolta,
személyesen teszi fel a kér-
dést Schwarzeneggernek.

– Kora délután érkezett a
politikus a kisvárosba, ahol
hatalmas tömeg fogadta. A
közös fényképezkedés után
Schwarzenegger levezényel-
te a helyi fúvósegyesületnek
aRadetzky-indulót.Ezekután
a vendégnek bemutatták a
helyi biogáz- és biomassza-
erômûvet – tudtuk meg
Soós Zoltántól, a PRONAS
elnökétôl.–Atermetzsúfolá-
sigmegtöltöttékazújságírók,
a feszítettprogrammiattsaj-
nosmostsemkaptunkválaszt
akérdésünkre.Eredetilegne-
gyedórás, kötetlenbeszélge-
téstígértekaszervezôk,dea
vendégfélórakésésselérke-
zet,ráadásulaznapestemár
Stuttgartban volt programja
– mondta el Soós Zoltán. A
nemzetközi sajtótájékoztató
utánPeter Vadász németújvári
polgármester egy bronzból
készült,Schwarzeneggertáb-
rázoló18kilósdombormûvel
kedveskedettvendégének.

BG

Pár éve a napsütötte bôr
hozzátartozik az ápoltság-
hoz Európában. A szolári-
umok elterjedésével egyre
több bôrgyógyász jelezte
annak bôrre gyakorolt ká-
ros hatásait, így megjelent
a spray-vel történô testbar-
nítás, ami ugyanegészség-
ügyileg nem veszélyes, az
eredmény viszont gyakran
megkérdôjelezhetô: sokan
foltosan távoznak a sza-
lonokból. Mostanra pedig
megérkezettazújabbbarnító
ôrület:az injekcióésazorr-
spray.Mindkettôösszetétele
egyhormon,amistimuláljaa
testsajátmelanintermelését,
ezáltal mély, természetes
barnaságot eredményez. A
szert az Egyesült Államok-
banfejlesztettékki.
–Melanotan nevû készít-

mény gyógyszerként nincs
engedélyezveMagyarorszá-
gon – tájékoztatott Szabó 
Franciska, aGyógyszerésze-
tiésEgészségügyiMinôség-
és Szervezetfejlesztési
IntézetOrszágosGyógysze-
részeti Intézet kommuni-
kációs szakreferense. – A
gyógyszerek engedélyezé-
sének szigorú követelmé-
nyeivannak,ahatásosságot

és biztonságosságot bizo-
nyítékokkal kell alátámasz-
tani, gondosan mérlegelve
az alkalmazásukból fakadó
elôny-kockázatarányt. Szin-
ténnagyonfontosaminôség
és amegfelelô gyártási kö-
rülményekigazolása,hiszen
szennyezôanyagokiskerül-
hetnek a szerbe, amelyek
károsíthatjákazegészséget
– részletezte a szakember,
aki megdöbbent, hogy ma-
gyar fiatalok ezzel szúrják
magukat. –  A barnulást
„elôsegítô” injekció formá-
jú készítmény alkalmazása
számos veszélyt rejt magá-
ban, hiszen nem ismertek

a mellékhatásai és nincs
hitelesinformációhatóanya-
gának, segédanyagainak
és magának az oldatnak a
minôségérôlsem.
Az általunk megkérde-

zett használókat azonban a
szakemberek fenntartásai
nemijesztettékmeg.
–  Három hónapja hasz-

nálom,éslassanúgynézek
ki,mintegyfélvér–mesélte
büszkénazegyikhasználó,
akiegyedzôterembenjutott
aMagyarországonlegálisan
nem megvásárolható szer-
hez.
– Naponta egyszer kell

beadni az injekciót a ha-

samba. Nekem ez nem
nagy ár a barnaságért,
egyre büszkébb vagyok a
testemre–magyaráztaafi-
atalember.
– Utánaolvastam az

interneten és nem találtam
veszélyesnek. Ha orvosok
fejlesztettékki,nemislehet
az–mondtaegyszinténaz
injekciót használó férfi. –
Akitôl vettem, azt mondta,
hogycsakegymellékhatá-
sa lehet, a megnövekedett
libidó.Eznembaj!
Azáltalunkmegkérdezett

ötbôrgyógyászközülegyik
semhallotterrôlaszerrôl.

szd

A szakemberek óva intenek a Melanotan használatától

Injekcióval a barnaságért

Számos veszélyt rejthet magában

Schwarzenegger szerint a világ példát vehet 
Németújvárról

Az állatkert egykori 
igazgatója után kapta a 
nevét

Németújváron vezényelt 
a Terminátor

egyre többen szúrják 
magukat a barnaságért. A 
Melanotan nevû hormontar-
talmú injekció sem Magyar-
országon, sem az európai 
Unióban nincs törzsköny-
vezve, de interneten és 
edzôtermekben könnyû 
hozzájutni. Az orvos szerint 
fenntartásokkal kell kezelni 
a nem engedélyezett szere-
ket.
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Adolf az év elsô 
újszülöttje 
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Szépen cseperednek az 
abonyi tigrisek. A magán-
kézben lévô állatkert tulaj-
donosa, Tóth Tibor gyer-
mekkori álmát valósította 
meg az egyre népesebb 
állatparkkal. 

–Aveszélyeztetettszibéri-
aitigrisbôlmárcsaknéhány
száz példány él a világon,
nagyon nehéz hozzájutni
egy ilyenállathoz, többéves
a várólista. Tavaly Románi-
ából kaptunk két példányt,
SzibirésTeodóramostmár
egyévesek – magyarázta
Tóth Tibor, aki leszögezte:a
tigrisek nemmegvásárolha-
tók, csak csereútjánérkez-
hettek a parkba. – Kétmillió
forintértékbenadtunkállato-
kat a romániai állatkertnek.
Csakhasonlításképpen:egy
oroszlánértékeszázezerfo-
rint, mert sok van belôlük,
részben a beltenyészet mi-
att.A tigrisekazonbannem
párosodhatnak azonos vér-
vonalból, egy tigris eszmei
értékeközelegymillióforint.

NOA vadonban már csak pár száz példány él

Cseperednek az abonyi tigrisek
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– Elég kalandos út vezetett 
az új lemezig. Jól tudom?
–Közelháromévighúzó-

dottadolog.2009februárjá-
ban kezdtük a felvételeket,
amit már akkor szerettünk
volna befejezni, de az élet
közbeszólt. Én pont akko-
riban egy rövidebb idôre
külföldre távoztam, majd
mire hazajöttem, az együt-
tes többi tagjahagytael az
országot.Elégkacskaringós
atörténet,amivégülodave-
zetett,hogyastúdió-ésutó-
munkálatokkalegyütt tavaly

decemberre tudtuk befejez-
niazanyagot.

– Akkor nem is annyira új 
az a 10 dal, ami a lemezre 
került?
–Ezleginkábbazemlített

korszak lenyomata, amit a
szerzôi munkásságom fô
eredményének neveznék,
de azóta új nóták is szület-
tek.Aközönségmárhallhat-
taalemezdalaitélôben,sôt,
több kalózfelvételt láttam,
hallottam rólunk az elmúlt
idôszakban. Most már hi-
vatalos és minôségi formá-

tumban is bárki hazaviheti
ezeket a nótákat, amelyek
közülsokatnemjátszottunk
akoncerteken.

– Ha valaki nagyon kritizál-
ni szeretné a zenéteket, talán 
azt róhatja fel nektek, hogy a 
kezdetekhez képest sokat lá-
gyultatok. Mennyire jogosak 
ezek a kritikák?
– Amikor összejött a ban-

da, egyértelmûen a blues
sztenderdjeireépítettünk,ami
óhatatlanulisegyerôteljesebb
zeneivilág.Ezazélôfellépé-
sekalkalmávaliskeményebb
benyomást keltett. A saját
dalokban egy belsô világot
próbálokmegjeleníteni a sa-
ját kompozíciókon keresztül,
ami elkerülhetetlenül egy
érzékenyebb, lágyabb han-
gulat. Valóban, a lemezen is
érezhetôeza finomodás,de
ez semmiképp sem megy a
zenei minôség rovására. A
BorsodiBluemellettaszintén
aktív Borsodi Trió az, amely
kicsitvisszakanyarodikakez-
detekszálkásabbésjóvaldi-
namikusabb hangvételéhez.
Afebruár10-eiBorsodiBlue-
lemezbemutatóután18-ánaz
Andrássy úti Társaskörben
máratrióvaltalálkozhatakö-
zönség.
(A teljes interjút elolvas-

hatjákawww.csabaimerleg.
huoldalon!)

Az Éjkirálynô megbízza
Taminotlánya,Paminameg-
mentésével,akitSarastro,a
szörnyeteg elrabolt. Tamino
mellé ad egy hû barátot,
Papagenót. Tamino ván-
dorlása során fura állati lé-
nyekkel találkozik, és pró-
batételeket kell kiállnia. De
a szerelemhez vezetô út és

Sarastro megmutatja: a lát-
szatcsal...
Fôbb szerepekben: Fábry 

Gabriella, Gábor Géza/Altorjay 
Tamás, Gubik Petra, Gulyás 
Attila, Kara Tünde, Csomós 
Lajos, Vadász Gábor. Jelmez
Rátkai Erzsébet, díszlet Mira 
János, dramaturgZalán Tibor, 

koreográfus Kerekes Judit, 
zenei átirat Gulyás Levente, 
rendezôSzalma Dorotty. 
Bemutató: február 21.

15.00óra;továbbiidôpontok:
február20.15.00óra;február
22–24.15.00óra;február28.,
15.00 óra; február 29. 10.00
óraés15.00óra.
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Dalainkban egy belsô világot próbálunk megjeleníteni

Borsodi Blue-nagylemez 
és lemezbemutató

Mozart–Gulyás–Szalma: 
Varázsfuvola gyerekeknek

Igazi téli örömök1%-OT A CIVILEKNEK

HIRDETÉS
TEMETKEZÉS

Békéscsaba,SzentIstvántér9.
(akatolikustemplommellett)

Telefon: 
30/3270988,
20/5620740

HricsovinyiTamásügyvezetô

„Zene soha sem sérthe-
ti a fület, a zene csak szó-
rakoztathat!” – ez a gon-
dolat hajtotta a géniuszt, 
Wolfgang Amadeus Mo-
zartot egy életen át. Zenéje 
olyan élénk és szép, hogy 
hallgatóját rabul ejti, nem 
engedi szabadon. Munkái 
a legmodernebb popze-
nében tükrözôdnek visz-
sza. A Békéscsabai Jókai 
Színház most egy merész 
gondolatot valósít meg: 
Mozart csodálatos zenéjét 
modern elemekkel dúsítja, 
és gyermekelôadássá teszi 
a valójában felnôtteknek 
szóló operamesét.

Régen esett akkora hó
Békéscsabán, mint február
elején. A gyerekek és olykor
amunkában,hólapátolásban
megfáradt felnôttek is igye-
keznekkihasználniazerrefelé
ritkatéliörömöket.Aziskolák-
ban sem csak tanulni lehet
ezekbenanapokban.
A Petôfi utcai iskolában

korcsolyapályátkészítettekaz
iskoladolgozói,apályárabár-
kibemehetettésmehet,amíg
azidôengedi.ASzentLászló
utcai iskolában hószobrokat
építhettek a gyerekek, a sok

hûhó eredménye egész kis
hó-hüllôpark lett a kezük
nyomán. A Kazinczy Ferenc
iskola pedig hóemberépítô
versenyre hívta a többi isko-
la csapatait, a versenyt – ha
mindenatervekszerintzajlott
–lapzártánkután,február13-
ántartották.
Interneten szinte percrôl

percrenyomonkövethetôvolt
az idô,ésszámtalan téli fotó
készült, rajtuk gyönyörû, hó-
lepte táj, hatalmas hógolyó-
csaták,nagy-nagyszánkózá-
sokképei.Igazitéliörömök!

Kedves békéscsabai Vállalkozók!
Az adóbevallás benyújtásáig az Önök kezében a

lehetôség,hogyszemélyi jövedelemadójukkétszer1%-át
felajánlják,illetveazegyik1%-kalközvetlentámogassanak
egybékéscsabaicivilszervezetet.Báraz1%-ostámogatás
elenyészô résznek tûnhet,acivil szektorszámára létfon-
tosságú támogatás és segítség.Amennyibennincs kap-
csolatacivilszervezettel,awww.bekescsaba.huhonlapon
a Csabai élet/Civil élet/Civil szervezetek menüpont alatt
találhatcivilkedvezményezettet.
Kérjük Önöket, hogy éljenek ezzel a lehetôséggel és

„adjanakegyrésztacivileknek”!
BékéscsabaMegyeiJogúVárosPolgármesteriHivatala 

BékéscsabaMegyei JogúVárosÖnkormányzata árverésen
kívánja értékesíteni a következô ingatlanát: Békéscsaba,
Fényesiutca276.számalatttalálhatóbelterületiingatlan

Helyrajziszám:12903
Területe:4701m2

Azingatlankikiáltásiára:
bruttó2000000Ft,azaz
kettômillióforint.

A hirdetés részletes szövege
a város internetes honlapján

a Városháza/Polgármesteri
Hivatal/Felhívások, hirdetmé-
nyek/egyébhirdetményekel-
érésiútvonalon található, va-
lamintaBékéscsabaMegyei
Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának hirdetôtábláján
megtekinthetô.

Öt tipp öt 
pizzáért

A SPEED BURGER ÉS
PIZZÉRIAésaCsabaiMérleg
közösjátékánhetenteegyol-
vasónkegyegészhétreszó-
ló ebédmeghívást nyerhet
tôlünk. Keresse „Hol készült
a kép?” játékunkat a www.
csabaimerleg.huoldalon!

Vállalkozók figyelmébe!
ANemzetgazdaságiMinisztériumamikro-,kis-ésközép-

vállalkozások számára munkahelyteremtô beruházási pá-
lyázatothirdetaNemzetiFoglalkoztatásiAlapból.10milliárd
Ftállrendelkezésreerreacélra.Határidô:március30.
ApályázatidokumentációaNemzetgazdaságiMinisztéri-

umhonlapjáróltölthetôle.

A tavalyi év decembere közel hároméves szakaszt zárt 
le a méltán népszerû Borsodi Blue együttes életében. ek-
kor készült el a csapat új albuma „Moonshine and wine” 
címmel, amelynek exkluzív lemezbemutatóját február 10-
én élvezhette a közönség az elefántban. Borsodi Lacit 
faggattuk a rég várt albumról. 
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Az Alicante feladta pá-
lyaválasztói jogát, ígymind-
két nap Békéscsabán lép-
tek pályára a csapatok. Az
elsô mérkôzésen a Glusica
Leposava–KamperOlíviadu- 
ettnek köszönhetôen pilla-
natokalattkétgóllalelhúzott
azElôre,smireavendégek
felocsúdtak,márnégyperce
zajlott amérkôzés. A haza-
iak ezt az arányt és tempót
nagyjából a félidôig meg
tudtáktartani.
Afordulásutánaspanyol

virtusmárnemcsakretorika-
ilagcikázottasportcsarnok-
bankeresztülskasul,hanem
ajátékszínenis.A60.percre
pedig egy komoly nyolcgó-
loscsabaielônytfaragtakle
háromra.Kovács Péter, abé-
késcsabaiklubvezetôedzôje
elmondta, teljesen lezárat-
lan a másnapi mérkôzés,
ugyanisazellenféltovábbra
isanyitottvédekezést fogja
erôltetni,amelyettúlkellját-
szaniuk.

Nemsikerült.
Avisszavágónaliláklénye-

gesenhaloványabbantündö-
költek az elôzô napi teljesít-
ményüknél,mégis,afélidôig
fej-fej mellett menetelt a két
együttes.Aztazonbansajnos
megkelljegyezni,hogymára
derbielejéneldurvultajáték.
A karate- és csibészelemek-
kel: térddel csípôn rúgással,
asarokkallábfejretaposással
valamintazalsómadárfogás-

sal átszôttmérkôzésencsak
úgyhullottakakétpercesek.
S kétségtelen, a bírák

(Anatoliy Novikov, Ruslan 
Perepelytsya) történelmet
írtak amásodik etap közép-
táján, amikor is uszkve egy
percalatt,három(!)hazaijá-
tékostállítottakki. ÍgyDrávai 
Gyöngyi, Szögi Timi ésGávai 
Szonja a120másodpercalatt
akáregylazaultitisnyomha-
tottvolnaakispadon.

Ezekutánapszichológiai
hadviseléstaspanyolarma-
daahajrábanrendesenkiis
használta, hat fával elsüly-
lyesztette a csabai flottát, s
ígyazösszesítésbenhárom
góllaljutotttovább.
– Most már leginkább a

bajnokságra kell koncent-
rálnunk – kommentálta az
eseményeket Kovács Péter
vezetôedzô.

SuchTamás

Szorított a spanyolcsizma
Nem sikerült bekerülni az EHF Kupa nyolcaddöntôjébe 

Kamper Olívia spanyol fogságban – ezen a meccsen még gyôztek a lányok

Mracsi, Szenti Zoli, Annus Vince és Golyó

Akárcsak2009ben, idén
február elején sem sikerült
az elôrés lányoknak beke
rülniükazEHFKupanôiké
zilabda nyolccaddöntôjébe.
A megyeszékhelyen meg
rendezett ikerrangadón a
spanyolMarAlicanteössze
sítésben,47–44regyôztele
aBudapestBank–Békéscsa
baiElôreNKSEegyüttesét.

Elôre a múltba 
Megnyílt az Elôre Centenáriumi 

Klub

Sajnos Csank János a
havazás miatt nem tudott
eljönni, s mi hiába mond-
tukneki,hogyCsabánnem
esik,mireôfelhívtaagyulai
barátait, akik nem így lát-
ták a hóhelyzetet – mesél-
te Ferencz Rezsô, az Elôre
CentenáriumiBizottságmar-
ketingese.
A nyitórendezvényen

nemcsak a Bp. Honvéd el-
len vívott derbi (3–2) leg-
szebbpillanataitláthattákaz
érdeklôdôk, hanem idôvel
egy lila lepel mögül kitárul-
kozócsapattablót is.A falra
aggatott óriásfotó érdekes-

sége,hogyéppmagaCsank
Mester hiányolta nagy nyil-
vánosságelôttilétezését.
Ezt követôen az est há-

zigazdái, Ferencz Rezsô és
Szigeti Csaba újságíróivéná-
jukatmegcsapolvafaggatták
avendégeket.Azexfocisták
mindenbizonnyalcsakatit-
kaik legfelsôbb rétegét há-
moztákle.
S a történet ambivalens

pikantériája, hogyabajnoki
kiesés szélén táncoló Elôre
kupálta meg a tabella elsô
helyéntanyázóHonvédot.
Ilyenezafociszerelem.

S.T.

A Szent István téren, a volt cathy’s Kávézóban tartott 
vetítéssel egybekötött közönségtalálkozót Kupagyôzelem 
1988 címmel az elôre centenáriumi Klub a minap. A ren-
dezvényen megjelent a bajnok focicsapat néhány tagja: 
Gulyás István (Golyó), Mracskó Mihály, Szenti Zoltán, va-
lamint Annus Vince klubelnök.



–Teljesenújétlapunkvan
új ételekkel. Ez egyértelmû
szakítástjelentarégi,sokak
szemében nem túl vonzó
menzai hagyományokkal.
A minôségi alapanyagok
gondos kiválasztásának, az
átgondolt fûszerezésnek és
anemeltúlzottzsír-ésfehér-
jetartalomnakköszönhetôen
ételeink nemcsak egész-
ségesebbek, hanem fino-

mabbak is – tájékoztatott
Balogh Anikó. Hozzátette,
hogy szakítottak a kínálat
egysíkúságánakmenzaiha-
gyományaivalis,tehátminél
változatosabbmenüvel pró-
bálnakelôállni.Aváltozatos
étrend nemcsak a gyer-
mekek esetében, hanem a
felnôttek és az idôsek szá-
mára is kiemelt fontosságú.
Azintézményagyermekélel-
mezési szolgáltatás mellett
szociális intézményekbe is
szállít mintaételeket, ame-
lyeknek állandó kiegészítôi
afrisszöldségekésgyümöl-
csök.
– A sokszínûség termé-

szetesen a közétkeztetési
kereteken túl is érvényesül,
így bármilyen egyéni kérés
teljesíthetô, ha valaki tôlünk
rendelhidegvagyakárme-
leg ételt valamely hivatalos,
illetve családi rendezvény-

re–hívta fela figyelmetBa-
logh Anikó. Kiemelte azt is,
hogya jövôbenszeretnéka
lakosság szélesebb körével
is megismertetni ételeiket.
Ahogy fogalmazott: egyedi
megrendeléseket is tudnak
teljesíteni, legyen szó üz-
leti vagy hivatalos találko-
zókhoz, konferenciákhoz
köthetôfogadásokról.Privát
eseményekkapcsánisbiza-
lommalfordulhathozzájuka
lakosság, tehát az esküvôi,
ballagási, de akár születés-
napivendéglátásismegold-
hatórajtukkeresztül,termé-
szetesenházhozszállítással
egybekötve.
A változatosabb és sok-

kalegészségesebbmenürôl
Önök isszemezgethetneka
www.globonet.hu/gyermelm
címen! Jó étvágyat kívá-
nunk!

K.K.P.

AWHOLalonde-modellje
szerint az egészségünket a
következô tényezôk határoz-
zákmeg:43százalékbanaz
életmód, 27 százalékban a
genetikai, biológiai hatások,
19 százalékban a környezeti
hatásokéscsak11százalék-
banazegészségügyiellátás.
Tehátlényegébenazéletmód
ésazönmagunkravalóoda-
figyelés a kulcsamindennek
– fogalmazta meg egybe-
hangzóan dr. Nédó Erika, a
RéthyPálkórházorvos igaz-
gatója és dr. Ferenczi Attila, 
a Lencsési háziorvosa. Az
életmódnak, az önvizsgálat-
nak, az önodafigyelésnek a
daganatos megbetegedések
esetében különösen nagy
szerepevan.
Ha nincs különösebb ba-

junk, hajlamosak vagyunk
megfeledkezni arról, hogy
elvégezzük a szokásos ön-
vizsgálatot vagy elmenjünk
azaktuálisszûrésre.Pediga
háziorvos szerint idôben kell

lépnünk,merthamáratüne-
tekjelentkeznek,akkorgyak-
rankésô,vagycsakhosszas
kezelések árán gyógyulha-
tunkmeg.
 –Háziorvosként alapvetô

feladatom a prevenció, a
szûrésésagondozás.Akör-
zetembennagyjábólstagnála
daganatos megbetegedések
aránya,ésinkábbazidôsebb
korosztálynál jelentkezik a
betegség. Az újabb kezelési
eljárások hatására javultak a
túlélés mutatói, és javult az
életminôség is. A páciense-
imnek, különösen azoknak,
akiknek a családjában rákos
megbetegedésfordultelô,azt
tanácsolom, hogy kétéven-
te, az életkor elôrehaladtával
pedig évente menjenek el
szûrésekre. Fontos tuda-
tosítani, hogy mindnyájan
felelôsek vagyunk magun-
kért,azért,ahogyanélünk,és
azért is, hogy a betegsége-
inket idôben felismerjük. Ha
valakimárkomolytünetekkel

jelentkezik–vérzés,fájdalom,
kitapinthatócsomók–,gyak-
ran visszafordíthatatlan a fo-
lyamat–mondjadr.Ferenczi
Attila.
A Réthy Pál kórházat

felkeresôkkörébenaszív-és
érrendszeri megbetegedé-
sekben szenvedôk aránya
jóval magasabb, mint a da-
ganatos betegeké (ez az
országos tendencia is). Bé-
késcsabán onkológiai osz-
tálynincs,ezértadaganatos
betegek teljes körû ellátása
itt nembiztosítható,demin-
denszûréselérhetô–hang-
súlyozza dr. Nédó Erika. Az
orvosigazgatótájékoztatása
szerint ma Magyarországon
a férfiak születéskor várható
élettartama69,2év,anôknél
77,3év(azEurópaiUnióban

ezaférfiaknál75,8,anôknél
81,9 év). A Nemzeti Nép-
egészségügyiProgramhang-
súlyt fektet a betegségek
megelôzését,koraifelismeré-
sétcélzószûrôvizsgálatokra.
A szûréseknek nagy jelen- 
tôséget tulajdonít a kórház
is. Dr. Nédó Erika kiemel-
te, hogy a prevenció jegyé-
ben 2008 óta mûködtetik a
Réthy EgészségPont egész- 
ségmegôrzôprogramot,ame- 
lynek lényege a hajlamosító
tényezôk,rizikófaktorokazo-
nosításaabetegségekelke-
rülése érdekében. A prog-
rammal fel szeretnékhívnia
lakosságfigyelmétarra,hogy
azegészségetértékkéntke-
zeljék és aktívan törekedje-
nekannakmegôrzésére.

MikóczyErika
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A szûrés életet menthet
Az életmód és az önodafigyelés a kulcsa mindennek

A Réthy Pál kórházban szinte minden szûrés elérhetô

A kórházban népegészségügyi szûrésként mûködtetik
azemlôszûréstésaméhnyakrákszûrést,deszinténminden
szûréselérhetô.Bejelentkezniakövetkezôszámokonlehet:
emlôszûrés 66/441-719; méhnyakrákszûrés 66/555-810;
vastagbélszûrés66/555-918;szájüregiszûrés66/555-728;
tüdôszûrés66/555-974;prosztataszûrés66/555-929;szív-
ésérrendszeriszûrések66/555-585.

Az Egyensúly AE Egyesület 5 960 000 Ft vissza nem
térítendô támogatásban részesült 2011. évbenbenyújtott pá-
lyázatávalaNemzetiErôforrásMinisztériumésaNemzetiCsa-
lád-ésSzociálpolitikaiIntézetáltal.OrszágosEsélyegyenlôségi
Hálózat keretébenMegyei Esélyegyenlôségi Iroda – Esélyek
Házamûködtetésénekésesélyteremtôprogramoknakatámo-
gatására(OEH-MESI-11)ES(ély)ERNYÔ–BékésmegyeiEsé-
lyekHázacímmel.

Országos kiterjesztésû szakmai konferenciát szerveztünk,
melynekcíme:„Gyúrjukössze”.Azelôadók:dr. Ványai László, 
KIM,Kisgyôri Roland, NEFMI,Gaál Roland, NMH,Dadányiné 
Tóth Andrea, NCsSzI,dr. Paraizs Beáta, BMKH,Uhrin Nándorné 
BMJV,dr. Deutsch Tamás, EUparlamentiképviselô.Résztvevôk
száma:118fô.

Folyamatosprogramjaink:
• lakhatási,álláskeresési,munkavállalásitanácsadás
•krízistelefonüzemeltetése
•pályázatilehetôségekbemutatása,szakmaisegítségnyújtás
• jogitanácsadáshaviegyalkalommal
•ESÉLYEKHÁZA–HÁZHOZMEGY–részvételtelepülésiren-
dezvényeken, falunapokon mûködésünk megismertetése
céljából.

Az Aktív Idôsödés és a Nemzedékek Közötti Szolidaritás
Európai Éve kapcsán az Önkéntes Centrummal és a Városi
NyugdíjasEgyesülettelközösen,„Nagyikerestetik”programot
indítunk.Ahollehetôségetszeretnénkteremteniunokáravágyó
nagymamákésnagypapák,illetvenagyiravágyógyerekekösz-
szetalálkozására,hosszútávúkapcsolatokkialakításaérdeké-
ben.

2012.március1jétôl
aBékésMegyeiEsélyekHázaújhelyreköltözik.

Cím:Békéscsaba,Kolozsváriutca62.sz.

ProgramjainkaNemzetiErôforrásMinisztériumtámo-
gatásávalésaNemzetiCsalád-ésSzociálpolitikaiIntézet

közremûködésévelvalósulnakmeg.

A Víziközmû december 
végéig adhat haladékot

Eddig a lakosság 80 százaléka fizetett

Egészséges és változatos 
a jövô menzája

Szélesedô szolgáltatási kör a közétkeztetésben 

A lakosság fizetési haj-
landóságát és fegyelmét te-
kintve Békéscsaba élen jár
a hasonló beruházást végzô
városok mezônyében – tud-
tuk meg Mácsai Sándortól,
aki hozzátette: – A munkála-
tok megkezdésekor tapasz-
talt lakossági bizonytalanság
után a támogatási, majd a
kivitelezési szerzôdések alá-
írásanagymértékben javította
a fizetési intenzitást.Ugyanez
jellemzô a beruházás befeje-

zésénekközeledtével,amitaz
eddigbeérkezettérdekeltségi
hozzájárulásokmagasaránya
jelez.Aközelhatévemegha-
tározott, a zömében 165 000
forintos lakossági önrész be-
fizetéséhez többminthatezer
esetben lakástakarék-pénz-
tári szerzôdés megkötésével
állami támogatást igényeltek.
Esetükben tavaly szeptem-
berben már lejárt a teljesítés
határideje, s a fennmaradó
összeg pontos és rendsze-

res fizetése esetén aMagyar
Államkincstár41ezer forintos
hozzájárulást írtnekik jóvá.A
többieknél,hakevesebbpénz
gyûlt össze a határidôig, a
különbözetetpótolnikell,ami-
vel kapcsolatban rugalmas
megoldásokat tudnak kínálni
a társulatmunkatársaiaSza-
badság tér 1–3. alatti ügyfél-
szolgálati irodában. Több-
letfizetési kötelezettségek is
felmerülhetnek, ha az ügyfél
elmulasztotta, vagy késve
kezdtemegafizetést,deazok
esetébenismagasabbahoz-
zájárulás összege, akik 2006
és2009közöttnemfizettekbe
semmit.Atársulatmárátutalt
300 milliót az önkormányzat-
nakazeddigösszegyûlttöbb
mint egymilliárdos lakossági
önrészbôl,amelynekteljesbe-
fizetéséreatervekszerinttehát
december31-éigleszidejeaz
érintettlakosoknak.

KárászKissPéter

A befejezéshez közeledô szennyvízberuházás három 
finanszírozási pilléren nyugszik: a 14 milliárdos uniós tá-
mogatás, az önkormányzat közel 3 milliárdos önereje és 
a lakosság 1,3 milliárdos érdekeltségi hozzájárulása. ez 
utóbbiból több mint egymilliárd forintot befizettek a csa-
baiak, de a kilenc és fél ezernyi érintett húsz százaléka 
még nem teljesítette ez irányú kötelezettségét. A lakos-
sági befizetéseket kezelô Békéscsabai Víziközmû Társu-
lat március 1-jei küldöttgyûlésén arra tesznek javaslatot, 
hogy december 31-éig tolódjon a hátralékok befizetésé-
nek végsô határideje. A lakossági hozzájárulás összege 
behajtható köztartozás, tehát befizetése kötelezô.

Lejárt a szerdai tökfô- 
zelék és a pénteki grízes 
tészta menetrendszerû 
menzakínálatának idôsza- 
ka, hiszen januártól Békés-
csabán is elindult a Menza 
Minta=Mintamenza prog-
ram, amely egészséges, 
változatos és helyi alap-
anyagokra támaszkodó 
minôségi kínálatával lépne 
túl a hagyományos köz-
étkeztetés szolgáltatási 
keretein. Hamarosan nem-
csak gyermekeink vagy 
épp szüleink és nagyszüle-
ink étkezhetnek egészsé-
gesebben az iskolákban és 
a város szociális intézmé-
nyeiben, hanem üzleti, de 
akár családi eseményeken 
is megjelenhetnek a meg-
újult menzák mintaételei. 
A jövôben egyéni megren-
deléseket és házhoz szállí-
tást is teljesítô programról 
ezúttal Balogh Anikót, a 
csabai Gyermekélelmezési 
Intézmény szakmai helyet-
tesét faggattuk. 

Nincs ebéd friss gyümölcs nélkül

Hátralékkezelô program
Az EDF Démász elkötele-

zettanehézanyagikörülmé-
nyek között élô fogyasztók
védelmemellett.Azáramszol-
gáltató100millióforinttaltámo-
gatja aMagyarMáltaiSzere-
tetszolgálat 2012 februárjában
induló hátralékkezelô prog-
ramját, amelynek keretében
megyénklakosságifogyasztói
ispályázhatnakatámogatás-

ra.Legfeljebb150000forintos
hátralékkezelô hozzájárulást
kaphatnakacégazonügyfe-
lei,akikkorábbandíjtartozást
halmoztakfel.Apályázatraje-
lentkeznielektronikusúton,a
Máltai Szeretetszolgálat hon-
lapján (www.halozat.maltai.
hu)lehetfebruár15-eután.
A pályázaton nyertes fo-

gyasztókkal márciustól kez- 

dôdôenkötszerzôdéstaMál-
tai Szeretetszolgálat, majd
a legalább ötvenszázalékos
önrész befizetését követôen
a segélyszervezet kifizeti a
tartozás fennmaradó részét.
A segélyszervezet hasonló
programjainak tapasztalatai
alapján 10-11 ezer pályázóra
számít.

Kárász



Azönkormányzatrészérôl
Kiss Tibor alpolgármester
méltatta Dargay munkás-
ságát. Ahogy mondta: ô a
„magyarWaltDisney”,akire
méltánbüszkéklehetünk.
DargayAttilaközelhatvan

rajzaékesítiavigadógaléria
falait.Amûvészharminchat
évespályájaalatt többmint
száz filmet készített. Nevé-
hez fûzôdik többek között

a Dióbél királyfi, a Gusztáv
sorozat, Variációk egy sár-
kányra, A három nyúl, Páz-
mán lovag, Lúdas Matyi,
Vuk, Szaffi, Az erdô kapi-
tánya és Vacak a hetedik
testvér. Békéscsabán most

figurái, rajzfilmhôsei eleve-
nednekmeg.
Mint azt Lenkefi Zoltántól 

megtudtuk,asorozatbanleg-
közelebbSajdik Ferenc alko-
tásaitkívánjákbemutatni.

VándorAndrea
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Február 17-e és 19-e kö-
zött rendezik meg a Vas-
utas Mûvelôdési Házban a 
XXI. Nemzetiségi Vezetôk 
Országos Találkozóját. A 
háromnapos rendezvény-
sorozat a tapasztalatcse-
re mellett sok érdekes 
kulturális és gasztronómi-
ai programot kínál. Mind-
ezek ismertetésére kértük 
Ancsin Pálné erzsike né-
nit, aki több mint két évti-
zede töretlen lelkesedés-
sel szervezi a nemzetiségi 
vezetôk találkozóját.

– Az ország szlovákok
lakta településeirôl várjuk a
nemzetiségi vezetôket, Sal-
gótarjántólBékéscsabáig.A
35évesVasutasMûvelôdési
Ház ad otthont a rendez-
vényeink nagy részének,
ám Békéscsaba nevezetes-
ségeit, farsangi hagyomá-
nyait, borait és disznótoros

szokásait is megismerhetik
a hozzánk látogatók, ven-
dégeink pedig kulturális
mûsor keretében mutat-
kozhatnak be. Pénteken a
házigazda intézmény törté-
netét, jeles napjait bemuta-
tó fotókiállítás és Lonovics 
László festômûvész tárlata
nyitjameg kapuit. Lonovics
munkásságátTúriné Kovács 
Márta,apolgármesterihiva-
tal osztályvezetôje méltatja.
Az idei találkozó mottója:
2012Európa éve –Generá-
ciók egymásért. A délutáni
elôadásokisetémakörtölelik
felneveselôadóktolmácso-
lásában. Itt lesz körünkben
dr. Oláhné Szász Ilona tanár,
szerkesztô-író, Medvegy 
Pálné, aszarvasiszlovákis-
kola igazgatója, Kovács Pál 
nyugalmazott evangélikus
lelkész és Kucseráné Sza-
bó Mária, az Erzsébethelyi
Általános Iskola igazgató-

ja. Meghívott vendégeink a
generációk együttélésérôl
beszélnek, a fiatalok és az
idôsek együttmûködését is-
mertetik saját területükön.
Részt veszünk a X. Csabai
farsang rendezvényein is.
Vasárnap tapasztalatcseré-
velzárulatalálkozó.

VándorAndrea

V Osvetovom stredisku 
železničiarov usporiadajú v 
dňoch 17–19. februára XXI. 
Stretnutie vedúcich národ-
nostných občianskych or-
ganizácií. Počas trojdňovej 
série podujatí sa okrem vý-
meny skúseností naskytne 
možnosť aj na návštevu 
rôznych kultúrnych a gas-

tronomických programov. 
O poskytnutie bližších in-
formácií sme požiadali pani 
Eržiku Ančinovú, ktorá vyše 
dve desaťročia neúnavne 
organizuje toto národnost-
né stretnutie.

– Tohto roku sme pozvali 
aktivistov zo Slovákmi obýva-
ných osád od Šalgótarjánu po 
Békešskú Čabu. Programy sa 
budú konať väčšinou v Osve-
tovom stredisku železničiarov, 
avšak hostia sa môžu zoznámiť 
aj s pamätihodnosťami nášho 
mesta, miestnymi fašiango-
vými zvykmi, môžu ochutnať 
miestne vína a zúčastnia sa aj 
na tradičnej zabíjačke. V pia-
tok bude otvorená výstava fo-
tografi í, ktoré zvečnili dejiny a 
podujatia hostiteľskej inštitúcie, 
ako aj exhibícia akademického 
maliara Ladislava Lonovicsa. 
O tvorbe umelca bude hovo-
riť vedúca odboru Mestského 

úradu Márta Túriová Ková-
csová. Mottom tohoročného 
stretnutia je: 2012 Rok Európy 
– Generácie vzájomne jedna 
pre druhú. Prednášky popred-
ných odborníkov v popoludňaj-
ších hodinách rozoberajú tiež 
túto tematiku. V našom kruhu 
privítame pedagogičku, redak-
torku – spisovateľku dr. Ilonu 
Oláhovú Szászovú, riaditeľku 
sarvašskej slovenskej školy 
Zuzanu Medveďovú, evanjelic-
kého farára v dôchodku Pavla 
Kovácsa a riaditeľku Základ-
nej školy vo Viniciach (Erzsé-
bethelyi) Máriu Kucserovú 
Szabovú. Pozvaní prednáša-
telia nám predstavia spolužitie 
rôznych generácií, spoluprácu 
mladých a starších vo svojom 
odbore, v svojich inštitúciách. 
Zúčastníme sa aj na aktivitách 
X. Čabianskych fašiangov, v 
nedeľu stretnutie ukončíme s 
výmenou skúseností. 

AndreaVándorová

Vidám farsang, borbemutató

Kazinczy Szép Magyar Beszéd
Gyönyörû magyar anyanyelvünkön

Vuk, Szaffi  és a többiek
Dargay, a magyar Walt Disney

Veselé fašiangy, ukážka vín

www.csabacenter.hu

   2012. február 16–22.
•Szépségésaszörnyeteg3D(szinkr.amerikairajzfilm)KN,2OSCAR-
DÍJ!,PREMIER!!!,3D!

•StarWarsI.rész:Baljósárnyak3D(szinkr.amerikaisci-fikaland)12
év,3D!

•Védhetetlen(amerikai–dél-afrikaiakció)16év,PREMIER!!!
•Utódok(amerikaivígjáték)BA,5Oscar-díjjelölés!,PREMIER!!!,2D!
•AVaslady(angoléletrajzidráma)12év,2Oscar-díjjelölés!
•Aszinlgifejvadász(szinkr.amerikaivígjáték)12év
•Borotvaélen(amerikaithriller)12év
•Családbanmarad(horvátvígjáték)BA,PREMIER!!!,ART-kártya!
•Legjobbszándék(magyar–romándráma)12év,ART-kártya!

  2012. február 23–29.
•Szépségésaszörnyeteg3D(szinkr.amerikairajzfilm)KN,2OSCAR-
DÍJ!,3D!

•StarWarsI.rész:Baljósárnyak3D(szinkr.amerikaisci-fikaland)12
év,3D!

•Kémeshármas(szinkr.amerikaiakció-vígjáték)16év,PREMIER!!!
•Pénzcsináló(amerikaidráma)12év,6Oscar-díjjelölés!
•Védhetetlen(amerikai–dél-afrikaiakció)16év
•Utódok(amerikaivígjáték)BA,5Oscar-díjjelölés!
•Azöldöklésistene(francia–német–lengyelvígjáték)12év
•Mégegyév(angolvígjáték)12év,ART-kártya!

Ötlet és rajz: Berényi Nagy Péter

Keresd meg a két 
egyforma álarcot!

Itt a farsang, áll a bál!
Zsofka cirmosnak öltözik 
az iskolai jelmezbálban.

Keresd meg a két Keresd meg a két Keresd meg a két Keresd meg a két Keresd meg a két Keresd meg a két Keresd meg a két Keresd meg a két Keresd meg a két Keresd meg a két Keresd meg a két Keresd meg a két 
egyforma álarcot!egyforma álarcot!egyforma álarcot!egyforma álarcot!egyforma álarcot!egyforma álarcot!egyforma álarcot!egyforma álarcot!egyforma álarcot!egyforma álarcot!egyforma álarcot!egyforma álarcot!egyforma álarcot!

Zsofka cirmosnak öltözik 
az iskolai jelmezbálban.

 A P R Ó H I R D e T É S
INGATLAN

Az Öntözött réten lakás
eladó.Irányár:12MFt.
Tel.:20/923-6484.

Lakás eladó a Paróczay
utcában.Irányár:5,2MFt.
Tel.:30/456-1292.

Telekgerendásközpontjá
ban1,5szobásházeladó.
Irányár:3,5MFt.Érdeklôdni
lehet a 30/303-5588 és a
20/254-5005 telefonszá-
mokon.

Békéscsabán lakás, ga
rázskiadó:30/938-4620.

Békésenegyszobás,föld-
szinti lakás eladó. Irányár:
5,5MFt.Érd.:20/912-3243

OKTATÁS

Matematikábólkorrepetá
lás,érettségirefelkészítés.
Tel.:70/392-0459.

Angolnyelvoktatásdélelôt-
tönkéntis.
Tel.:70/392-0459.

Angol nyelvvizsgákra fel-
készítés.
Tel.:30/681-4416.

Angolnyelvoktatás kez-
dôtôlfelsôfokig.
Tel.:30/345-9237.

SZOLGÁLTATÁS

Redôny, reluxa, szalag
függönykészítés, -javítás
részletfizetéssel is. Nyílás-
zárókjavítása.
Tel.:454-171,70/212-6776.

Hûtôk, fagyasztók javítá
sa.Békéscsaba,Fiumeiu.
4.BaliésFiaBt.
Telefon:20/921-2521és
 20/944-6986.

Iroda,lépcsôháztakarítá
sát vállalom számlaképe-
sen.
Tel.:30/290-8726.

www.szkonyvelo.uw.hu

Kiss Tibor és Lenkefi  Zoltán nyitotta meg a tárlatot

A Jankay Tibor Két Taní-
tási Nyelvû Általános Iskola,
valamint a polgármesteri hi-
vataloktatási,közmûvelôdési
és sportosztálya az idén a
Jankay Gyûjtemény és Kor-
társGalériábanrendeztemeg
azáltalánosiskolásokszámá-

rameghirdetettKazinczySzép
MagyarBeszédversenyét.
A megjelenteket a házi-

gazda intézmény igazgatója,
Köles-Varga Edina üdvözöl-
te,majd a nevezôkmellett a
zsûri–Szabó Ila középiskolai
magyar tanár, Józsa Mihály 

elôadómûvész és Szûcsné 
Zahorán Adrienn, a Magyar
Rádió bemondója – is meg-
kezdte munkáját. A meg-
mérettetés izgalmait Borsi 
Rebeka gyimesi népdalai és
Guj Gréta furulyaszólójaigye-
keztekenyhíteni.Adiákokegy
kötelezôésegyszabadonvá-
lasztottszöveggelindulhattak
a versenyen. A kiválasztott
szemelvényeket a zene, az
irodalomésaképzômûvészet
ihlette, hiszen a versenyzôk
Jankay Madár-ábrázolások
címû állandó kiállítása „tö-
vében” mérettettek meg, s
mint ismeretes, Jankay Tibor
mûvészetétismegihletteegy-
koronritmusos,gyönyörûma-
gyaranyanyelvünk.

Aversenyenvégülazalábbieredményekszülettek:

5–6.osztályoskorcsoport:elsôhelyezéstértelKecs-
keméti Anna (felkészítô tanára: Pallagi Györgyné), má-
sodikJuhász Boglárka (felkészítôtanára:Popol Klára), a
harmadik pedig Lipták Petra (felkészítô tanára:Székely 
Istvánné) lett.
7–8. korcsoportnál az alábbi sorrend alakult ki: elsô
Major Gyula (felkészítôtanára:Pallagi Györgyné), máso-
dik Varga Emese (felkészítôtanára:Kissné Adamik Vero-
nika), harmadikHaskó Mark (felkészítô tanára:Szabóné 
Amberus Erzsébet)

Foky Ottó „Mirr Murr és 
barátai” kiállításának sikere 
után a Békéscsabai Nap-
sugár Bábszínház hívására 
a Jókai színházba érkezett 
Dargay Attila „Vuk, Szaffi  és 
a többiek” címû országos 
vándorkiállítása.



A lyukak összekötése 
zsinórral – így válaszolt egy 
autista kisfi ú arra a kérdés-
re, hogy mit jelent számára 
a háló, mondta el Szántó 
Tamás, az AUT-PONT Ala-
pítvány ügyvezetôje kö-
szöntôjében a Békéscsa-
bai Jókai Színház vigadó-
jában tartott városi bálon. 
A rendezvény résztvevôi 
támogatásukkal valódi há-
lót szôttek, amellyel nagy 
segítséget adtak az autista 
gyermekeket támogató ci-
vil szervezetnek.

Békéscsaba önkormány-
zata évek óta szervez jó-
tékonysági bált, amelynek
kedvezményezettje idén az
AUT-PONTAutistaGyerme-
kekért és Fiatalokért Alapít-
vány volt. A bál fôvédnöki
szerepétdr. Kövér László, a
MagyarOrszággyûléselnö-
kevállaltael,aki személye-
sen nem volt jelen, de 500
ezer forint támogatástnyúj-
tott a civil szervezetnek. A
bálon Szántó Tamás mutat-
tabeaszervezetmunkáját,
Vantara Gyula pedigkiemel-
te, hogy különösen fontos
a segítségnyújtás az ilyen
embertpróbálóidôszakban.
Apolgármestermegköszön-
te a legnagyobb adomá-
nyozók, dr. Kövér László,
dr. Deutsch Tamás Európa
parlamenti képviselô és a

Békés Megyei Vízmûvek
Zrt. felajánlásait, illetve fel-
sorolta azokat a cégeket,
intézményeket, amelyek tá-
mogatóijegyekvásárlásával
segítettek. A köszöntôk so-
rátdr.DeutschTamászárta,
aki kiemelte a város szem-
melláthatófejlôdését.
Az estet a Nyíri Lajos

Tánciskola bemutatója, a
Budapesti Operettszínház-
ból Geszty Veronika, va-
lamint a Jókai színházból
Kulcsár Lajos ésPresits Ta-
más mûsoratetteszíneseb-
bé.AvacsorautánaTabán
Néptáncegyüttesbemutató-
ját jutalmazta vastapssal a
közönség.
Abálon tombolából és a

támogatói jegyekbôl szár-
mazóbevétel266500forint

volt, az AUT-PONT Alapít-
vány ígyösszesen966500
forint támogatást kapott.
Békéscsaba önkormányza-
ta ezútonmond köszönetet
a rendezvény támogatásá-
ért a következôknek: Alak-
mániaSpeedfitnessStúdió,
Allianz Hungária Biztosító
Zrt.,Andó Tamás vállalkozó,
ÁrpádPálinkaKisrétManu-
faktúra Kft., Center Mozi,
CorvinBorház,CsabaCen-
ter, Garzon Szálló Kft., Kö-
rösVolánZrt.,MarzekKner
PackagingKft.,Nyári Beáta 
kozmetikusmester, Panorá-
maÉtteremBárésWellness
Hotel, Szeretlek Békéscsa-
baEgyesület, Tesco-Global
Zrt.,VagyonkezelôZrt.,Vál-
lalkozók Országos Szövet-
sége.

Rosenthal Márton gyu-
lai szappanos és gyertya-
öntômester 1872-ben Eps-
teinLajosözvegyétôlvetteát
aKörös-partonlévômalmát,
melyetlebontatottéshelyére
új emeletes malomépületet
épített. Két gôzgépet állított
be hétszáz lóerôs teljesít-
ménnyeléstizenötmolnáral-
kalmazásával.Rövididônbe-
lülnapitermelésük16vagon
finomlisztvolt.1893-banmár
9638 tonna lisztetadottela
malomapiacilehetôségeket
kihasználva. Két év múlva
180 ezermázsa finomlisztet
szállított nyugati országok-
ba a Rosenthal gôzmalom,
amelyleghamarabbnôttkia

kisiparikeretekközül.Azala-
pító fiai, Rosenthal Adolf és
Ignácfejlesztettékacégeta
hazaimalomiparországosan
egyiklegmodernebbüzemé-
vé. A malom 1915 tavaszán
lisztrobbanáskövetkeztében
jelentôs részben leégett, és
azépületbennagykárokke-
letkeztek. A malmot újjáépí-
tették,segyemelettelnövel-
ve az épület négyemeletes
lett,éshamarosanemeletes
gabonatárolóval egészült
ki.Avasútiszállítástsegítet-
te amalomba vezetô AEGV
(AlföldiElsôGazdaságiVas-
út) keskeny vágányú vasút,
amely a Kossuth téri állo-
mástólaKissErnôutcánés

a ligeti hídnál épített „ferde”
hídon keresztül haladva ju-
tottazüzemterületére.Úgy-
szintén a MÁV normál ipar-
vágány(BartókB.út–Árpád
sor) biztosította a szállítást
a malom és nagyállomás
között. Közben az Elsô Bé-
késcsabai Gôzmalom nevet
felvett, nagy multú, 77 éve
mûködô malmot 1949-ben
államosították.HákésazIst-
ván malom cégnév került a
toronyhomlokzatára.
Békéscsaba elsô legré-

gibb patinás ipartörténeti
épülete 2005 évtôl leszerel-
ve, kiürítve várja sorsának
jobbrafordulását.

GécsBéla

10 Csabai Mérleg

Városi bál az AUT-PONT-ért
Közel egymilliós támogatás gyûlt össze

 Békéscsaba anno
Csabai ipartörténet – Rosenthal Gôzmalom Rt.

Szántó Tamás és Vantara Gyula a bál megnyitóján

F
o
tó
:J
en
ei
P
ét
er


