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M i n d e n  s z á m n a k 
h e l y i  é r t é k e  v a n !

Öt fórumon, pontosan 
21 277 szavazat érkezett 
február 29-éig a szurkolók 
rendelkezésére álló on-line 
és papír alapú szavazási 
lehetôségek valamelyikén, 

amellyel az Elôre három 
szakosztályának legjobbjait 
választották ki. A Centená-
riumi Bizottság nemrégi-
ben köszöntötte a szavazás 

nyerteseit a Centenáriumi 
Klubban. Kiss Tibor alpol-
gármester gratulált a sporto-
lóknak, s elismerôen beszélt 
a közelmúlt remek csabai 

sporteredményeirôl is, külön 
kiemelve Baji Balázs és a röp-
labdás lányok szereplését. A 
Centenáriumi Bizottság elnö-
ke tájékoztatott arról az alko-

tói pályázatról, melynek kere-
tében békéscsabai diákoktól 
várnak fotókat és rajzokat az 
Elôre Centenáriumhoz kap-
csolódóan. Szó esett egy 
áprilisban esedékes sport-
egészségügyi konferenciáról 
is, melynek – a Centenárium 
Éve kiemelt rendezvényeként 
– szintén Békéscsaba adna 
otthont. Egy nagyszabású 
futballtornát is tervez a bi-

zottság, amelyen 100 csapat 
összesen 100 órán keresztül 
focizna az Elôre 100 éves 
centenáriuma alkalmából. 

Az elsô centenáriumi sza-
vazás eredményeinek kihir-
detésekor minden díjazott 
emlék oklevelet, Elôre-sá-
lat és egy szál sárga ró-
zsát vehetett át Kiss Tibor 
alpolgármestertôl.

K. K. P.

Az Andrássy út érintett 
szakaszának végpontjain ki-
alakított két munkagödör lesz 
az elsô látható jele a belvá-
rosi munkálatoknak, de ez 
nem jelent komoly változást a 
sétálóutcán közlekedôk szá-
mára – tájékoztatott Tóthné 
Svecz Valéria. A munkagöd-
röket az ivóvízvezetékek cse-
réjekor használják, amely a 
„roppantásos” eljárásnak kö-
szönhetôen nem igényel bur-
kolatbontást, így szinte észre-

vétlenül bonyolódhat a folya-
mat. A kivitelezô szakemberei 
március utolsó hetében kezdik 
a feltárást, majd a vezetékcse-
rét, amit április második felé-
ben a csapadékvíz-elvezetô 
rendszer felújítása követ. Ez 
már megoldhatatlan a burko-
lat részleges felbontása nél-
kül, így ezzel egy idôben az 
Andrássy út két szélére tere-
lik a gyalogos és kerékpáros 
forgalmat. A sétálóutcán zajló 
munkálatokkal párhuzamo-

san – azokhoz képest egyhe-
tes eltolódással – az Irányi ut-
cában is megindul a vízveze-
tékek cseréje és a vízelvezetô 
hálózat korszerûsítése. Az 
itt már épülô belvárosi par-
kolóház építési forgalmának 
biztosítása és az említett 

közmûfejlesztési munkák mi-
att április végétôl az Irányi 
utcán egyirányú forgalmi 
rend lép érvénybe a Luther 
utcai csomóponttól egészen 
a Posta közig: a Luther utca 
felôl lehet majd behajtani az 
Irányi utcába. Április végétôl 
várhatóan június közepéig a 
Luther utca is beszûkül majd, 
hiszen az itt lévô nagyobb ke-
resztmetszetû ivóvízvezeték 
cseréje miatt burkolatbontás-
ra is szükség lesz, így a Kos-
suth térre vezetô lekanyarodó 
sáv lezárására számíthatnak 
az autósok. 

Elsôként az Andrássy úton, 
május elsô felében kezdik 
meg a burkolatcserét, amely-
nek ideje alatt továbbra is a sé-
tálóutca két szélén lehet majd 
közlekedni. A burkolat felújítá-
sának készültségi szakaszai-
hoz igazodva elôfordulhatnak 

kisebb ideiglenes elterelé-
sek, de a folyamatos közle-
kedés feltételei a munkála-
tok teljes idôtartamában 
biztosítottak lesznek. Az 
Irányi utca Andrássy út felôli 
szélesebb szakasza kis ele-
mes kôburkolatot kap egé-
szen a Justh Gyula utcai 
keresztezôdésig, ahonnan 
aszfaltburkolat vezet majd a 
Luther utca irányába. Az ide 
tervezett burkolatépítési mun-
kákat május közepén kezde-
nék, amelynek idejére szintén 
érvényben marad a várhatóan 
április végétôl bevezetett egy-
irányú forgalmi rend. A parko-

lóház elôtt kanyarodósávokat 
alakítanak ki a házból kijövô 
és oda behajtó gépjármûvek 
akadálytalan haladása érde-
kében, a Luther és Irányi utca 
keresztezôdésében pedig 
jelzôlámpás csomópont léte-
sül. A Luther utcán új kanyaro-
dósávokat építenek a Kossuth 
tér irányába vezetô szaka-
szon, amely miatt eltûnnek az 
utca kerékpársávjai. A kerék-
párosok a jövôben a Csaba 
utcán kerekezhetnek bizton-
ságos körülmények között, 
de az Andrássy út átépített 
szakasza is jóval nyitottabb 
lesz az Univerzál Áruház elôtti 
csobogó és lugas megszün-
tetésével. A Békéscsabai Vá-
rosfejlesztési Kft. ügyvezetôje 
kérdésünkre válaszolva el-
mondta azt is, hogy a kivite-
lezési ütemterv szerint július 
közepéig van idô a felsorolt 
munkálatok befejezésére, ezt 
követôen kezdhetik meg a 
Szent István tér és a Szabad-
ság téri buszforduló átalakí-
tását. Lapunkban természe-
tesen az ezzel kapcsolatban 
felmerülô forgalmi változások-
ról is tájékozódhatnak majd. 

Kárász-Kiss Péter

A szurkolók döntöttek az Elôre évszázad legjobbjairól
A foci, a nôi és férfi  kézilabda, valamint a vívás  legjobbjait díjazták

Ôk lettek az Elôre évszázad legjobbjai

A katolikus templom elé rózsalugast és szökôkutat álmodtak a tervezôk

Belvárosi rehabilitáció: Ki? Merre? Hogyan?
Az átépítés munkálatainak ütemezése és hatásai a belvárosi közlekedésre

A belváros-rehabilitáció kivitelezésének elsô ütemében 
az Andrássy út Irányi utcáig tartó szakaszán, az Irányi utcá-
ban, majd a Luther utca Irányi utcához csatlakozó csomó-
pontjától egészen a Kossuth térig tartó részén, valamint az 
ott átmenô 446-os út tér elôtti szakaszán indulnak meg az 
ütemezett munkálatok. A Szent István tér átalakítása csak az 
itt elvégzett közmûkorszerûsítés és burkolati felújítások után 
kezdôdhet meg. Az említett területeken elvégzendô munká-
latok befejezésére július közepéig van ideje a kivitelezônek, 
így a várhatóan addig érvényes forgalmi változásokat vettük 
sorra Tóthné Svecz Valériával, a Békéscsabai Városfejleszté-
si Kft. ügyvezetôjével. 

Február 29-én zárult le 
az a szavazás, melynek 
keretében a helyi drukke-
rek dönthettek arról, hogy 
az Elôre mely sportolója 
volt a legjobb a klub idén 
százéves történetében. 
Természetesen sportágan-
ként mérettettek meg a 
versenyzôk, elsôre három 
kategóriában, így a cen-
tenáriumi Bizottság ma 
délelôtti sajtótájékoztató-
ján három sportág elmúlt 
100 évének legjobbjait kö-
szöntötték. 

Állami elismerések március 15. 
alkalmából 3. oldal

Tavaszi Fesztivál
7. oldal

Békéscsabán megmarad
a fül-orr-gégészeti osztály 7. oldal

Az Elôre évszázad legjobb vívója: Tóth Hajnalka. 
Az Elôre évszázad legjobb labdarúgói: 1. helyezett – 
Pásztor József, 2. helyezett – Láza János, 3. helyezett 
– Mracskó Mihály. Az Elôre évszázad legjobb férfi ké-
zilabdázói: 1. helyezett – Mohácsi Árpád, 2. helyezettek – 
Balogh József, Felföldi Gábor, Tyetyák Tibor. Az Elôre év-
század legjobb nôi kézilabdázói: 1. helyezett – Csulikné 
Bozó Éva, 2. helyezett – Bohus Beáta, 3. Hankóné Jakab 
Gabriella.

Lakossági fórum a belváros-rehabilitációról
Lakossági fórum keretében a Békéscsabai Városfejlesztés Kft. tájékoztatást tart a „Bé-

késcsaba belváros-rehabilitáció I. ütem” projekttel kapcsolatban.
A rendezvény idôpontja: 2012. április 2. (hétfô), 16.00 órától 18.00 óráig, helye: a 

polgármesteri hivatal díszterme (érkezési sorrendben 170 fôig).
A fórum keretén belül informálják a megjelenteket a projekt aktuális megvalósítási 

fázisáról és a tervezett ütemezésrôl. Az utak, közterületek és kapcsolódó közmûvek re-
konstrukciós munkáinak kivitelezôje ismerteti az elsô kivitelezési szakasz ideiglenes for-
galomszabályozási tervét, a kivitelezés különbözô idôszakában várható forgalomkorláto-
zásokat. A városi fôépítész és a tervezô tájékoztatást ad a kiviteli tervrôl. A polgármesteri 
hivatal munkatársai további információval szolgálnak majd a kapcsolódó beruházásokról 
és az egyéb belváros-rehabilitációval összefüggô területrôl.

A fórumon fel nem tett kérdéseket távozáskor begyûjtik és a szervezôk késôbb írásban 
válaszolnak rájuk.



2 Csabai Mérleg

„Csak tiszta forrásból…”
Tárlat a zsûrizett fotókból

Használatba vették 
a Közgé tornatermét

„Március tizenötödike a szívünkben van”
Ünnep állampolgársági eskütétellel

A pályázatra fekete-fehér, 
papír alapú, hagyományos 
vagy digitális formátumú fo-
tókkal lehetett nevezni. Idén 
kilencvenhét alkotótól 418 
fotó érkezett be a határidôig. 
Ebbôl választotta ki a Mar-
tin Gábor, Szôke János  és 
Váradi Zoltán fotómûvészek 
alkotta zsûri azt a hatvan ké-
pet, amelyeket a kiállításon 
láthattunk. 

Az ítészek döntése alap-
ján a következô helyezések 
születtek: elsô lett Varga 
László Dabasról A nagy 
szemle címû pályamûvével, 
második Lángh Gábor Sop-

ronból Találkozás címû fotó-
jával, a harmadik díjat pedig 
a szintén dabasi Bese József 
Elveszett egy bárány címû 
alkotásával nyerte el. Kü-
löndíjat kapott a kecskeméti 
Kirják József Téli pincekulcs 
címû alkotása, a marosvá-
sárhelyi Tordai Ede Kató 

néni címû képe és a soproni 
Kiss Péter Periférián címû 
fotója. Takács Péter, a ház 
vezetôje átadta a tavalyi kö-
zönségdíjat Petró Zsoltnak, a 
Csaba Tv operatôrének, aki 
Merengés címû munkájával 
vívta ki az elismerést, Bazsó 
Imre, a Márvány Fotómûhely 

elnöke és a „Csak tiszta for-
rásból…” fotópályázat ötlet-
gazdája tevékenységét pe-
dig virágcsokorral köszönte 
meg.

A fekete-fehér fotókból 
összeállított kiállítás április 
12-éig tekinthetô meg.

Vándor Andrea
Októberben kezdôdtek el 

a Békéscsabai Parkolóház 
építési munkálatai a Békés-
csaba belváros-rehabilitáció 
I. ütem elnevezésû projekt 
elsô nagy lépéseként. Az 
érintett területen szükséges-
sé vált a Széchenyi István 
Közgazdasági Szakközépis-
kola tornatermének átépíté-
se.

Az elôzetes tervek szerint 
a munkálatok április végére 
fejezôdtek volna be, azon-
ban az idôjárási körülmé-

nyek kedvezôen hatottak a 
munka menetére, így márci-
us 14-én a kivitelezô már át 
is adta a tornatermet az is-
kola igazgatójának, a diákok 
az ünnepeket követôen már 
a megújult tornacsarnokot 
vehetik igénybe.

A tornatermet érintô át-
alakítás ideje alatt a diákok 
testmozgását igyekezett al-
ternatív módon megoldani 
az önkormányzat a Kazinczy 
Ferenc Általános Iskola és 
az Árpád fürdô segítségével. 
Mindemellett az is fontos, 
hogy az iskola alapvetôen 
jól jár majd a parkolóház 
megépítésével, hiszen egy 
új sportpályát is kialakítanak 
majd az udvar kibôvített ré-
szén, ahol a tervek szerint 
focizni, kézilabdázni és ko-
sárlabdázni is lehet majd.

Lassan a húsvétra 
készülôdünk, de jó visz-
szagondolni az elsô igazi 
tavaszi napokra, amikor az 
ünneppel megérkezett a ta-
vasz, és a Szent István tér 
megtelt ünneplôkkel, csalá-
dokkal, gyerekekkel, akik a 
lovas huszárokat, néptánco-
sokat, honvédeket csodál-
ták, vagy befogták a fülüket 
a díszlövéseknél. A Kossuth 
térre Fekete Pállal, városunk 
díszpolgárával, dr. Deutsch 
Tamás európai parlamenti 
képviselôvel, Vantara Gyula 
polgármesterrel és a város 
vezetôivel az élen vonultak át 
az ünneplôk, ahol dr. Deutsch 
Tamás mondta el beszédét. 

– Meggyôzôdéssel val-
lom, hogy március tizenötö-
dikét nem a naptárban kell 
keresni, mert március tizen-
ötödike a szívünkben van; a 
szívünkbôl, a szívünkkel ün-
nepeljük a szabadság ünne-
pét… A zsarnokság, a dikta-

túra, az elnyomás képviselôi 
a szabadságküzdelmeinket 
mindig lázadásnak, felség-
árulásnak, ellenforradalom-
nak állították be, ma sincsen 
ez másként. Rólunk, magya-
rokról alattvalókként, sza-
badságot veszélyeztetôkként 
beszélnek azok, akik az el-
nyomás, a diktatúra oldalán 
állnak. Pedig a közös sza-
badságküzdelem több mint 
másfél évszázaddal ezelôtt 
szülte meg a közös Európa, 
a közös európai szabadság 
gondolatát. A szabadság 
mindannyiunké, és szabad-
ság a szabad magyar em-
berek nélkül nem létezhet – 
mondta dr. Deutsch Tamás. 

Az ünnepi program része 
volt a Mlinár Pál és Bartus 
Gyula által rendezett Kossuth 
rapszódia címû emlékmûsor, 
amelyet különösen nagy 
szeretettel figyeltek azok az 
emberek, aki arra vártak, 
hogy Békéscsabán tegyék 

le állampolgársági esküjüket. 
Az eskü szövegét  Vantara 
Gyula polgármester olvasta 
elô, és ezúttal hetvenhatan 
mondták utána. 

– Egyetértünk abban, 
hogy aki lelkileg, erkölcsileg 

kötôdik Magyarországhoz 
– mondta ezután a polgár-
mester – , akinek magyar az 
anyanyelve, aki más ország-
ban él, de szívében és lelké-
ben magyar, aki felelôsséget 
vállal a nemzetért, az hadd 
legyen annak az országnak 
az állampolgára. A kettôs 
állampolgárságról szóló 
törvény lehetôség és jog 
a magyar állampolgárság 
megszerzésére, visszaszer-
zésére, sôt, még ennél is 
több: a nemzet reményeinek 
beteljesülése, összetartozá-
sunk és közös felemelkedé-
sünk szimbóluma – jelentet-
te ki Vantara Gyula. Csáki 
Barna Zsombor a közelmúlt-
ban tett állampolgársági es-
küt Csabán, a polgármes-
ter az ô szavait idézte az új 
magyar állampolgároknak: 
„Köszönjük, Magyarország, 
hogy felébredtél, köszön-

jük, Istenünk, hogy imáinkat 
meghallgattad, hogy remé-
nyeinket igaznak találtad, 
és áldásoddal jöhettünk ide 
esküt tenni.”

A törvény életbe lépése 
óta már több százan jöt-
tek Csabára, hogy éljenek 
jogaikkal, az ünnepségen 
hatszázadikként tett es-
küt Boda István László, 
aki másfél éve Békéscsa-
bán él és dolgozik, ide 
Debrecenbôl jött, oda pedig 
Gyergyószentmiklósról. 

Valamit mindenki hazavitt 
ebbôl a napból. Ki a lovas 
huszárok látványát, ki egy 
lufit vagy Kádár Ferkó-s hu-
szárfotót, ki a büszkeséget, 
hogy milyen szépen táncolt 
az unokája, ki egy-egy mon-
datot, ki pedig a papírt arról, 
hogy most már hivatalosan 
is magyar. 

Mikóczy Erika

A tervek szerint hamaro-
san megkezdôdnek a bel-
város felújításának munká-
latai. Olvasóink véleményét 
most errôl kérdeztük. 

Hídvégi 
Melinda 
(tanuló): 

– Szerintem 
sokkal szebb 
és tisztább 
lesz a belváros, ha nem lesz 
forgalom. Úgy hallottam, 
hogy néhány fa kivágását is 
tervezik, nagyon remélem, 
hogy ezeket pótolni fogják, 
és bízom benne, hogy a mi 
korosztályunk számára is 
lesznek programok a rendez-
vénytéren.

Gojdár 
Imréné:

– Én magam 
is itt lakom a 
Munkácsy ut- 
cában, s tar- 
tok attól, hogy esetleg az ot-
tani kis zöld terület veszélybe 
kerülhet. De azért remélem, 
hogy összességében szebb 
lesz a belváros a felújítás után.

Mácsai 
Sándor (épí- 
tômérnök):

– Az uno-
kám, Levente 
hároméves. 
Néha visszagondolok arra, 
hogy  milyen volt Békéscsaba 
akkor, amikor én hároméves 
voltam, és milyen ma. Elgon-
dolkodtató, hogy vajon milyen 
lenne, ha a város fejlôdésének 
útjába akadályokat gördítet-
tek volna. Békéscsabának 
fejlôdnie kell, nekünk pedig 
azt kell néznünk, hogy vajon 
az unokáink örülni fognak-e a 
változásnak. Én úgy gondo-
lom, hogy igen.

Olvasóink 
szerint

A magyar állampolgárságot igazoló dokumentumokat Vantara Gyula adta át

Mlinár Pál nemcsak a néptáncosokra ügyelt a rendezvényen

A Kárpát-medencében élô magyar fotósok találkozóhelye a kiállítás

A Lencsési Közös-
ségi Ház és a Márvány 
Fotómûhely tizedik alka-
lommal hirdette meg orszá-
gos pályázatát a Kárpát-
medencében élô magyar 
fotósok számára. A díjakat 
március idusán adták át dr. 
Ferenczi Attila, a József 
Attila Lakótelepi Részön-
kormányzat vezetôjének 
ünnepi beszédét követôen. 

A tervezettnél másfél hó-
nappal hamarabb vehetik 
újra használatba a Békés-
csabai Széchenyi István 
Két Tanítási Nyelvû Közgaz-
dasági Szakközépiskola és 
Kollégium diákjai az iskola 
átalakított tornatermét.

Március tizenötödike valahogy mindig elhozza a tavasz, 
a megújulás, a szabadság és az összetartozás érzését. 
Így történt ez most is, az 1848/49-es forradalom és sza-
badságharc emlékére rendezett, állampolgársági esküté-
tellel egybekötött városi ünnepségen.
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Huzamos idôn át végzett 
szakmai munkája, valamint 
a Közigazgatási és Igaz-
ságügyi Minisztérium ered-
ményes mûködése szem-
pontjából fontos szakmai 
feladat végrehajtásában 
szerzett érdemei elisme-
réseként kapott Miniszteri 
Elismerô Oklevelet dr. Nagy 
Ágnes. A Békés Megyei 
Kormányhivatal Munkaü- 
gyi Központjának vezetôje 
március 14-én vehette át 
oklevelét dr. Navracsics Ti-
bor miniszterelnök-helyet- 
testôl, közigazgatási és 
igazságügyi minisztertôl.  

– Kézenfekvô a kérdés: 
hogyan éli meg ezt a magas 
rangú szakmai elismerést?

– Úgy tekintek az okle-
vélre, mint annak a mun-
kaügyi központnak az elis-
merésére, amit immár több 
mint húsz éve irányíthatok. 
Egy vezetô önmagában, va-
gyis a mögötte álló csapat 
nélkül kevés a nagy ered-
ményekhez, s én büszkén 
állíthatom, hogy mögöttem 
egy szakmailag elkötelezett, 
professzionális team dolgo-
zik, akiknek legalább any-
nyira szól ez az elismerés, 
mint nekem.   Intézményünk 
magas szintû szakmai te-
vékenysége, az itt folyó in-
novatív munka eredményei 
nemegyszer képezték regio-
nális vagy országos munka-
ügyi programok alapját. Úgy 
gondolom, hogy leginkább 
ennek köszönhetô az elis-
merés. 

– Melyek voltak az elmúlt 
évtizedek legemlékezete-
sebb szakmai eredményei?

– Az általunk megva-
lósított uniós programok 
mindegyike ilyen volt, de ki- 
emelném azt a pályaválasz- 
tási tanácsadó hálózatunkat, 
amelyet elôször nemzeti, 
majd nemzetközi szinten is 
elismertek. Jelenleg is dol-
gozunk olyan Európai Uniós 
programban, amelyhez na-
gyon nagy reményeket fûzök. 
Ilyen a vállalkozáskeltetô 
program, amely szintén 
nagyon újszerû, s hiszem, 
hogy a kezdô vállalkozások 
ily módon történô felkaro-
lása példaértékû lehet és a 
késôbbiekben majd orszá-
gosan is megvalósíthatóvá 
válik. 

K. K. P.

Dr. Gyimesi András Sze- 
geden végzett. Belgyógyász-
nak készült, ezért a gyulai 
kórházban, az Iványi János 
által vezetett diabetológiai 
osztályon helyezkedett el, 
ahol többek közt egy ma-
gas vérnyomás betegséggel 
kapcsolatos programban 
is dolgozott. Belgyógyász 
szakorvosként kezdett inten-
zíven foglalkozni a cukorbe-
tegek ellátásával, gondozá-
sával, majd ez lett speciális 
tevékenységének fô profil-

ja. Késôbb endokrinológiai 
vizsgát is tett. 

–  Tíz éve pályáztam meg 
a csabai Réthy Pál kórház di-
abétesz profilú osztályának 
vezetô fôorvosi állását. Az-
óta dolgozom Békéscsabán, 
ahol a cukorbetegek gondo-
zásának már komoly hagyo-
mánya volt dr. Borbola József 
fôorvos úrnak köszönhetôen. 
Amikor idejöttem, szerve-
zett cukorbeteg-ellátás zaj-
lott, de az endokrinológia 
csak kezdeti stádiumban 

volt. Feladatomnak leg-
inkább a diabetológia 
korszerûsítését, szakmai 
hátterének megerôsítését 
és az endokrinológia fel-
építését tekintettem. Eh-
hez a munkához kiváló 
kollégákat kaptam a már 
itt dolgozók és késôbb 
ide jelentkezô fiatal szak-
emberek személyében 
– mondta dr. Gyimesi 
András. 

A betegek és kollé-
gái körében is népszerû 
fôorvost megérintették 
Réthelyi Miklósnak a ki- 
tüntetés átadásakor el-
hangzott szavai: ezt 
olyan emberek kapják, 
akik vállalták, hogy meg-
éljék szenvedélyüket, ami 

egyben a hivatásuk is. Nála 
ez teljes mértékben igaz, 
mert a munkája a szenve-
délye, a hivatása, az élete. 
Megtiszteltetésként élte meg, 
hogy a kórház szakmai ve-
zetése felterjesztette, és azt 
is, hogy olyan emberek kö-
rében vehette át az elisme-
rést, mint például Fekete Pál, 
Hûvösvölgyi Ildikó, dr. Gyar-
mati Andrea, Hofher József 
vagy Deák Bill Gyula. 

Mikóczy Erika

Hét év börtön után nem 
taníthatott, bányában dolgo-
zott, segédmunkás volt. Bé-
késcsaba díszpolgára 1992- 
ben lett, ám 1968 és ’89 
közt be sem tehette a lábát 
a városba: ki volt tiltva. Sze-
geden él ma is: nyugdíját 
óraadással igyekszik kiegé-
szíteni. Emlékeit állandó kiállí-
tás formájában mutatja be az 
érdeklôdôknek. Tárlata tavaly 
október 23-án nyílt meg a Ka-
zinczy Ferenc Általános Isko-
lában (a volt 2-es). A Fekete 

Pál Gyûjtemény egész évben 
megtekinthetô – elôzetes 
idôpont-egyeztetés alapján. 
Fekete Pál március 15-e al-
kalmából vehette át a Magyar 
Érdemrend Lovagkeresztjét. 

A társadalmi életbe a TIT-
en keresztül kapcsolódott 
be: a történelmi szakosztály-
ban többek közt Féja Géza, 
Tibori János társaságában 
aktuális politikai, tudomá-
nyos kérdéseket vitattak 
meg. A következô években 
történelemmel kapcsola-

tos elôadásaival járta a 
megyét. Jelentôs kuta-
tómunkát folytat, több 
témában gyûjt anyagot 
publikációihoz. Befejez-
te „Békés megye már-
tírjai és áldozatai” címû 
munkáját, amely az 1945 
utáni idôszakot dolgozza 
fel. Dolgozatok készül-
nek Békéscsaba II. világ-
háborús bombázásáról, 
illetve Békéscsaba, Bé-
kés megye zsidóságának 
történetérôl. „Az utolsó 
szó jogán” címû kötete 
2003-ban, a „Cseppek a 
tengerbôl” címet viselô 
novellagyûjteménye pe-
dig 2006-ban jelent meg. 
Pali bácsit Szegedi ottho-
nában sikerült utolérnünk, 

s a meghatottságtól csak eny-
nyit mondott:

– Meglepetésként ért a ki-
tüntetés. Nem kértem. Egy 
biztos: olyan maradok, ami-
lyen voltam, és hazudnék, ha 
azt mondanám, nem örülök 
az elismerésnek. Szeretem 
ezt a népet, embertársai-
mat, jólesik a díj. Októberre a 
csabai kiállításom teljes lesz, 
most még csak az anyagom 
fele látható.

Vándor Andrea
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Kitüntették 
dr. Nagy Ágnest

– Abszolút váratlanul ért 
az elismerés, hiszen igen 
sûrû és szigorú napirend 
mentén zajlanak a hétköz-
napok. Épp edzés közben 
értesültem arról, hogy meg-
kapom a kitüntetést – me-
sélte Unyatinszkiné Karakas 
Júlia, a békéscsabai olimpiai 
mûhely vezetôje. A 35 éve 
csabai tornásztehetségekkel 
dolgozó szakember március 
14-én vehette át a NOB „A 
nôk sportjáért” életmûdíját. 
A Békéscsabai Torna Club 
szakosztályvezetôje elmond-
ta, hogy a bizottság elisme-
rése legalább annyira szól 
férjének, mint neki, hiszen 
az elmúlt évtizedek sikerei is 
közösek. – Ez az elismerés 
nagyon sokat segít a jövôt 

tekintve, nagy erôt ad a hét-
köznapok nehézségeinek le- 
gyôzésében, és sokszor át-
lendít a holtpontokon – tette 
hozzá. A munka persze nem 
állhatott meg az ünnepi díjáta-
dót követôen sem, hiszen Juli-
ka rögtön a tatai edzôtáborba 
utazott, ahol szombatig volt a 
nôi felnôtt és ifi válogatottal 
edzôtáborban. Karakas Jú-
lia leghíresebb tanítványa az 
Amerikában élô Ónodi Henri-
etta, aki 1992-ben, Barceloná-
ban lett olimpiai aranyérmes. 
Mester és korábbi tanítványa 
a mai napig kapcsolatban 
vannak, sôt, mint megtudtuk, 
Ónodi Heni az elsôk között 
gratulált telefonon egykori 
mentorának. 

Kárász-Kiss Péter

Az elismerés legalább annyira szól a férjemnek, mint nekem

Akinek olimpiai 
bajnokok gratulálnak

Kimagaslóan eredmé-
nyes szakmai tevékenysé-
géért miniszteri elismerô 
oklevelet kapott Molnár 
György, a Türr István Képzô 
és Kutató Intézet Békés-
csabai Igazgatóságának (a 
volt regionális képzô köz-
pont) igazgatója. 

Molnár György a központ 
vezetôjeként tizenkilenc éve 
irányítja a dél-alföldi fel- 
nôttképzési és szolgáltatási 
rendszer mûködtetését, fej-
lesztését. Az általa vezetett 
intézmény képzésein negy-
venháromezer hallgató vég-
zett, és harminchat fejlesztési 
projekt valósult meg mintegy 
négymillió eurós, uniós forrás 
felhasználásával. 

– Az oklevél az érték- 
teremtô munkaközösségnek, 
valamint annak az együtt- 
mûködési rendszernek az el-
ismerése is, amely magában 
foglalja a munkaügyi köz-

pontokat, az önkormányzati 
szférát, a gazdálkodó és a ci-
vil szervezeteket – szögezi le 
Molnár György, aki szerint az 
intézmény eddigi tevékeny-
sége három fôbb szakasz-
ra bontható. A kilencvenes 
években országos szinten is 
kiemelkedô, komplex kép-
zési rendszert hoztak létre 
a mezôgazdasági és élelmi-
szer-ipari területen, a szociális 
szakterületen, de az ipari ága-
zatban és a vállalkozások fej-
lesztésével kapcsolatban is. 
Ennek köszönhetôen gyorsan 
tudtak reagálni a munkáltatók 
igényeire.  

– A kétezres évek elejétôl 
kezdeményeztük a hálózat-
építést, úttörô szerepünk volt 
a Kárpát-medencei felnôtt- 
képzési hálózat kiépítésé- 
ben. Napjainkban a Pan- 
nonForrás már az ágaza- 
ti iparági klaszterekkel együtt- 
mûködve valósítja meg fej-
lesztési projektjeit. Emellett 
kiemelten fontos a dél-alföl-
di hátrányos helyzetû em- 
berek felzárkóztatása is. 
Együttmûködésünk célja 
most a munkahelyteremtô 
programok kezdeményezé- 
se. Ilyen konkrét, kárpát-me-
dencei szintû program az 
energiaköltség-csökkentô 
otthon-felújítás – tájékoztat 
Molnár György. 

Az igazgató szerint a 
lehetôségek nyitva állnak 
elôttünk, csak a kitartásun-
kon, szorgalmunkon múlik, 
hogy ezekkel mennyire tu-
dunk élni.

Mikóczy Erika

Miniszteri elismerés 
Molnár Györgynek

Lovagkeresztet kapott 
dr. Gyimesi András

Állami kitüntetés 
Fekete Pálnak

Dr. Gyimesi András- 
nak, a békéscsabai Ré- 
thy Pál Kórház-Rende- 
lôintézet belgyógyásza-
ti osztálya fôorvosának 
egyik szenvedélye a 
munkája. Fôként cu-
korbetegeket gondoz, 
ezzel összefüggésben 
az egészséges életmód 
híve, sokat sportol, 
gyakran  kerékpárral 
közlekedik Gyula és Bé-
késcsaba között. Nem-
zeti ünnepünkön kiváló 
munkáját a Magyar Ér-
demrend Lovagkereszt-
je kitüntetéssel ismerte 
el Réthelyi Miklós mi-
niszter.

Fekete Pált 1953-ban 
nevezték ki Békéscsa-
bán gimnáziumi törté-
nelem- és orosznyelv- 
tanárnak, ám nem so-
káig kamatoztathatta 
pedagógiai tudását. 
1956. október 23-a 
után elôször Békéscsa-
ba Város Forradalmi 
Bizottságának tagjává, 
majd a Békés Megyei 
Forradalmi Bizottság 
elnökévé választották. 
Forradalmi tevékeny-
ségéért a Rendkívüli 
Katonai Népbíróság 
fegyveres felkelés szer-
vezése, vezetése címén 
életfogytiglanra ítélte. 

Az elmúlt 35 év szakmai teljesítményét jutalmazta a 
Nemzeti Olimpiai Bizottság azzal az életmûdíjjal, melyet 
március 14-én vehetett át Budapesten Unyatinszkiné 
Karakas Júlia, a tornászok békéscsabai trénerlegen-
dája. 
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A Békéscsabai Elôrét 
mindig is Békés megye lab-
darúgócsapataként tartották 
számon, NB I-es meccseikre 
anno autókonvojok indultak 
a Kórház utcai stadionba. Ci-
vil kezdeményezés alapján a 
100 esztendôs Békéscsabai 

Elôre tiszteletére 100 órás 
focit rendeznek egy helyszí-
nen Békés megye labdarú-
gócsapatainak részvételé-
vel. Az eseményt az Elôre 
Centenáriumi Bizottság és a 
Magyar Labdarúgó Szövet-
ség Békés Megyei Igazgató-

sága a 2011–2012-es bajnok-
ság befejezése után, vagy a 
következô, ôszi szezonkezdé-
se elôtt szeretné lebonyolíta-
ni. A mérkôzések kétóránként 
kezdôdnének, egy mérkôzés 
100 percig tartana (4 x 25 
perc). A szervezôk az NB II-
tôl a megyei harmadosztá-
lyú csapatoktól kezdve nôi, 
illetve utánpótlás együttesek 
jelentkezését is várják. Amit 
a csapatok kaphatnak: közös 
ünneplés, buli, sportélmény, 
közös étkezés, centenáriumi 
díszoklevél, anyagiak függvé-
nyében mezgarnitúra. A szer- 
vezôbizottság az étkezési, 
szállás, és a mérkôzésekkel 
kapcsolatos valamennyi költ-
séget átvállalja. Amit a csapa-
toktól elvárnának: töltsék ki a 
szándéknyilatkozatot, a saját 
mérkôzéseiket vegyék komo-
lyan, vegyenek részt a közös 
ünneplésben és valamennyi 
résztvevôjük számára vásá-
roljanak egy-egy darab Elôre 
centenáriumi belépôt. 

Április 6. (péntek) ...................Dr. Szvercsák Szilvia jegyzô
Április 13. (péntek) ..................Hanó Miklós alpolgármester
Április 20. (péntek) ......................Kiss Tibor alpolgármester
Május 4. (péntek) .......................... Dr. Kiss Gyula aljegyzô
Május 11.  (péntek) ...................Vantara Gyula polgármester
Május 18. (péntek) ...................Dr. Szvercsák Szilvia jegyzô
Június 1. (péntek) .......................... Dr. Kiss Gyula aljegyzô
Június 8. (péntek) ..................Hanó Miklós alpolgármester
Június 15. (péntek) ......................Kiss Tibor alpolgármester
Június 22. (péntek) ...................Vantara Gyula polgármester

Jubileumi focimaraton
Megyei csapatok jelentkezését várják a szervezôk

F O G A D Ó N A P O K
Április, május, június

Kellemes húsvéti ünnepeket 
kívánunk!

Kiállítás
A X. „Csak tiszta forrásból…” c. fotópályázat zsûrizett alkotásai-
ból összeállított kiállítás április 12-éig tekinthetô meg az intézmény 
nagytermében, hétköznapokon 8-tól 18 óráig.

Családi játszóház
Március 31., szombat 9.30-tól 11.30 óráig.  Ismerkedés a húsvéti 
népszokásokkal, a tojásfestés különféle technikáival és ünnepi asz-
tali díszek készítése. A foglalkozást Ujj Éva vezeti.

Ismeretterjesztô elôadás
• Április 2., hétfô 14.30 óra. „Jeles napok, tavaszi népszokások”. 

Zsibrita Mária elôadása a Nyugdíjasklubban.
• Április 2., hétfô 17 óra. „Növényvédelem, idôszerû munkák a 

kertészetben” címmel dr. Sicz György kertészmérnök elôadása a 
Kertbarát kör foglalkozásán.

• Április 3., kedd 17 óra. Bazsó Imre, a Márvány Fotómûhely el-
nöke tart archív fotók bemutatásával és vetítéssel egybekötött 
elôadást „Híres magyar fotósaink” címmel.

Gyalogtúra
Április 9., hétfô. A Természetjáró kör hagyományos húsvéti gya-
logtúrája a jaminai bányatavak érintésével a szabadkígyósi kas-
télyparkba. Indulás: 10 órakor az Orosházi út – Gyár utca sarkától. 
Hazaérkezés: 13-14 óra körül.

Jóganap
Április 14., szombat 9.30-tól 11 óráig játékos jógabemutató gyere-
keknek és szüleiknek. Vezeti: Bertalan Mónika jógatanár. A részvétel 
díjmentes.
10-tôl 16 óráig elôadás felnôtteknek „Testi, lelki, szellemi problé-
máink és a megoldási lehetôségek” címmel. Az elôadást követôen 
intenzív gyakorlás (ászanák, relaxációk, energetizáló, mentális és 
légzôgyakorlatok). Vezeti: Zoltai Miklós pszichológus, jógatanár és 
-terapeuta. Belépôdíj: 1000 Ft/fô.

APÁRÓL FIÚRA családi hagyományôrzô játszóház a Meseházban!
Nagy családi húsvéti készülôdés március 31-én, szombaton 14 órától.
Tojásdíszítés, nyúl, tyúk készítése textilbôl, húsvéti népszokások, 
népi ételbemutató.
Belépôdíj: két fôtt tojás!

Hrájme sa po slovensky!
Szlovák nyelvi klub indul a szlovák nyelvet elsajátítani kívánók szá-
mára. Klubvezetô: Lipták Zsolt szlováknyelv-tanár. Foglalkozások 
március 23-ától péntekenként 15.30–17.00 óráig. Helyszín a Nemze-
tiségi Klubház, Békéscsaba, Békési út 15.

KÖLTÉSZET NAPJA 2012. 
Április 11-én, szerdán 19 órától a Nemzetiségi Klubházban „FEKETE 
BOJTÁR” címmel, szerkesztett irodalmi mûsor Sinka István emléke-
zetére. Összeállította és rendezte: Hegedüs-Bite Beáta. Támogatta: 
Békéscsaba önkormányzata.

MESEBOLT pályázat, melynek célja Gazdag Erzsi verseinek illuszt-
rálása, illetve az általa megidézett mesehôsök életre keltése általá-
nos iskolások keze munkájával. Bármely technika alkalmazható. A 
legjobb pályamunkákból a Meseházi Gyermeknapon kiállítás nyílik. 
A pályázat fôdíja Meseházi táborozás. Bôvebb tájékoztatás honla-
punkon található. „fiókjában törpék ültek, vízilányok hegedültek” 

Köszönettel fogadjuk adójának 1%-át.
MESEHÁZI ALAPÍTVÁNY 

19059985-1-04

Szeretettel hívunk minden óvodás, iskolás csopor-
tot a Meseházba. Schéner Mihály gyûjteményes 
kiállítása, Ványai János hajdani csabai fazekas-
mester mûhelye és Lenkefi Konrád bábjainak 
megtekintésén túl, értékôrzô programokkal, népi 

kézmûves foglalkozásokkal várjuk a csoportokat. A kézmûves fog-
lalkozás díja 150 Ft/fô. Idôpont és foglalkozás elôzetes egyeztetése 
szükséges telefonon.

TAVASZI FESZTIVÁL
2012. március 14. – április 6.

ANDRÁSSY ÚTI TÁRSASKÖR 
KONCERTEK 

Március 31., szombat 20.00 BUDAPEST ACOUSTIC BAND
Április 5., csütörtök 20.00 KABAI GÁBOR ÉS TÓTH GÁBOR gitárestje
 21.00: JUNG-HARTMANN ACOUSTIC DUÓ 
 A belépés díjtalan!
Április 7., szombat 9.00–12.00
• KÖLYÖKSZIGET – családi délelôtt, vendégünk Évi tündér!
• Nagymama konyhája, Kismesterek kézmûves mûhely, Babasarok és sok más 

érdekes
Minden szerdán 10.00–11.00-ig BERGENGÓCIA BABAKLUB
Április 5-éig Az év kulturális plakátja 2010 – kiállítás a Társaskör Mûvész Ká-
vézójában

FELNÔTTKÉPZÉSI AJÁNLÓ
(F. ny. sz.: 00367-2008, i. akk. lajstromszám: AL-2182)
• Nyugdíjas Digitális Írástudás (30 óra)
• Házigondozó-, betegápoló-képzés (130 óra) – 2012. április
Érd.: 66/449-222, e-mail: ruzsaalexandra@ifihaz.hu

MUNKÁCSY EMLÉKHÁZ
Április 1., vasárnap 10.00 óra HÚSVÉTI CSALÁDI NAP
Tojásfestési technikák, pogácsasütés, kártyajátékok 
Április 6. és 13., péntek 14.00 óra „Térben és idôben” – a Békéscsabai Séták 
sorozat programjai
Április 14., szombat LIPTÁK PÁL születésnapjára
9 órakor koszorúzás a Vasúti temetôben
10–15 óráig „Képek a kerítésen” – egynapos kiállítás a Munkácsy Emlékház 
udvarán
Munkácsy Mihály születésnapjára: kiállítás 19. századi festôk – Iványi Grünwald 
Béla, Pállya Celesztin, Vigh Bertalan, Fried Pál, Vidovszky Béla, Csabai-Wagner 
József – magángyûjteménybôl válogatott képeibôl. Megtekinthetô: április 7-éig 
Kovács Péter képzômûvész magángyûjteménybôl válogatott kamarakiállítása. 
Megtekinthetô: május 16-áig

FÉNYESI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Április 7., szombat 10.00-tól HÚSVÉTI KÉZMÛVES JÁTSZÓHÁZ
(részvétel: díjtalan)

Március 31. 20.00 órától az 
Andrássy Úti Társaskörben 
a Budapest Acoustic Band 
mûsora
Április 2. 18.00 órától a 
Bartók Kamarateremben 
Mesterek és tanítványok 
hangverseny a Bartók Béla 
Mûvészeti Szakközépiskola 
tanárainak és növendékeinek 
közremûködésével
Április 2. 18.00 órától az Ib-
sen Házban szlovák színházi 
elôadás – Ivan Holub: Angyal, 
avagy az igazság – kisvárosi 
abszurd komédia két rész-
ben 
Április 2. 18.00 órától a Bé-
késcsabai Jókai Színház stú-
diótermében könyvpremier - 
Fehér Béla: Kossuthkifli címû 
regényének bemutatója. Há-
zigazda: Darvasi Ferenc kriti-
kus, szerkesztô
Április 2. 19.00 órától a „Csa-
ba” Honvéd Kulturális Egye-
sület Mûvelôdési Házában 
a Feeling Színház bemutatja 
Czakó Gábor azonos címû 
mûve alapján a Disznójáté-
kot
Április 3. 18.00 órától a vá-
rosháza dísztermében: Bé-
késcsabai Irodalmi Estek
Április 4. 19.00 órától a 
városháza dísztermében: 
Operaslágerek a Békéscsa-
bai Bartók Béla és a gyulai 
Erkel Ferenc Vegyes Kar 
elôadásában

Programajánló

Békéscsaba Megyei Jo- 
gú Város Polgármesteri 
Hivatala értesíti az érin-
tett szülôket, hogy a 2012/ 
2013-as tanévre az általá-
nos iskolai beíratás idô- 
pontja:

2012. április 26–27. 
(csütörtök: 10–18-óráig, 

péntek: 8–15-óráig)

Az általános iskolák le-
vélben értesítik a szülôket a 
felvételrôl és a beiratkozás 
részleteirôl. Kérjük, hogy a 
beíratáskor az alábbi okmá-

nyokat szíveskedjenek ma-
gukkal hozni:
• a szülô személyi igazolványa
• a gyermek születési anya-

könyvi kivonata
• a gyermek tb-kártyája
• az óvoda, a nevelési ta-

nácsadó vagy a tanulási 
képességet vizsgáló és 
rehabilitációs bizottság 
iskolaérettséget igazoló 
szakvéleménye

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város valamennyi intézmé-
nye szeretettel várja a leendô 
elsô osztályosokat!

H I R D E T M É N Y
Az általános iskolai beíratásról

Focizni jó sokat, s minél többen – röviden így foglal-
ható össze az Elôre centenáriumi Bizottság 100 órásra 
tervezett jubileumi futballprogramja, amelynek keretében 
összesen 100 csapat versengene a már említett maratoni 
idôtartamban. Már várják a csapatok jelentkezését. 

A Gerlai Általános 
Mûvelôdési Központ

(66/433-125) pályázatot ír 
ki szakmailag önálló óvo-
dai intézményegységének 
vezetésére, óvodai intéz- 

ményegység-vezetô mun-
kakör betöltésére.

A pályázati kiírás teljes szö-
vege a www.kszk.gov.hu 
honlapon olvasható.
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– Negyedik ciklusban kép- 
viselô, 2010 óta pedig már 
nemcsak a Lencsési egyik ol-
dala tartozik önhöz, hanem a 
lakóteleptôl a Kölcsey utcáig 
terjedô terület is. Miben tud 
segíteni a körzetében lakók-
nak?

– A rendelôben, az utcán 
jártomban-keltemben, és a 
körzet különbözô rendezvé-
nyein is gyakran fordulnak 
hozzám az itt élô emberek. 
Egyik legfontosabb felada-
tomnak az ô észrevételeik, 
javaslataik tolmácsolását 
tartom, és a lehetôségekhez 
mérten igyekszem teljesíteni 
a kéréseiket. A lakótelepen 
kiemelten kezeljük a közbiz-
tonság kérdését, két körzeti 
megbízottunk van, támo-
gatjuk a polgárôrséget, és a 
rendôrséggel is jó kapcsola-

tot ápolunk. Lakossági igény-
re készült el a Szabó Pál téri 
ifjúsági park elsô üteme, idén 
folytatjuk a kiépítését, erre tíz-
millió forintot szán a város. A 
Corvin utca–Dózsa György 
úti kerékpárút fejlesztésére 
szintén ebben az évben ke-
rül sor. A szülôk kérésére a 
Kölcsey utcai óvoda elôtt tíz 
parkolóhelyet létesítünk, míg 
a Vajda utcában lakossági 
igényre járda épül. 

– Múlt évben lett húszéves 
a Lencsési Közösségi Ház, az 
óvodákat, iskolákat összevon-
ták, és alapításának harminc-
ötödik évfordulóját ünnepelte 
a lakótelepi sportegyesület, 
az ünnepen kitüntették önt az 
egyesület támogatásáért. Iz-
galmas év volt… 

– A részönkormányzat-
ban folyamatosan azon 
dolgozunk, hogy fejlôdjön 
a lakótelep, az ott mûködô 
sportszervezetekkel, civil szer-
vezetekkel, intézményekkel, 
emberközpontú közösségek-
kel együtt. Idén az összevont 
Lencsési iskolába mintegy 
száz gyerek jelentkezett, ez 
mutatja az intézmény iránti 
bizalmat és a szakmai nívót. 
Nagy örömömre szolgált, 
hogy 230 milliós támogatást 
nyert a város az iskola energe-
tikai fejlesztésére a 286 milliós 
beruházáshoz. Az óvodáknál 
is megkezdtünk egy energia-
megtakarítást hozó felújítási 
programot, amelybe bevon-
tuk a Békéscsabán mûködô 
szakképzô iskolákat is. 

– A pénzügyi, gazdasági 
és városfejlesztési bizottság 
elnökeként és a gazdasági 
területet felügyelô tanácsnok-
ként gyakran szegezik önnek 
a kérdést: vajon elbír-e ennyi 
beruházást a város? Mit tud 
mondani a kétkedôknek? 

– A beruházásoknál is a 
város mûködôképességének 
fenntartását és a szûkös kö-
rülmények ellenére a fejlesz-
tést tartjuk fontosnak. Persze, 
a pályázatokat nem az önkor-
mányzat igényei alapján írják 
ki, adott lehetôségek közül 
választjuk ki azokat, amelyek 
Békéscsaba fejlôdését szol-
gálják és a lehetô legkisebb 
önerôvel valósíthatók meg. A 
pályázatok túlnyomó többsé-
ge infrastrukturális, vagy in-
tézményekhez köthetô. Mun- 
kalehetôségre leginkább a 
közmunkaprogramon keresz- 
tül lehet támogatást szerez-
ni, de reményeket fûzünk a 
hûtôház újjáélesztéséhez is. 
Magyarországon ma ver-
senyfutás folyik a forrásokért. 
A kört szélesítendô, nagy fi-
gyelmet fordítunk a határon 
átnyúló pályázatokra, mint 
például a kerékpárutak épí-
tése, és egy új medence a 
fürdôben. Emellett szeret-
nénk, ha a turisták megállná-
nak a városban és eltöltené-
nek pár napot nálunk, ehhez 
viszont olyan turisztikai att-
rakciók kellenek, mint például 
a kolbászfalu… Tanácsnok-
ként, képviselôként ezért dol-
gozom, próbálom maximális 
erôbedobással megszolgálni 
az emberek bizalmát, és te-
szem a dolgom. 

Mikóczy Erika

Dr. Ferenczi Attila szinte 
nem tud úgy végigmenni 
a Lencsésin, hogy ne állí-
taná meg valaki. Ki azért 
szólítja meg, hogy elmond-
ja, milyen volt a legutóbb 
felírt gyógyszer, ki pedig 
azért, mert megrongálták 
a háza elôtt álló padot, 
vagy javításra szorul a 
járda. Persze a lakótele-
pen szinte mindenki tud-
ja, hogy dr. Ferenczi Attila 
húsz éve a körzet orvosa, 
városi tanácsnok, önkor-
mányzati képviselô, bizott-
sági elnök, és talán még 
azt is, hogy a helyi Fidesz 
frakcióvezetôje, a József 
Attila részönkormányzat 
és az atlétikai klub elnöke, 
leginkább mégis úgy be-
szélnek róla: a doktor úr. 

Százéves születésnap
Margit néninek a polgármester is gratulált

Nosztalgia Vasutas 
Nyugdíjas Klub

Szépkorúak 
köszöntése

Mayerhoffer Istvánné 
Ványa Margit Franciska 
1912-ben március 18-án 
született, bár csak 21-ére 
anyakönyvezték. családja 
köszöntötte századik szüle-
tésnapja alkalmából a Mun-
kácsy Emlékházban. Az 
ünnepi alkalomra Vantara 
Gyula polgármester és fe-
lesége hatalmas virágcso-
korral és tortával érkezett. 
A polgármester átnyújtotta 
a miniszterelnök köszöntô- 
levelét és régi, Békéscsa-
báról szóló könyvekkel is 
kedveskedett.

Margit néninek három 
gyermeke született. Nyolc 
unokával és négy déduno-
kával büszkélkedhet, de 
már az ötödik is úton van. 
A történelem viharai nem kí-
mélték a családot. Többször 
elvették mindenüket, ám ôk 
mindig talpra álltak.

A leányiskola elvégzé-
se után tanítóképzôbe járt, 
aztán nagybátyja, Mohácsi 
Mátyás révén egy kereske-
désbe került. Margit néni 
harmincéves koráig itt dol-
gozott és heti öt alkalommal 
fôzôtanfolyamot is tartott. 

Itt ismerkedett meg férjével, 
Mayerhoffer Istvánnal, aki 
alapítója volt az Ipartestü-
letnek, cipôgyára – amely 
a mai Andrássy gimnázium 
mögött volt – pedig orszá-
gosan ismert volt az általuk 
gyártott szandálokról. 

Férje nyugdíjazása után 
Margit néni hatvanhat éve- 
sen váltotta ki az iparenge-
délyt. Óraszíjakat gyártott. 
Családja szerzôdésben állt 
az ÁFÉSZ-szel, az Univer- 
zállal és a Centrum Áruház-
zal is.

Vándor Andrea

A vasúttársaság fényko-
rában, 1976-ban jött létre 
Békéscsabán a Nosztalgia 
Vasutas Nyugdíjas Klub, 
amely némi szünet után 
1994-ben alakult újjá, és 
csatlakozott a MÁV nyugdí-
jasklubok országos szövet-
ségéhez. Az aktív idôsödés 
és a nemzedékek közötti 
szolidaritás európai éve 
kapcsán indult sorozatunk-
ban ezúttal az óvodásokkal 
is kapcsolatban álló klu-
bot mutatjuk be vezetôjük, 
Valachné Vagyon Margit se-
gítségével.

A Nosztalgiaklub összejö-
veteleit minden hónap harma-
dik keddjén, délután két órától 
tartja a Vasutas Mûvelôdési 
Házban.

– Nagyszerû kis közös-
ségünk van. Itt barátságok 
szövôdnek, és segítjük egy-
mást. Bár az erônk fogyó-
ban, mindig tervezünk, és 
bízunk abban, hogy a terve-
ink megvalósulnak – mondta 
Valachné Vagyon Margit, aki 
a vezetôség tagjaival, Jantyik 
Péternével és Pál Kálmánnéval 
együtt vallja, hogy a nyugdíjas 

kor „csak egy másik dimenzió 
a kreatív élet számára”.

A hatvanfôs klub tagjai 
gyakran kirándulnak, de ün-
nepi megemlékezések, zenés 
összejövetelek (például kol-
bászbál) és hagyományôrzô 
programok is szerepelnek 
a palettájukon. Népszerû a 
néptánccsoportjuk, és tag-
jaik rendszeres résztvevôi a 
különbözô vetélkedôknek. 

A Nosztalgia a generációk 
közötti élôbb kapcsolattartás 
különleges módját választot- 
ta: együttmûködnek a Száz-
szorszép óvodával, apák-
anyák napjára a gyerekek 
elmennek a klubba, gyermek-
napon pedig a nyugdíjasok 
mesélnek a kicsiknek. 

M. E.

Na, jó napot, fiatalember! – 
üdvözölt kicsattanó derûvel a 
fehér szakállú Dezsô bácsi a 
napokban. Fülig ért a jóked-
vem. Mint mindig, most is ott 
lógott a jobb vállán a gard-
róbszekrénye, melyet egy 
sötétkék sporttáska borított. 
– Megyek levelet szedni egy 
kis levesért, egy gyermekkori, 
jaminai haverhoz – mondta. 
Biccentettem. – De legalább 
építek – folytatta –, nem úgy, 
mint a mai ebadta kölkék, 
akik az éjjel is csak a kukákat 
borogatták. 

– Dezsô bátyám – ocsúd-
tam fel pókhálós álmomból –, 
ha jól osztok-szorzok, ön még 
húsból-szagból-vérbôl jól is-
merte a Jaminai Bicskásokat. 
– Hajjaj! – felelte –, hányszor 
vertük vissza a Szajna-partiak 
támadását, akik a lányain-
kért sóvárogtak. – De ha így 
történt – kötöttem a számat a 
nyelvemhez –, akkor méltán 
megszolgálták a jó hírüket, 
ergo, késeiket májba, lépbe, 
vesébe, egyenes hasizomba, 
biciklitömlôbe mártogatták...

A nyolcvanas években a 
Vasutas (Sín) diszkó után, 
amikor Gyebus csabai fô DJ 
áramtalanította a Pioneer  
deckjét, az udvaron, már a 
Lencsési és Kazinczy-lakó-
telepi hadtest is fejmagas-
ságig pakolta fel bütykeit. 
Naná, hogy az esztelen ka-
kasviadalt egy-egy gyönyörû 
leány lénye ihlette meg. 
Azér’ ez a táncmulatság utá-
ni szabadidô-töltés már egy 
csöppet humánusabb volt: a 

sürgôsségin csak gipszeltek 
a Dezsô bácsi korabeli varrá-
sok helyett.

De vajh’, mi történik  ma, 
amikor helyi huszonéves ar-
cok, bô másfél év alatt, egy 
oly hiánypótló alter-kultúrvá- 
rat építenek fel, ahova a srá-
cok azért mennek le, hogy 
kit lehet megismerni, és nem 
lestukkolni? Ahol a minôség 
(fellépôk) és a bevétel (büfé-
pénztárgép-csilingelés) kézen 
fogva sétál egymás mellett? 
Amely hóról hóra egyre több, 
nemcsak csabai hasonszôrû 
gondolkodót vonz a bulijaira? 
Talán az történik, hogy vala-
kinek mindez csípi a szemét. 
S ennek a valakinek hosszú a 
keze, és képes redônyt eresz-
teni a banzájra.

Csak egy a bibi, a Várépítôk 
és Tsai ezután sem fognak 
ízlésüktôl idegen rendezvé-
nyekre eljárni. Inkább keres-
tek és találtak egy másik klu-
bot. 

A vár ugyanaz, csak a va-
kolat lesz átkenve, s tovább-
ra is színes kört rajzolnak 
homogéniában.

Such Tamás     

Minden gyerek szeret várat építeni

Jegyzet

Szpisják Jánosné, Ilonka néni

Bohus Pál

Pataj Jánosné, Anna néni

KÉPVISELôI SAROK
Dr. Ferenczi Attila: Csak teszem a dolgom…

A közelmúltban Békés-
csabán hárman is ünnepel-
ték kilencvenedik születés-
napjukat. A város nevében 
dr. Kiss Gyula aljegyzô és 
Bacsáné Kutyej Bozsena 
köszöntötte ôket.

w w w. c s a b a i m e r le g . h u



– Scherr Gabriella kol- 
léganômmel együtt évek óta 
foglalkozunk kutyakiképzés-
sel. Egy amerikai tanulmány 
alapján jött az ötlet, hogy jó 
lenne a betegségek kiszago-
lásával foglalkozó kutyákat 
betanítani – mondja Szemes 
Gabriella. – Felvettük a kap-
csolatot a tanulmány ame-
rikai írójával, aki a kiképzés 
módszertanával ismertetett 
meg minket.

Az orvostudomány szá-
mára nagy segítséget jelent-
het a kutyás diagnózis, mert 
a nagyon kezdeti stádium-
ban lévô betegséget rönt-
gennel például még nem 
lehet megtalálni. A beteg 
szervezetében azonban már 
ekkor változások kezdôdnek, 
amelyek az emberek lehele-
tének összetételét is befo-
lyásolják. Egy beteg ember 
leheletének szagmintájában 
a kifinomult szaglású állatok 
észlelik a problémát és jelez-
nek. 

– A kutyák kilencvenki-
lenc százalékos pontosság-
gal jelezni tudják, ha beteg 
embertôl származó szag-
mintát adnak. Hogy biztos-

ra menjünk, általában két 
kutyával is ellenôrizzük az 
adott szagmintákat.

Szemes Gabriella elmon-
dása szerint egy állat né-
hány hónap alatt betanítható 
a feladatra. Ezt a képességét 
a kutyának jutalomfalatok és 
folyamatos tréning segítsé-
gével tudják megôrizni. A 
tréning során öt szagminta 
közül kell kiválasztania azt, 
amelyik nem egészséges 
embertôl származik.

GB

A jó szaglású kutyák nemcsak a kábítószert vagy a 
szarvasgombát képesek kiszimatolni, hanem a beteg-
ségeket is. Egy gyömrôi családi házban olyan állatokat 
képeznek, amelyek a kezdeti stádiumú tüdôrák felisme-
résében jelenthetnek segítséget.
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Sprite kutyát Gyömrôn 
képzik

A kutya a betegséget 
is kiszagolja

– Ez egy olyan fogalom, 
amely arra nyújt magyaráza-
tot, hogy a növekvô népes-
ség, a növekvô fogyasztás 
és egyéb globális változások 
hogyan befolyásolják a Föld 
jövôjét – mondja Ijjas Flóra, a 
Budapesti Mûszaki és Gaz-
daságtudományi Egyetem 
környezetgazdaságtan tan-
székének munkatársa. – A 
virtuális víznek, mint muta-
tónak, elsôsorban termékek 
elôállításakor van jelentôsége: 
arról a vízmennyiségrôl van 
szó, amelyet egy adott ter-
mék elôállítása során felhasz-
nálnak. Egy szelet marhahús 
esetén például az állat tartásá-
hoz szükséges vízmennyisé-
get jelöli, beleértve a szüksé-
ges takarmány elôállításának 
vízigényét is, amely így 
megközelítôleg 4500 liter vizet 
jelent.

A kutatók számításai szerint 
egy csésze kávé elôállításához 
140 liter vízre van szükség, egy 
pohár vörösbor elôállítása 120 
liter vizet igényel, 1 csomag 
toast kenyér elôállításához 
650 liter vizet kell felhasználni a 
számítások szerint. A mutató-
számot más termékekre is le-
het alkalmazni: 1 darab farmer-
nadrág „ára” 10 855 liter víz.

Ijjas Flóra elmondta: a virtu-
álisvíz-kereskedelem is egyre 
nagyobb teret nyer a gazda-
ságban, hasonlóan a szén-di-
oxid kvóta adásvételéhez.

– A világ különbözô része-
in adott termék elôállításának 
virtuálisvíz-költsége is eltérô. 
Függ például az éghajlattól, 
a termelési technológiától is. 
Egyre több fejlett államban 
észlelték, hogy nincs meg a 
kellô vízmennyiség, vagy ép-
pen termôföld ahhoz, hogy 
a szükséges élelmiszereket 
megtermeljék. Ezért az utóbbi 
években terjed az úgyneve-
zett agrárimperializmus, azaz, 
amikor gazdagabb, vízhiányos  
országok – például egyes 
arab országok – termôföldet 
vásárolnak gazdaságilag ki-
szolgáltatottabb, de vízben, 
termôföldben gazdagabb – 
például afrikai – országokban. 
Így, ezek a gazdagabb orszá-
gok, kevesebb „vízköltséggel” 
tudják elôállítani a szükséges 
élelmiszert, amelyet aztán az 
anyaországba szállítanak. De 
néhány éve Katar és Omán 
ugyanilyen célból hazánkat is 
megkereste, hogy földterüle-
teket vegyenek itt. Ez a tervük 
meghiúsult. 

GB
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Olvasóink levélben hívták 
fel a Helyi Téma figyelmét egy 
ingatlanhirdetésekkel foglal-
kozó honlapra. Somogyi Ká- 
roly három hirdetést adott fel 
a cég oldalain, most pedig – 
állítása szerint – 200 ezer fo-
rint megfizetésére kötelezték.

– Amikor törölni akartam 
a hirdetéseket, akkor a rend-

szer a belépés megtagadá-
sa miatt nem engedte – pa-
naszolta Somogyi Károly, 
aki nincs egyedül. Mások is 
megosztották esetüket.

– 2009 ôszén adtam fel hir-
detést, eladni szándékoztam, 
ami aztán teljesen más olda-
lon, de sikerült –  mesélte Gö-
rög Gyöngyi. – 2010 derekán 

aztán fizetési felszólítást kap-
tam az üzemeltetôtôl. Sem 
módosítani, sem törölni nem 
engedett a rendszer. Az inak-
tívvá tétel akkor történt meg 
a részükrôl, amikor a fizetési 
felszólításon már szerepelt a 
behajtásra átadva felirat. Ek-
kor már több mint 100 ezer  
forint tartozásom volt szerin-
tük, és 478 ezer forint kötbér-
rel fenyegettek meg.

A honlapon regisztrációt 
követôen lehet ingatlanhirde-
tést feltenni. A fôoldalon nem 
derül ki, hogy nem ingyenes 
szolgáltatás.

„A Megbízó feladata a hir-
detését/hirdetéseit törölni, 
illetve a felmondási igényét 
hitelt érdemlôen jelezni a Meg-
bízott felé, amennyiben a hir-
detési szándéka megszûnt.” 
– áll kissé eldugva a hasz-
nálati szabályzatban. Sokan 
hónapokkal késôbb szem-
besülnek a következmények-
kel. Számos felháborodott 
ügyfél esetérôl lehet olvasni 
az interneten is, ôk néhány 
tízezer forintos összegrôl 
kaptak fizetési felszólítást a 
cég jogi képviselôjétôl. Gö-
rög Gyöngyi sok más korábbi 
ügyfélhez hasonlóan a Gaz-
dasági Versenyhivatalhoz for-
dult panaszával.

Gondolovics Katalin szó- 
vivô szerint a hivatal már ha-
tározatot is hozott az ügyben, 

amelyben kimondta, hogy a 
honlap tulajdonosai figyel-
men kívül hagyták a szolgálta-
tással kapcsolatos korábban 
megfogalmazott fogyasztói 
panaszokat, és azt a bírósági 
ítéletet is, amely –  a honlapot 
korábban üzemeltetô cég-
gel szemben –  az általános 
szerzôdési feltételek egyes 
pontjainak érvénytelenítését 
mondta ki. 

A versenyhivatal meg-
állapításai szerint egyebek 
között agresszív kereskedel-
mi gyakorlat tanúsításával 
törekedtek a fogyasztókat 
rávenni a velük szemben tá-
masztott követelések teljesí-
tésére. A hivatal megtiltotta 
a törvény rendelkezéseibe 
ütközô magatartás további 
folytatását és összesen több 
mint 5 millió forint megfi-
zetésére kötelezte az olda-
lakkal kapcsolatba hozható 
Experient Entertaiment Ltd.-t 
és Weltimmo S.r.o cégeket.  
Az ügy itt még nem zárult le, 
hiszen a versenyhivatal bíró-
sági eljárást kezdeményezett 
és rendôrségi nyomozás is 
folyik az ügyben.

A Helyi Téma kérdései-
vel megkereste Benkô Sán-
dort, az internetes oldalakat 
üzemeltetô cég illetékesét, 
aki kérdéseinkre lapzártánkig 
nem reagált.

HT

Agresszív ingatlansvindli

A házukat on-line árusítók kellemetlen meglepetésekkel 
szembesülhetnek

Kellemetlen meglepetést képes szerezni több ügyfe-
lének egy szlovák hátterû cég, amely a magyar piacon 
internetes ingatlanhirdetés oldalaival tûnt fel.  Váratla-
nul, agresszívan követel jelentôs összegeket, miközben 
a panaszosok szentül hitték, hogy ingyen hirdethetnek. 
Utóbbiak állítják, hogy átverték ôket. A Gazdasági Ver-
senyhivatal már büntetett is az ügyben. 

Virtuális víz – a vízügyi, környezeti és erôforrás-gaz- 
dálkodással foglalkozó szakemberek ezen új fogalom be-
vezetésével igyekeznek felhívni arra a figyelmet, hogy a 
Föld erôforrásai végesek, beleértve a vízkészleteinket is.
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A tizenéves lányok körében 
népszerû életcél a modellé 
válás, ezért sokan jelentkez-
nek szépségversenyekre, 
hátha ott felfigyelnek rájuk. 
Ám sokszor csak fedôsztori a 
verseny.

– Szinte minden napra jut 
egy szépségverseny, mert 
azt hiszik, könnyû egy ilyet 
megszervezni. Ám egy profi 
esemény hosszú hónapok 
munkája, ehhez sok pénz, 
sok támogató, hiteles zsûri, 
médiatámogatás és sok szín-
vonalas nyeremény kell – ma-
gyarázta Gerényi Kata, aki az 
elmúlt években a Miss Hunga-
ry, Miss World, Miss Universe, 
Miss Plastic és több más, 
rangos verseny megszer-
vezésében közremûködött. 
– Az én versenyeimen milliós 
értékû ajándékokat kapnak 
és címlapfotót, ami még több 
munkát hoz. De sokan nem 
így dolgoznak, és visszaélnek 
a helyzettel. Pár hete bukott 
ki, hogy a szépségversenyes 
lányokat prostiként futtatták. 
Errôl mindenki tudott, elég 

régóta. Ezek az emberek azt 
mondják a lányoknak, hogy 
majd ôk megvédik ôket, pedig 
pont ôk hozzák a modellekre 
a bajt. Normál esetben ugyan-
is nincs mitôl megvédeni ôket 
– magyarázta a szépségver-
senyguru, aki a lányoknak azt 
üzeni: minden céget és em-
bert ellenôrizzenek le, mert a 
nagy ígértek mögött „mindig 
nagy bukta van”.

Vajda Tamás, a JADE- 
MODELS modell- és hostess-
ügynökség vezetôje, divatfo-
tós szintén úgy véli, hogy a 
lányok járjanak utána, hova 
jelentkeznek be. – Garanciát 
jelenthet, ha egy cég régóta 
van a piacon és jó referenci-
ákkal rendelkezik, jó kapcso-
lata van reklámügynökségek-
kel, rendezvényszervezôkkel, 
divattervezôkkel, magazinok-
kal – mondta Vajda Tamás, aki 
szerint a hivatalos weboldalról 
sok minden kiderül. – A neten 
megtalálható ügynökségek 
80 százaléka valójában nem 
is mûködik, hamar belebuk-
tak. Nincs szükség annyi ügy-

nökségre, mint amennyi elin-
dul, de most nagyon divatos 
ez a szakma. Magyarorszá-
gon nincs elég megrendelés, 
nagyon sok ügynökség ezért 
más profilra vált – magyarázta 
a fotós. – Komoly ügynöksé-
gek is dolgoznak úgy, hogy 
az utcán vagy szórakozóhe-
lyeken szólítanak le lányokat, 
ez még nem kell, hogy okot 
adjon a gyanakvásra. De saj-
nos sokan kihasználják ezt a 
helyzetet, és olyan is modell-
ügynöknek adja ki magát, 
akinek semmi köze ehhez a 
szakmához – magyarázta a 

fotós, aki szerint odafigyelés-
sel elkerülhetô a baj. –  Vannak 
olyan ügynökségek, amelyek 
valójában escortra keres-
nek lányokat. Ilyenkor már a 
castingon furcsa kérdéseket 
tesznek fel nekik, pl. hogy 
vállalnak-e személyi kíséretet, 
milyen aktot vállal; csupa olyat 
kérdeznek, amit egy igazi mo-
dellügynökség sosem kér-
dezne. Olyan ügynökségrôl 
nem tudok, amely profi mo-
dellekkel és escortosokkal is 
dolgozna egyszerre. Ez két 
különbözô terület!

szd

Óvakodjunk azoktól, akik a castingon furcsa kérdéseket tesznek fel!

Modellként indul, pornóban végzi?
A fiatal lányok számára vonzó és jól fizetô lehetôségnek 

tûnik a modellkedés, a szépségversenyeket közülük so-
kan a sikerhez vezetô egyik útnak gondolják. Az út azon-
ban gyakran ágyakba és irodai díványokra vezet, és mivel 
félnek, nem mernek nemet mondani. A szépségverseny-
szervezô guru és a profi fotós, modellügynökség-vezetô 
szerint sokan lejáratják a szakmát, de kellô körültekin-
téssel a lányok biztonságosan is lehetnek sikeresek.
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csak megbízható ügynökségnél érdemes portfóliót 
készíteni

Egy kávé ára 140 liter víz



Vass László szegedi ügy-
véd, a Szegedi III. Honvéd-
zászlóalj Hagyományôrzô 
Egyesület vezetôje évek 
óta kutatja az 1848–’49-es 
szabadságharc korszakát. 
Ô fedezte fel, hogy a ma-
gyar honvédek hamarabb 
hordtak farmernadrágot, 
mint hogy Amerikában Levi 
Strauss nevet adott volna a 
viseletnek.

– A III. honvédzászlóaljnak 
Szeged volt a kijelölt tobor-
zási központja. 1848 júliusá-
ban szegedi és környékbeli 
fiatalok jelentkeztek, de még 
Nagyváradról, Temesvárról 

is érkeztek önkéntesek, akik 
be kívántak lépni a zászló-
aljba – mesélte Vass Lász-
ló. – A csapat felruházását 
Szeged vállalta magára, 
de pénz nem volt, ezért a 
szegedi vár raktáraiban 
lévô, a Maroson közlekedô 
sószállító hajók vitorláit adta 
át a város a nadrágokhoz 
alapanyagnak – tette hozzá 
a hagyományôrzô, aki a sze-
gedi levéltárban megtalált 
eredeti feljegyzések alapján 
azt mondja, a csapat 7860 
rôf kendervásznat kapott. – A 
szegedi kékfestô céh ingyen 
vállalta, hogy indigókékre 

festi a nadrágokat, ami sö-
tétebb lett, mint a hivatalos 
búzavirágkék árnyalat. Levi 
Strauss elôtt 3 évvel nálunk 
elkészült az indigóval meg-
festett vitorlavászonból ké-
szült nadrág, azaz a farmer. 
A késôbbi tábori naplók-
ból tudjuk, hogy a katonák 
kukoricanadrágnak vagy 
kiplinek nevezték, mert az 
esôtôl úgy összement, hogy 
alig tudták levenni és csu-
pa kékek lettek, mert fogott 
– részletezte Vass, aki, ahol 
lehet, elmeséli a történetet, 
hogy mindenki megtudja: a 
farmer is magyar találmány. 
– Sajnos, nem szabadal-
maztattuk idôben és a sza-
badságharc végével ezeket 
az egyenruhákat eltüzelték 
az osztrákok.

szd

– Isten éltesse sokáig!
– Köszönöm szépen, de 

ne köszöntsenek engem. A 
névnap, az igen, meg amikor 
az ember megszületik, de 
ilyen korban már minek?!

– Alig értem önt utol, mert 
hol színpadon van, hol meg-
beszélésen, hol fotózáson. 
Minden napja ilyen?

– Általában igen, a fiata-
lok úgy mondanák: pörgôs 
életet élek. Mindig sokat 
dolgoztam, fantasztikus 
mennyiségû szórakoztató 
mûsor és tévéjáték készült, 
és volt olyan év, hogy 42 
produkcióban voltam ben-
ne. Nemrég kaptam meg 
összegyûjtve a listát, hogy 
kb. másfél ezer mûsorban 
szerepeltem a Magyar Tele-
vízióban, emellett volt a szín-

ház, az önálló estek, a szink-
ronszerepek, mint a Poirot, 
az Addams Family vagy a Mi-
csoda nô, a Hupikék törpikék 
és még sorolhatnám. Meg-
szoktam a munkát, az lenne 
megterhelô, ha nem csinál-
hatnám. Nem óvom magam, 

de azért sportolok, nem do-
hányzom. Mondjuk a bort 
és a pezsgôt szeretem. Nor-
mális életet éltem és élek, 
amelynek a központjában a 
család – élén feleségemmel, 
Csillával – és természetesen 
a színház szerepel. 

– Amikor elkezdte Szolno-
kon a munkát, úgy fogalmazott, 
hogy egy olyan színházat sze-
retne, ahol mindenki megtalál-
ja a szórakozását. Sikerült?

– Ez egy folyamat. Sosem 
lesz kész, a színház kicsit 
olyan, mint a Sagrada Famí-

lia, ahol megvan a templom 
eszméje, de nincs kész, és 
az benne a jó, hogy mindig 
építeni kell. Az életnek sincs 
vége – a miénknek lehet, de 
azt a vágyat, elképzelést, 
amit viszünk magunkkal, 
majd valaki átveszi tôlünk, és 
egy kicsit átalakul. Ettôl ek-
kora csoda és boldogság. 

– Volt egy pont, amikor az 
önben lévô direktor felülkere-
kedett a színészen?

– A színészi lét megle- 
hetôsen nôies dolog, abban 
az értelemben, hogy min-
den a színészrôl szól, aki 
mindig magáról beszél. Én 
sem voltam ettôl mentes, 
hiszen a színésznek mu-
száj hinnie magában. Mint 
társulatvezetô, ezt mintha 
elvágták volna. Talán az élet 
tartogat még nekem színé-
szi feladatot, de az elmúlt  
négy  év, amióta Szolnokon 
vagyok, életem legtartalma-
sabb idôszaka. Hogy való-
ban így van-e, azt majd a 
hozzáértô utókor eldönti, de 
én így érzem, és végtelenül 
büszke vagyok erre a társu-
latra. Épp ezért boldog szü-
letésnapom volt.

szd

– Mit jelent Tordy Géza szá-
mára március 15.? 

– Nagyon nehéz válaszol-
ni, mert nagyon távoli ünne-
pünk. Érdekes, hogy hosz-

szú évek óta nincs a Magyar 
Televízióban ’48-as témájú 
film. Számomra a forradalom 
inkább 1956-ot jelenti, akkor 
voltam tizennyolc éves. 

– Unokáival szokott nosz-
talgiázni, beszélgeti a magyar 
forradalmakról? 

– Még nagyon picik, kettô- 
és négyévesek. Úgy gondo-
lom, hogy az édesanyák fel-
adata bevezetni ôket ezekbe 
az eseményekbe és óvato-
san nyitogatni az elméjüket. 
Az az igazság, hogy keveset 
vagyok az unokáimmal, mert 
hónapokat töltök Pécsen, és 
csupán egy-egy napot ott-
hon. 

– Jól érzi magát az új, pécsi 
környezetben? 

– Szeretek eljárni otthonról, 
egyedül élek, sokat sétálok. 
Nemsokára hazamegyek, vá-
rom már, mert hiányoznak a 
gyerekek, az unokák. Szeret-
nék velük többet együtt lenni, 
de mindig rohannak, a szülôk 
dolgoznak, és este veszik 
fel a gyerekeket. Úgy látom, 
hogy a hétvégén pedig sze-
retnek inkább maguk lenni. 

– Mindent elért a szakmájá-
ban. Kapott Kossuth-, Jászai- 
és tavaly Prima Primissima 
díjat, a Nemzet Színésze lett. 
73 évesen még mindig játszik, 
rendez és szinkronizál. Bírja 
még? 

– Bírni kell, nem lehet le-
tenni a lantot, mert elhülyül 
az ember. Muszáj valamit 
csinálni, mert annál nincs 
rosszabb, mint ülni és nézni a 
köldökömet. Munkapárti va-
gyok, a munka frissen tartja 
az embert.

Nagy Orsolya
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A direktor közel 1500 szórakoztató produkciót tudhat maga mögött

Balázs Péter: Pörgôs életet élek

Balázs Péter: A színház olyan, mint egy soha el nem készülô katedrális

A kis teve és nevelôanyja

Balázs Péter március 
5-én 69 éves lett. Köszön- 
tésünktôl zavarba jött, és 
inkább a Szolnoki Szig-
ligeti Színházról mesélt, 
amelynek négy és fél éve 
igazgatója. A direktor úgy 
véli, a színház olyan, mint 
a Sagrada Família, a barce-
lonai templom, amely so-
sincs kész.

A farmer is magyar találmány?

Szegedi hagyományôrzôk kékre festett vászonnadrágban

Három évvel azelôtt, hogy Levi Strauss elkészítet-
te elsô farmernadrágját, a Szeged környéki III. zászlóalj 
honvédei már kékre festett vitorlavászon nadrágot hord-
tak. Vass László hagyományôrzô ügyvéd szerint a farmer 
egyértelmûen magyar találmány.

Tordy Géza, a Nemzet Színésze, számos szabadság-
harcról szóló film fôszereplôje. A Kôszívû ember fiai és a 
80 huszár címû filmek fôszereplôje, sok ember számára ô 
1848 márciusának színésze. Az ünnep kapcsán kérdeztük. 
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Nem lehet letenni a lantot, 
mert elhülyül az ember!

Tordy Géza nem nézi a köldökét

Tevebébi 
otthon

Alig háromhetes kétpú-
pú tevét nevel otthonában a 
veszprémi Kittenberger Kál-
mán Növény- és Vadaspark 
munkatársa, Marokházi Ka- 
talin. A csikót édesanyja ki-
taszította, a kicsi állandó 
ellátásra szorul. Katalinnak 
nem ez az elsô fogadott 
„gyermeke”, mókust, mosó-
medvét, feketepárducot, pá-
viánt, huszármajmot, szibéri-
ai tigrist és vaddisznót is vitt 
már haza. A gondozónô litéri 
otthonukban, a nyári kony-
hában alakított ki istállót a 
tevének. Az állat születése 
után folyékony vitaminokat 
és immunerôsítôt kapott, ma 
már nyolc foga van, így gya-
korlatilag mindent ehet. 

NO



A TV2 tehetségkutatójá-
ban Timi egy tíz évvel fiata-
labb lánnyal, Nagy Renátával 
küzdött a döntôbe jutásért. 
A lányok a felkészítô tábor-
ban összekovácsolódtak, de 
csak az egyikük maradhatott 
versenyben. – Lelkileg taccs-
ra tett a párbaj. A dalválasz-
tással szerencsém volt, jól is-
mertem a nótát. A családom 
nyugtatott, hogy most jött el 
az én idôm. Vagy ha nem, hát 
soha többet. Mivel idôsebb 
vagyok, a sok próbálkozás 
után megfogadtam, hogy 
többet tehetségkutatón nem 
indulok, nekem ez a párbaj 
volt a legutolsó esélyem – 
magyarázta Timi, aki kilenc 
éve a legelsô Megasztárban 
is szerencsét próbált. – Ide 
is jelentkeztem kilenc éve, 
egy másik tehetségkutató 
válogatásán is voltam, ahol 
nagy csalódások értek. Itt 
megbecsülnek és maga-
mat adhatom – magyarázta 
Timi, aki kilenc éve csak az 
ötvenedik helyig jutott. A 29 
éves lány azt mondja: már 
annak is örülne, ha két-há-
rom adáson túljutna. – Én 
csak nyertem a mûsorral! A 
szerelmet is a Megasztárnak 
köszönhetem, kilenc éve 
együtt vagyok a párommal, 
aki basszusgitáros abban a 

zenekarban, ahová hívtak a 
mûsor után. 

Nagy Orsolya
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A márciusban rajtoló 
autós gyorsasági világbaj-
nokságot 2001 után ismét a 
Magyar Televízió közvetíti. 
A kommentátor Mezei Dá-
niel lesz, míg a bokszutcai 
riportokat a kereskedelmi 
csatornáról igazolt Szujó 
zoltán készíti majd. 

Mezei Dániel a tizenegy 
évvel korábbi közvetítések-
nek is a kommentátora volt. 

– Az elmúlt tíz évben mo-
torsportokkal foglalkoztam 
az MTV-n, így nem kerültem 
távol a Forma–1-tôl. Amikor 
nem dolgoztam, akkor is 
megnéztem egy-egy futamot. 
Az elmúlt három hónapom 
azzal telt, hogy átpörgettem 
az elmúlt két év összes fu-
tamát. Úgy érzem, képben 
vagyok, de hogy ez mennyi-
re fog látszani, majd kiderül 
– nevetett Mezei, miközben a 
felvételek áttekintése közben 
jegyzetelt 22 papírlapját ren-
dezgette. 

Szujó Zoltán az egyik ke-
reskedelmi csatornától érke-
zett a köztévébe. 

– A Forma–1-ben ugyanazt 
a kapcsolatrendszert szeret-
ném használni, amit a koráb-
bi években kiépítettem. Az új 
csapat jónak tûnik, szerintem 
befogadtak. Egy közösségbe 

mindig nehéz beilleszkedni, 
fôleg, ha az ember már nem 
tizennyolc éves. Nagy megle-
petés nem volt a csapatban, 
de más dolog valakit látásból 
ismerni, mint mellette ülni a 
hét hat napján – magyarázta 
Szujó, aki ismét sportriporte-
ri feladatokat lát el. – Óriási 
öröm, hogy megint a sporttal 
foglalkozhatok nulla–huszon-
négyben. Mindig is sportri-

porternek tartottam magam, 
valahol vágytam már erre, sok 
volt a kitérô. Most úgy érzem, 
kicsit hazatértem. Riskó Géza 
fôszerkesztô hívta fel a figyel-
memet rá, hogy valamelyik 
nap a büfésnô így szól hoz-
zám: Zoli, kérsz még valamit? 
És, ha a büfésnô „lezoliz”, ak-
kor nagy baj nincsen – mesél-
te Szujó, akire sok feladat vár 
új csatornájánál. 

– Az idei évben nagy lesz 
a hajtás! Készülök lelkileg, 
a családot fel kell készíteni, 
de tulajdonképpen az eddigi 
munkám elismerése, hogy 
megkeresett a közszolgálati 
tévé. Pihenni se lesz túl sok 
idôm, hiszen, ahogy vissza-
érünk, már vágjuk is az anya-
got. Majd a stúdióban pihe-
nem ki a futam fáradalmait. 

Nagy Orsolya

Huszonkét oldalnyi jegyzet segíti Mezei Dániel kommentálását

Szujó a stúdióban piheni ki a futamot

Szujó zoltán és Mezei Dániel

Eszternek az olaszok 
tetszenek?

Kullai Timi a párját is
a Megasztárnak köszönheti

– Nem szeretném az 
esélyeimet latolgatni. Sok 
népszerû mûsorvezetô kez-
dett a magyar zenecsator-
nánál, ezért szeretnék mi-
nél tovább itt maradni, mert 
borzasztó sokat lehet tanul-
ni – magyarázta Eszti, aki a 
Glamour sármos férfijelöltjei 
közül Solti Ádám mellett tette 
le a voksát. 

– A kisugárzása miatt 
szavazok Ádámra, aki egy 
jóképû, tehetséges fiú. Igaz, 
külsôre nem annyira a szôke 
pasik jönnek be, inkább a 
barna szemû és hajú olaszos 
férfiak – sorolta Eszter. – Egy 
férfi esetében a legfontosabb, 
hogy figyelmes és elôzékeny 
legyen velem. Lényeges, 
hogy ha beszélek hozzá, 
akkor az egész mondaniva-
lómra figyeljen, ne csak az 
utolsó mondatomba kérdez-
zen bele. És természetesen, 
ha nem vagyok mellette, sok-
szor hívjon fel telefonon. Ezt 
szerintem minden nô szereti! 

NO
Iszak Eszti ragaszkodik
a telefonhívásokhoz

Timi csak nyert
a vetélkedôvel

Iszak Esztert, a VIVA tévé bájos mûsorvezetôjét is be-
választották a Glamour Woman of the Year jelöltjei közé. 
A 23 éves lány nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy nagy 
kereskedelmi televíziók húzó arcaival kell megküzdenie 
az év mûsorvezetôje címért. 

– Helyet kapott az RTL 
Klub Csillag Születik te-
hetségkutató mûsorának 
zsûrijében. Eddig távol tar-
totta magát a bulvársajtótól, 
nem fél, hogy a mûsor kap-
csán „elcelebesedik”?

– De, ettôl rettentôen fé-
lek. Közelharcot vívok néha 
önmagammal, sokszor úgy 
érzem, szigorúbbnak kell 
lennem, hogy tartani tudjam 

azt, amit az elmúlt években 
képviseltem. Vigyázok a 
magánéletemre, és hogy ne 
alakuljon ki más kép rólam, 
mint amilyen ember vagyok 
valójában.

– Általában a színésznôk 
érzelmesebbek, a zsûriben 
meg tudja ôrizni az objektivi-
tását?

– Nem. Szubjektívnek kell 
lennem, hiszen azért kértek 

fel erre a feladatra, mert az 
én véleményemre kíváncsi-
ak. Négyen ülünk a zsûriben, 
négy szemszögbôl látjuk a 
dolgokat. Külön kell válasz-
tani a kritikát és a kritizálást. 
A kritika mindig építô jellegû, 
gondolkodni tanít.

– Nemrég fejezôdött be a 
Társas játék címû sorozat az 
egyik csatornán, ahol ön egy 
önértékelési problémákkal 
küzdô nôt alakított. A szerep 
kedvéért elcsúfították. Meny-
nyire hálás egy ilyen szerep?

– Nagyon nagy mankó 
volt Gabi karaktere. Egy tö-
kéletes, szép és boldog em-
bert iszonyú nehéz megfog-

ni. Mindig a konfliktusokkal 
lehet valamit kezdeni egy je-
lenetben. A szerepem szerint 
a külsôm volt a konfliktusfor-
rás, nagyon jó volt megfogni 
azt, hogy a karakter hogyan 
dolgozza fel a problémáit.

– Nehéz idôszakon van túl. 
Komoly változások voltak az 
életében.

– Az életem egynegyedét 
az Új Színházban töltöttem, 
a társulattól való elszakadás 
borzasztóan nehéz volt. Köz-
hely, de tényleg a színház az 
ember második otthona. Én 
elköltöztem a második ott-
honomból, erre pontot tenni 
nagyon nehéz dolog.

– Csányi Sándorral közös 
kisfiát, Mihályt egyedül ne-
veli, a szakmai és magánéleti 
tragédiák sem kímélték az 
utóbbi idôben. Mibôl merített 
erôt a továbblépéshez?

– Ha az embernek gyer-
meke van, az önmagában 
is erôt ad. Menni és csinálni 
kell. Kíváncsi vagyok, hogy 
mit hoz a jövô számomra.

– Jelenleg a Centrál Szín-
házban a Black Comedy 
címû darabban játszik. Meg-
találta a számításait?

– Úgy érzem, hogy most 
ez számomra a nyugalom 
szigete. Olyan emberekkel 
találkoztam a Centrálban, 
akikkel jól érzem magam, 
ráadásul Puskás Tamás 
igazgató a jövôben is szá-
mít rám.

NO

Lia elköltözött második otthonából

Pokorny Lia és Hajós András a csillag Születik zsûrijében
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Pokorny Lia nehéz idôszakon van túl. Közel 10 év után 
meghozott egy nehéz döntést és elhagyta régi anyaszín-
házát. A pozitív változások azonban hamar rátaláltak: több 
új színházi szerepe van és a csillag Születik ítésze is lett. 
A színésznô derûlátó, kíváncsian várja, mit hoz számára a 
jövô, egyúttal törekszik arra, hogy ne „celebesedjen” el.

Tíz éve próbálkozik Kullai Timi, hogy az isme-
retlenségbôl elôléphessen. A 29 éves lány hosszú utat 
járt be, mára azonban saját zenekara van, számos pro-
dukcióban dolgozik vokalistaként, most pedig bejutott a 
Megasztár legjobb tizenkét énekese közé. 
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A népszerû sorozat, a Dr. 
House egyik epizódjában a 
zseniális orvos csak nagy 
nehezen jött rá, hogy vegyi 
anyaggal kezelt farmernad-
rág okozta a páciens súlyos 
tüneteit. A penészgátló, il-
letve bizonyos ruhafestékek 
komoly panaszokat okozhat-
nak, ezért mind a magyar, 
mind az uniós hatóságok 
rendszeresen vizsgálják a 
textilárukat.

– Az ÁNTSZ, valamint 
a szakmai irányítása alá 
tartozó Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szervek vég-
zik a bôráruk, elsôsorban 
lábbelik és ruhanemûk 
dimetil-fumarát-tartalmának 
ellenôrzését –  tájékozta-
tott Tengelits András, az 
Országos Tiszti fôorvosi 
Hivatal vezetô tanácsosa. 
– A dimetil-fumarát (DMF) 
penészgátló hatása miatt 
alkalmazzák bôr- vagy tex-
tiláruk esetében. Más áru-
cikkek esetén alkalmazott,  

a penészesedést megaka-
dályozó vegyület emberi 
egészségre gyakorolt káros 
hatásáról nincs tudomá-
sunk. A DMF-t – tiltott módon 
– együtt hozhatják forgalom-
ba többféle árucikkel – rész-
letezte a sajtóreferens, hoz-
zátéve, hogy 2009. és 2010. 
évek során 57 alkalommal 
bukkantak DMF-fel kezelt 
ruhára. A dimetil-fumarátra 
egyes emberek szervezete 
heves reakciókat ad, vöröslô 
és égetô, fájdalmas foltok 
formájában. 

Az említett vegyi anyagon 
túl egészségügyi panaszt 
okozhatnak egyes textilfes-
tékek is. A tetraklór-etilén 
elsôsorban a hormonháztar-
tásra és a vérképzésre fejt ki 
káros hatást. – Magyarorszá-
gon a piacfelügyeletet ellátó 
közegészségügyi, fogyasz-
tóvédelmi hatóságok folya-
matos ellenôrzést végeznek 
annak érdekében, hogy a la-
kosság bizalommal vásárol-
jon bôrbôl és textilbôl készült 
termékeket. Ezzel együtt 
azonban érdemes elônyben 

részesíteni azon árusítóhe-
lyeket, ahol a vásárló ala-
posabban meggyôzôdhet a 
termékek biztonságosságá-
ról, pontos felvilágosítással 
szolgálnak számára, eset-
leg vissza is tud menni, ha 
reklamációra lenne szükség 
– mondta Tengelits András. –  
Mindenképpen érdemes az 
újonnan vett ruhanemût vise-
lés elôtt kimosni, a vegytisztí- 
tóból hazahozott ruhát pedig 
viselés elôtt az udvaron vagy 
teraszon kiszellôztetni.

SZD

Dr. House is csak nagyon nehezen jött rá a titokra

Kiütéseket okozhat a használt nadrág?

Dr. House és sorozatbeli csapata is találkozott már a vegyi anyaggal kezelt nadrág 
okozta tünetegyütessel

Égetô-viszketô bôrt, sôt, 
nyirokmirigy-duzzanatot 
okozhatnak bizonyos ru-
hafestékek vagy olyan ru- 
hanemûk és cipôk, amelye-
ket penészgátlóval kezel-
nek. Két év alatt közel 60 
ilyen szennyezett anyagot 
találtak Magyarországon.

– Mit nevezünk ritka beteg-
ségeknek?

– A ritka betegség azt jelenti, 
hogy 10 ezer emberbôl öt vagy 
annál kevesebb embert érint. 
Ahogy fejlôdik a technológia, 
egyre több ilyen betegséget 
azonosítanak. Azért is tudják 
ma ezeket jobban azonosítani, 
mert sok esetben megismer-
tük a betegség genetikai hát-
terét is. Magyarországon 6-8 
ezer körül lehet a ritka beteg-
séggel küzdôk száma. 

– Mennyire komoly problé-
mát okoznak?

– Nagyon súlyosak szok-
tak lenni, 70-80 százalékban 
genetikus hátterû problémá-
ról van szó. Ezek azok a be-
tegségek, amelyek a gének 
különbözô mûködészavarai 
következtében alakulnak ki. El 
kell különíteni ôket azoktól a 
komplex betegségektôl, ame-
lyek nem pusztán génhiba ha-
tására keletkeznek, hanem a 
létezô genetikai hajlam mellett 
a környezeti tényezôk, a nem 
megfelelô életmód segíti elô a 
kialakulásukat. 

– A háziorvosok elég kép-
zettek ahhoz, hogy ezeket di-
agnosztizálni tudják?

– Nem feltétlenül, de ez 
nem az ô hibájuk. Ezeknek 
a betegségeknek a felisme-
rése sok esetben több évig 
tart. Az orvosok számára is 
mindig az elsô esetet a leg-
nehezebb felismerni. Mivel 
ritkák, ezért a tankönyvekben 
is sok esetben az apró betûs 
bekezdésekben szerepelnek. 
A diagnózis felállításában 
a betegek diagnosztikája a 
nagyon részletes kórtörténet 
kikérdezésével kezdôdik, ami 
nemcsak az aktuális pana-
szokra, hanem a korábban 
lezajlott betegségek mellett, 
a családot érintô egészség-
ügyi problémákra, a környe-
zeti tényezôkre is kiterjed. Na-
gyon ritka betegségekben a jó 
nemzetközi együttmûködés 
lehetôvé teszi a magyar 
DNS-minták más országok 
laboratóriumaiban való elem-
zését is, de ugyanakkor a mi 
intézményünkbe is érkeznek 
külföldrôl betegek és vizsgá-
lati anyagok is.

– Milyen gyógyulási kilá-
tásai vannak a ritka betegek-
nek?

– Mivel többségük geneti-
kus hátterû, ezeknél a beteg-

ségeknél a génterápia lenne 
az ideális megoldás, ami 
azonban még nem annyira 
fejlett, hogy a mindennap-
okban része legyen a mun-
kánknak. De vannak ígére-
tes kutatások, amelyek 1-2 
éven belül új gyógymódokat 
eredményezhetnek. Az örök-
letes ritka betegségek másik 
nagy csoportjában bizonyos 
enzimek hiánya vezet súlyos 
szervi bajokhoz. Ezekben 
egy új típusú enzimpótló 
kezelésre van lehetôség és 
a mesterségesen elôállított 

gyógyszer formájában bevitt 
enzimmel tudjuk megakadá-
lyozni a betegség elhatal-
masodását. Egy ilyen beteg 
éves kezelési költsége elér-
heti a 90–100 millió forintot 
is. Magyarországon a Ritka 
Betegségek Szakértôi Bi-
zottságában éppen jelenleg 
dolgozzuk ki a ritka betegsé-
gek nemzeti ellátási tervét, 
amely várhatóan tovább se-
gíti ezeknek a betegségek-
nek a felismerését, gyógyí-
tását.

GB

Ahogy fejlôdik a technológia, egyre több ilyen 
betegséget azonosítanak

Egyre jobb gyógymódok a ritka betegségek kezelésére

Évekbe telhet azonosítani a kórt?
A ritka betegségekrôl szerencsére az átlagemberek ke-

veset tudnak, hiszen Magyarországon is csak keveseket 
érint. A témáról Molnár Mária Juditot, a Semmelweis Egye-
tem Molekuláris Neurológiai Központjának a Ritka Neuro-
lógiai Betegségek Központja igazgatóját kérdeztük.
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A napi energiaigény 30 
százalékát reggel kell ma-
gunkhoz vennünk, hogy a 
szervezetünk fel tudjon ké-
szülni az egész napi fáradal-
makra. A dietetikusok szerint 
a reggelinek tartalmaznia 
kell teljes értékû gabonával 
készült élelmiszert, fehérjét, 
nyers zöldségeket vagy gyü-
mölcsöt. Egy nemrégiben ké-
szült felmérés szerint azonban 
a zöldség-gyümölcs hiányzik 
a legtöbb tányérról, Magyar-
országon a legnépszerûbb 
reggeli a péksütemény vajjal 
és felvágottal, sajt és tojás-
rántotta. Angliában ezt a me-
nüt kiegészítik müzlivel, ga-
bonapehellyel, gyümölccsel, 

ám mégsem mondható a brit 
reggeli egészségesnek, mert 
nem hiányozhat az asztalról 
a sült kolbász, a bacon és a 
bab. A franciák is kedvelik a 
rántottát, ám ôk zöldségeket 
is tesznek bele, a lengyelek 
viszont szalonnát, és mel-
lé esznek friss zöldségeket. 
Hollandiában sonkás tojást 
esznek sajttal és kenyérrel, 
a Svájcban élôk azonban a 
joghurtra és a gyümölcsökre 
szavaznak. A sorból a spa-
nyolok lógnak ki leginkább, 
akik forró csokoládéval és 
churros-val, egy sült márto-
gatni való tésztával kezdik a 
napot.

szd

Nem fog ki Szandi gyer-
mekein az influenza! Hiába 
az évrôl évre támadó jár-
vány, az énekesnô állítja: 
megfelelô vitaminbevitellel 
elejét lehet venni a betegsé-
geknek. 

– A tél elején kúraszerûen 
alkalmazzuk a vitaminokat, a 
leghatásosabb a C-vitamin. 
Mellé van egy speciális vi-

taminkészítmény, amit adok 
a gyerekeknek – sorolta az 
énekesnô, aki nem hisz az 
oltásokban. – Soha nem ol-
tattam ôket, inkább sokat 
sportolnak és egészsége-
sen táplálkoznak. Az iskolá-
ból se hoztak haza egyetlen 
betegséget sem – árulta el 
Szandi. 

NO

Szandi járvány idején fokozottan ügyel családja 
egészségére

A britek babbal, a magyarok 
parizerrel ébrednek?

Szandi gyerekei 
makkegészségesek

Reggelizz úgy, mint egy király – tartja a mondás, ám 
a modern dietetikusok ezt azzal is kiegészítik, hogy ér-
demes minden tápanyagfajtából magunkhoz venni ébre-
dés után. Az ideális reggelinek kiegyensúlyozottnak kell 
lennie, mégis Európa több országában semmibe veszik 
ezeket a kívánalmakat.
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Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Önkormányzata
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6 Csabai Mérleg

TEMETKEZÉS
Békéscsaba, Szent István tér 9.
(a katolikus templom mellett)

Telefon:
30/327-0988,
20/562-0740

Hricsovinyi Tamás ügyvezetô

TÁJÉKOZTATÓ A HELYI ADÓK 
FELHASZNÁLÁSÁRÓL

Polgármesteri fogadás
a szabad sajtó napján

A szûrés életet menthet

Vantara Gyula megkö-
szönte a „médiamunkások” 
egész éves tevékenységét, a 
folyamatos munkát, amellyel 
hírt adnak a város életérôl. 
A beszélgetésen érintette a 
városfejlesztés legfôbb pro-

jektjeit, az átalakuló intéz-
ményrendszert is. Szólt ar-
ról a kihívásról, amit a Jókai 
színház, az Ibsen ház és a 
Napsugár Bábszínház átvé-
tele jelent, és hogy a szak-
mai irányítás mellett töreked-

ni kell a pénzügyi-gazdasági 
irányítás racionalizálására. 
A színház esetében ez azt 
jelenti, hogy a hatszázmillió 
forintos finanszírozási költ-
ség felét az állam támogatja, 
a mûködtetéshez szükséges 
anyagiak biztosítására pedig 
pályázik a város. 

A nagy beruházások kö-
zül az Agóra projektet és a 
belváros revitalizációs prog-
ramját emelte ki. A fogadás 
kötetlen beszélgetéssel, ta-
pasztalatcserével zárult.

Vándor Andrea

A  szájban lévô tumorok és 
daganatmegelôzô állapotok 
idejében felismerhetôk, en-
nek ellenére a betegek nagy 
része elôrehaladott stádium-
ban kerül orvoshoz. Rend-
szeres fogászati kezelések 
esetén kiderülne a kivizsgá-
lást igénylô elváltozás, azon-
ban az emberek nagy része 
fogorvoshoz is csak akkor 
megy, ha fájdalmai van-

nak. Az elváltozások akkor 
is felfedezhetôk, ha jobban 
odafigyelünk magunkra. Egy 
tükör segítségével az ajka-
kat, ínyt, szájpadlást, a nyel-
vet és a nyelv alatti részeket 
átnézve gyôzôdhetünk meg 
arról, hogy nincs-e fehér 
folt, fekélyszerû, esetleg 
szemölcshöz hasonló elvál-
tozás, gyógyulni nem akaró 
afta vagy megvastagodás a 

szánkban. Amennyiben ilyet 
tapasztalunk, és az nem mú-
lik el rövid idôn belül, min-
denképp forduljunk orvos-
hoz, hogy kiderüljön, mi az 
elváltozás oka. 

A szûrôvizsgálati módszer 
egyszerû és fájdalmatlan: a 
szájüreg megtekintésébôl, 
majd tükrös vizsgálatából áll, 
amellyel az egyébként rejtett 
zugok is láthatóvá válnak. 
Ezután a környék nyirokcso-
móinak alapos tapintása kö-
vetkezik. 

Békéscsabán a szájsebé-
szeti szakrendelés elérhetô-
sége: 555-728.

M. E.

Vantara Gyula polgármester ma fogadta a média munka-
társait a városháza Mokos Termében a Szabad Magyar Saj-
tó napja alkalmából. A hagyományos sajtóbeszélgetésen 
elmondta, hogy az 1848-as forradalom és szabadságharc-
hoz kötôdik a Magyar Sajtó Napja, hiszen akkor, március 
15-én nyomtatták az elsô szabad magyar sajtó jegyében a 
Nemzeti dalt és a Tizenkét pontot. Az elsô pont így szólt: 
„Kívánjuk a sajtó szabadságát, a cenzúra eltörlését.” 

A szájüregi daganatok nagy része a rák kifejlôdését 
megelôzô állapotban könnyen felismerhetô a szájüreg fog-
orvos vagy háziorvos által történô gondos áttekintésével, 
de akár magunk is észrevehetjük. Az idôben felfedezett és 
kezelésbe vett szájüregi rák pedig az esetek nyolcvan szá-
zalékában gyógyítható!

5600 Békéscsaba, Garai utca 21.
Tel.: +36-66/327-038

Nyitva tartás:
Keddtôl szombatig 10-tôl 16 óráig

Március ötödikéig minden békéscsabai 
adózó megkapta azt a levelet, amelyben 
Vantara Gyula polgármester nyújt tájékoz-
tatást a múlt évben befi zetett adóforintok 
összegérôl, felhasználásáról és a város 
legfontosabb beruházásairól, felújításai-
ról. Az alábbiakban ezt a tájékoztatót ol-
vashatják.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Ön-
kormányzatának 2011. évben az egyes 
adónemekbôl a következô bevétele kép-
zôdött:
Helyi iparûzési adó .............2 333 742 577 Ft
Építményadó ......................... 226 558 806 Ft
Vállalkozók kommunális adója ... 1 963 977 Ft
Idegenforgalmi adó .................. 3 385 200 Ft
Gépjármûadó ......................... 412 131 075 Ft
Késedelmi pótlék, bírság ........ 25 037 409 Ft
Összesen: ........................3 002 819 044 Ft

Az önkormányzat 2011. évben is kiemelt 
figyelmet fordított a kötelezô, valamint az 
ezen túlmenôen vállalt feladatai folyamatos 
ellátására, a mûködtetés biztonságának 
fenntartására. Az önkormányzat számos 
feladatot lát el a város üzemeltetése, az 
egészségügy, a szociális, az oktatás, a 
közmûvelôdés, a sport, a civil szféra tá-
mogatása terén. Ezen területekre az elmúlt 
évben az alábbi összegeket fordítottuk:
Közutak, hidak üzemeltetése . 156 798 614 Ft
Köztisztaság ......................... 134 199 268 Ft
Parkfenntartás ...................... 122 926 093 Ft
Közvilágítás ........................... 158 827 077 Ft
Körös Volán támogatása ...... 115 968 000 Ft
Szociális ágazat kiadásai .....869 659 761 Ft
Sporttámogatás, sportlétesítmény-
fenntartás ..............................291 829 340 Ft
Közmûvelôdési támogatások,
civil szféra támogatása........... 95 813 072 Ft

A város intézményeinek támogatásá-
ra (bölcsôdék, óvodák, általános iskolák, 
középiskolák, kollégiumok, egészség-
ügyi ellátás, közmûvelôdés) a központi 
költségvetésbôl érkezô támogatási össze-

geken túlmenôen több mint 2 000 000 000 
Ft-ot fordítottunk.

A beruházások, felújítások terén a koráb-
biaknál nagyságrendekkel több célt valósí-
tottunk meg, számos, pályázati forrásból 
megvalósuló beruházás kezdôdött el, foly-
tatódott vagy befejezôdött, amelyek közül 
csak a legnagyobbakat nevesítem: 
• Folytatódott a szennyvízcsatornázás kivi-

telezése 5 158 878 000 Ft összegben.
• A Réthy Pál Kórház-Rendelôintézet fej-

lesztésére 273 947 000 Ft-ot fordítottunk.
• Befejezôdött a 2. Számú Általános Iskola 

teljes körû rekonstrukciója, 332 686 000 
Ft-ot fizettünk ki e célra az elmúlt évben.

• Az oktatási intézmények informatikai fej-
lesztésére 340 836 000 Ft-ot költöttünk.

• Az Északi Ipartelep infrastruktúra-fejlesz-
tésére és üzemcsarnok építésére 2011. 
évben 495 476 000 Ft fordítottunk.

Az önkormányzat nagyon sok, a lakossá-
gi igényekhez kapcsolódó, valamint a vá-
lasztókerületeket érintô fejlesztést, felújí-
tást hajtott végre.
• Kerékpárút-építésekre, az Ipari út és 

Berzsenyi utca felújítására összesen 
256 366 000 Ft-ot fordítottunk.

• További kommunális beruházásokra, fel-
újításokra összesen 302 283 000 Ft-ot fi-
zettünk ki.

A 2012. évi önkormányzati költségvetést, 
valamint a 2011. év gazdálkodását összegzô 
beszámolót, azok jóváhagyását (február 
24., illetve április 27. után) követôen a város 
honlapján (www.bekescsaba.hu) tekinthetik 
meg.

A 2012. évi önkormányzati költségvetés 
eredményes teljesítése érdekében továbbra 
is nagy szükség lesz az önök által befizetett 
adóösszegekre, amelyeket az önkormány-
zat az elkövetkezôkben is közfeladatainak 
ellátására fordít.

Köszönöm megtisztelô figyelmüket!
Vantara Gyula
polgármester

ÖT TIPP ÖT 
PIZZÁÉRT

A SPEED BURGER ÉS PIZZÉRIA és a Csabai 
Mérleg közös játékán hetente egy olvasónk egy 
egész hétre szóló ebédmeghívást nyerhet tôlünk. 
Keresse „Hol készült a kép?” játékunkat a www.
csabaimerleg.hu oldalon! Tippeljen Ön is minden 
hétköznap!

A Nagy Imre Társaság Emlékplakettjével tüntették ki az 
Erzsébethelyi iskola tantestületét és Mihalik Évát. A ké-
pen Mihalik Éva és Belicza Ilona pedagógus látható.
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 A tárlatot Túriné Kovács 
Márta, a polgármesteri hiva-
tal oktatási, közmûvelôdési 
és sportosztályának vezetôje 
nyitotta meg. Felhívta a figyel-
met arra, hogy a plakátokat 
nem nagyon nézzük, olvas-
suk,  csak épp „megpillant-
juk”. Kiemelte a „Fodrásznô” 
címû alkotást, amely tulaj-
donképpen ötletesen egy ol-
lót formáló nôalak, és Szergej 
Medvegyev színdarabjára 
csábította be a nézôt a Deb-
receni Csokonai Színházba. 
A plakátmûfaj úttörôjének 
Henri de Toulouse-Lautrecet 

említette. A 19. század végén 
a Montmartre-on egyre több 
kabaré és zenés kávéház 
nyílt: Toulouse-Lautrec felfe-
dezte ezt a számára addig is-
meretlen világot. Festményei, 
rajzai témáját egyre inkább ez 
a környezet adta. 

A legjobb 2010-es plakát-
nak az „András-napi vigas-
ságok” bizonyult, amelyet a 
Garabonciás Folklór Egyesü-
let és a Csokonai Mûvelôdési 
Központ (Komárom) jóvoltá-
ból nézhettünk meg. A kiállítás 
április 5-éig tekinthetô meg.

V. A.

– Azt olvastam, hogy a 
hetvenes évek végén, a Ge-
nerál mellett muszáj volt egy 
civil foglalkozást is ûznöd, 
Redônyös Tibiként jártad a 
magyar tájékot. 

– Ez ’77-ben volt, amikor a 
KGST biznisze a magyar ze-
nekarokkal épp kezdett be-
fulladni, noha azelôtt a szoci 
blokkban óriási exportôrök 
voltunk. Itthon meg a kutya 
sem ismert minket, én pedig 
nem akartam külföldre menni 
vendéglátózni, ráadásul a fe-
leségemnek már jó nagy hasa 
volt. Az egyik buli után a jövô- 
rôl beszélgettem a teherautó-
sofôrünkkel, aki megemlítette, 
hogy az apósa társat keres a 
redônyös gmk-jába. Egy perc 
alatt eldôlt minden.

– Hogy bírtad ki, hogy éve-
kig a sarokban aludt a gitá-
rod? 

– Na nem. Azért még ját-
szogattam itt-ott. Mégis a 
redônyözésbôl sikerült né-
mileg talpra állnom, és ab-
ból a pénzbôl hoztam össze 
azt a lakást is, amelyben ma 
élünk.

– Miért lett vége? Most le-
hetnél egy kiváló redônyös 
mágus, legalábbis amilyen 
céltudatosan nekimentél a gi-
tár nevû földi testnek.

– Azért, mert idôvel meg-
pusztult a redônyös szakma 
is. Az elsô két nyár nagyon 
fain volt, azonban amikor 
a harmadik elején egy sza-
bolcsi kis falu egyik újonnan 
épült házába bekopogtam, 
kijött egy néni, és nekem ron-
tott: „Redônyös?!! Maga a 
negyedik ezen a héten!”. Én 
pedig ezt követôen letettem a 
kalapácsot.

Such Tamás
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Az „Irodalom és képzômûvészet” kiállítás megnyitója

Tátrai két vállra fektette az Elefántot

Lányok a „Fodrásznô” plakátja alatt

Badár Sándor exvasutas, humorista tavaly vágott neki a 
Budapest–Bamako-ralinak. Élményeit rendhagyó filmbe-
mutatón mutatta be az érdeklôdôknek egy nem minden-
napi stand-up elôadás keretében

Krajcsovszki Tamás alkotásaiból, „lelkének darabkáiból” 
az Art-tér Képkeretezés és Galériában nyílt kiállítás, ahol 
Toto a festészet nyelvén mondja el gondolatait

Gergely Ágnes író, költô, mûfordítóval dr. Elek Tibor, a 
Bárka fôszerkesztôje beszélgetett a színház szalonjában 
rendezett irodalmi esten

A Mártélyi Képzômûvészeti Szabadiskola és a Nyári Tá-
bor keretében készült alkotásokból az Andrássy Úti Tár-
saskörben nyílt kiállítás

Tátrai Redônyös Tibiként 
is járta az országot

A mûvészeteké a fôszerep 
a Tavaszi Fesztiválon

Kolozsváry–Tevan állandó 
kiállítás a Jankay galériában

Vándorkiállítás a legjobb 
kulturális plakátokból

Hazánk egyik legismertebb és legközvetlenebb gitáro-
sa, Tátrai Tibor (Tibusz) nyúzott Borsodi Lacával és Szász 
Ferivel a közelmúltban, az Elefántban. A 12. Gitárpárbaj 
fedônevû eksön a Tavaszi Fesztivál hátán és a söntés 
deszkáin vonult a csabai blues-történelembe. A buli elôtt 
Tibusszal beszélgettem. 

A Tavaszi Fesztivál nyitányaként az „Irodalom és 
képzômûvészet” címû vándorkiállítást Herczeg Tamás 
fesztiváligazgató nyitotta meg a Jókai színház vigadóga-
lériájában. A  tárlaton 25 képzômûvész 37 mûve látható. 

A Magyar Népmûvelôk Egyesülete 28. vándorgyûlése 
alkalmából hirdették meg „Az Év Kulturális Plakátja 
2010” címû pályázatot. A felhívásra harminchárom szer-
vezet mintegy hatvan plakátja érkezett, amelyeket olyan 
képzômûvészettel is foglalkozó közmûvelôdési szakem-
berek értékeltek, mint Kerekes László grafikusmûvész, 
dr. cs. Tóth János mûvészeti író és Angyal László 
festômûvész. A legjobb plakátokból – Debrecen vá-
rosának támogatásával – vándorkiállítást rendeztek az 
Andrássy Úti Társaskörben.

Herczeg Tamás elmondta, 
hogy nem volt elôzsûrizés, 
valamennyi beérkezett kép 
helyet kapott a tárlaton. A 
társadalmi zsûri „döntése” 
alapján egy díjat mégis oda-
ítéltek: Munkácsy Mihály al-
bumát Pataj Pál vehette át 
Szente Bélától, a Békéscsa-
bai Kulturális Központ igaz-
gatójától. Herczeg Tamás 
két vendégmûvészt, illetve 
alkotásukat emelte ki: Ezüst 
György békéscsabai, Bu-
dapesten élô festômûvész 
Féja Gézáról készült portré-
ját és Kerekes György (1903 
– 1982) Cs. Szabó Pál köl-
tészete ihlette alkotását. A 
kiállított mûvek mindegyike 
kötôdött valamilyen szál-
lal az irodalomhoz, a köl-
tészethez. Péter Erika több 
verse is megihlette a kiállító 

képzômûvészeket. A költônô 
Túlhordott ölelés címû saját 
költeményét olvasta fel.

Kiss Tibor alpolgármes-
ter a tizedik csabai feszti-
vált Arthur Koestler megál-
lapításaival nyitotta meg: 
„A magyar az egyetlen 
nép, amelynek szomszéd-
ságában nincsenek nyelvi 
rokonai. Ezért a legmagá-
nyosabbak Európában. Ta- 
lán ez magyarázza létük 
rendkívüli intenzitását. Vad 
tehetségek robbannak szét 
tûzijátékszerûen Magyaror-
szág szûk horizontja fölött. 
Utánuk csak törmelékeket 
lehet gyûjtögetni. A remény-
telen egyedüllét érzése táp-
lálja a magyarok kreativitá-
sát, teljesítménykényszerét 
és hisztériáját.” 

Vándor Andrea

A Kolozsváry és a Tevan 
család fontos szerepet töl- 
tött be egykor Békéscsa-
ba gazdasági és szelle-
mi életében, képzô- és 
könyvmûvészetében. Törté-
netük a nyomdaalapító Tevan 
Adolf és Kolozsváry Lajos 
leszármazottai: Tevan Ilona 
iparmûvész és Kolozsváry 
Sándor képzômûvész há-
zassága révén vált családi 
kapcsolattá.

A két egymáshoz kö- 
tôdô család nyolc mûvész- 
tagjának – Kolozsváry Sán- 
dor, Kolozsváry Zsigmond, 
Kolozsváry András, Kolozs- 

váry György, Kolozsváry 
Pál, Kolozsváry-Stupler Éva, 
Tevan Margit, Engel Tevan 
István – több mint kétszáz 
mûvét tartalmazza az ado-
mány, amely többségében 
grafikákat, festményeket, 
ötvösmunkákat, könyveket, 
és assemblage-t jelent. Ezt 
az anyagot együtt még se-
hol sem mutatták be, így 
most mûvészettörténeti je- 
lentôségû az az állandó ki- 
állítás, amely a Jankay Gyûj- 
temény és Kortárs Galériá-
ban nyílt meg.

Ván Hajnalka 
mûvészettörténész

T a v a s z i  F e s z t i v á l  2 0 1 2
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Vantara Gyula, Békés-
csaba polgármestere és 
országgyûlési képviselôje, 
valamint dr. Becsei Lász-
ló, a Réthy Pál Kórház és 
Rendelôintézet fôigazgató 
fôorvosa órákon át tartó 
tárgyalást folytatott a közel-
múltban az egészségügyért 
felelôs államtitkárral és 
egészségügyi szakértôkkel a 
városban mûködô fül-orr-gé-
gészeti osztály sorsáról. Az 
egyeztetés során dr. Szócska 
Miklós államtitkár elfogadta a 
békéscsabai delegáció érve-
it, ezért az egyeztetés végé-
re egy mindkét fél számára 
megfelelô, kompromisszu-
mos megoldás született, 
amelynek lényege, hogy Bé-
késcsabán megmarad a fül-
orr-gégészeti osztály. 

A Nemzeti Erôforrás Mi-
nisztérium Egészségügyért 
Felelôs Államtitkárságának 
vezetôi az elmúlt hetekben 
több alkalommal személye-

sen is egyeztettek az egész-
ségügyi átalakításokról a 
kórházvezetôkkel, kórházi 
fenntartókkal, szakmai szer-
vezetekkel és a parlamenti 
képviselôkkel. Az Egészség-
ügyért Felelôs Államtitkár-
ság közös célja, hogy – a 
betegutakat és a betegbiz-
tonságot figyelembe véve – a 
jelenleginél egy jóval haté-
konyabban mûködô egész-
ségügyi ellátórendszer jöjjön 
létre, amelynek minôségi 
szolgáltatásaihoz – anyagi 
helyzetétôl függetlenül, szük-
séglete szerint – egyforma 
eséllyel férhet hozzá az or-
szág valamennyi polgára.  

Az átalakítás természete-
sen, mint minden esetben, 
járhat némi kellemetlensé-
gekkel, de minden mozzanat 
a betegek magas színvona-
lú ellátásáért, a városlakók 
egészségmegôrzéséér t , 
gyors gyógyulásáért törté-
nik.

A Fidesz Magyar Polgári 
Szövetség Helyi Szervezeté-
nek Munkás Tagozata felaján-
lásokat gyûjt a békéscsabai 
munkanélküliek megsegíté-
sére. 

Adományvonalunkon vár- 
juk a békéscsabaiak fel-
ajánlásait a 30/983-9123 te- 
lefonszámon. Az adomá-
nyokat személyesen a bé-
késcsabai Fidesz-irodán is 
leadhatják (Szabadság tér 
1/3., a Bagoly antikvárium 
mellett),  hétköznapokon 9–12 
óráig. A rászorulóknak el- 
sôsorban tartós élelmiszere-
ket, tisztálkodószereket gyûj- 
tünk, de készpénzt vagy 
egyéb felajánlásokat is szíve-
sen fogadunk. A korábbi évek 
tapasztalatai azt mutatják, 
hogy ruhanemûre és használt 
háztartási gépekre általában 
nincs szükség, ezeket tehát 
nem kérnénk.

Az összegyûlt adományo-
kat 2012. május elsején 10 
órától elôreláthatólag 12 órá-
ig osztjuk ki Békéscsabán, a 
Kálvin utca 1. szám alatt talál-
ható bádogosmûhelynél. 

Az adományosztással leg- 
inkább a rászoruló álláske- 
resôket szeretnénk segíteni, 
ezért kérjük, hozzák maguk-
kal az erre vonatkozó igazo-
lást, például a munkaügyi 
központ által kiállított papírt a 
regisztrációról. 

Zelenyánszki Péter,
a tagozat megyei alelnöke

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivata-
la Városüzemeltetési Osztálya, valamint a Közterület-fel-
ügyelet és Mezei Ôrszolgálat felhívással fordul Békéscsa-
ba város lakosságához. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyûlésének a köz-
tisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások 
kötelezô igénybevételérôl szóló 31/1998. (XII. 17.) önk. ren-
delete alapján a közszolgáltató a lakosságnál keletkezô 
zöldhulladékot külön díjazás és mennyiségi korlátozás 
nélkül minden év április 1. és november 30. között heti 
rendszerességgel elszállítja. 

2012. évben a zöldhulladék elsô alkalommal 
április 4-én (szerdán), utolsó alkalommal 

november 28-án viszi el a szolgáltató.

A rendelet szabályozza, hogy az elkülönítetten 
gyûjtött zöldhulladékot szállításra elôkészítve, zsákban, 
dobozban vagy kötegelve (kévébe kötve) helyezhetik ki 
a kijelölt gyûjtôhelyre. A kijelölt gyûjtôhely mindenki 
esetében az a közterület, ahol a saját kommunális szi-
lárd hulladékgyûjtô edényét ürítési napokon elhelyezi.

Mindenkit arra kérünk, hogy a környezete és a város 
tisztasága, továbbá a gyors, egyszerû és hatékony szállí-
tás érdekében tegye meg azt, hogy a lekaszált füvet vagy 
a falevelet zsákba, dobozba szedve, a feleslegessé váló 
gallyakat, vastagabb szárú növényeket kötegelve, kévé-
be kötve rakja ki arra a helyre, ahol a kommunális szilárd 
hulladékgyûjtô edényét ürítési napokon elhelyezi.

A rendelet idézett szakaszának betartása nem csak kör-
nyezetünk tisztaságának megôrzése érdekében fontos. A 
rendelet értelmében szabálysértésnek minôsül, amikor 
az elkülönítetten gyûjtött zöldhulladékot elszállításra 
nem gyûjtôedényben, zsákban, dobozban vagy köte-
gelve helyezik ki a kijelölt gyûjtôhelyre. Az elkövetett 
cselekmény miatt a közterület-felügyelô helyszíni bírsá-
got szabhat ki, súlyosabb esetben szabálysértési felje-
lentéssel élhet.

 Közterület Felügyelet Városüzemeltetési 
 és Mezei Ôrszolgálat Osztály
 Makszin András csiaki Tamás
 csoportvezetô osztályvezetô

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Békéscsa-
ba Megyei Jogú Város önkormányzata a hatályos tele-
pülésrendezési eszközeit az alábbi helyeken módosítja:

1. A Gksz területekre vonatkozó építési hely megállapítás 
szabályainak módosítása a Helyi Építési Szabályzatban.
2. A József Attila utca gyûjtôúttá minôsítése és a Derkovits 
sor, mint települési gyûjtôút szerepeltetése a Helyi Építési 
Szabályzatban.

Az épített környezet alakításáról és védelmérôl megalko-
tott 1997. évi LXXVIII. tv. 9. § (6) bekezdése értelmében a 
módosítást tartalmazó terveket a helyben szokásos módon 
az eljárásban érintettek számára tájékoztatás biztosítása 
céljából közszemlére kell tenni. 

Az elkészült tervek az ügyfélfogadási idôpontokban a 
Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Csoportjánál (Békés-
csaba, Szent István tér 7. középsô díszudvar) tekinthetôk 
meg 2012. április 2-tôl május 2-áig.

Városépítészeti Csoport

Békéscsabán megmarad 
a fül-orr-gégészeti osztályFELHÍVÁS!

Zöldhulladék-szállítás A TAPPE tájékoztatója

2012. április 14., szombat: Jamina (Szarvasi út–Budapest 
vasútvonal–Kereki u. által határolt terület) KIVÉVE: Kender-
földek.
2012. április 21., szombat: Budapest vasútvonal–Bartók 
Béla út–Bánszky u.–Derkovits sor–Gyulai út–Dobozi út–
Elkerülô út által határolt terület. RÉSZLETESEN: Kazinczy-
ltp.,  Millennium-ltp.,  Belváros,  III. kerület: Áchim-ltp. és 
környéke, Mezômegyer, Vandhát. KIVÉVE: Bartók Béla út 
páros oldala, Gyulai út, Dobozi út.
2012. április 28., szombat: Budapest vasútvonal–Bartók Béla 
út páros oldala–Bánszki u.–Árpád sor–Gyulai út–Dobozi út 
(Gerláig)–Elkerülô út–Gyulai vasútvonal által határolt terület.
RÉSZLETESEN: Penza-ltp., I. ker., VI. ker., Lencsési ltp., 
Béke-kertek, Keleti-kertek, Borjúréti-kertek, Kastély-szôlôk, 
Fényes, Gerla, Kenderföldek.

A fent megadott idôpontokban a háztartásokban keletkezô 
nem veszélyes hulladékok – pl. lom, zsákban összegyûjtött 
lomb, zöldhulladék, kötegelt nyesedék – kerülnek elszállítás-
ra. 

A közterület szennyezésének megelôzése érdekében kér-
jük, hogy a hulladékot a szállításra megjelölt napon reggel 7 
óráig, amennyiben ez nem megoldható, akkor legkorábban 
a megadott idôpontok elôtti napon helyezzék ki. 
A lomtalanítással kapcsolatos tájékoztatás a TAPPE Kft. ügy-
félszolgálati irodáján a 66/447-150 telefonszámon kérhetô.

Lomtalanítási ütemterv

Román–magyar kutatás 
a Körösök völgyében

KÖZLEMÉNY
A TAPPE Kft. tájékoztatja a Tisztelt békéscsabai La-

kosságot, hogy a 2012. április 9-én, húsvéthétfôn esedé-
kes hulladékszállítás rendje megváltozik. Az április 9-én, 
húsvéthétfôn esedékes hulladékszállítást 2012. április 
7-én, szombaton végzi el Társaságunk.

Kérjük, hogy a hulladékgyûjtô edényeket a szállítás 
napján ½ 7-ig helyezzék ki ingatlanjuk elé. 

Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt békéscsabai lakossá-
got, hogy a komposztálható hulladékok különgyûjtését, 
az ide vonatkozó helyi rendelet értelmében, április 1. és 
november 30. napja közötti idôszakban, minden héten 
szerdán végzi Társaságunk.

Együttmûködésüket köszönjük.

Egy magyar–román ha- 
tár menti együttmûködési 
program keretében egy évig 
azt vizsgálták a szakem-
berek, hogy melyek azok a 
társadalmi-gazdasági folya-
matok, amelyek környezeti 
kockázattal járnak. Mind-
eközben az is kiderült, hogy 
egyre környezettudatosab-
ban igyekszünk élni minden-
napjainkat. 

A Magyar Tudományos 
Akadémia békéscsabai osz-
tálya és romániai partnere, a 
Környezetipari Nemzeti Ku-
tatási és Fejlesztési Intézet 
több mint nyolcvanhatezer 

euró összköltségû prog-
ramja múlt év márciusában 
indult, és most érkezett a 
végéhez. Mint azt dr. Duray 
Balázs, az MTA tudományos 
munkatársa elmondta, har-
minc román és magyar tele-
pülést vizsgáltak a Kettôs-, 
illetve a Fekete- és a Fehér-
Körös partján. Számba vet-
ték, milyen környezetkáro-
sító tevékenységek lelhetôk 
fel a területen. A vizsgálatok 
után akciótervet és javas-
latcsomagot készítettek a 
térség közös fejlesztésének 
elôsegítése érdekében. 

M. E. 



– Miért fontos, hogy Bé-
késcsaba is részese legyen a 
programnak?

– Azért csatlakoztunk a 
programhoz, mert kiemel-
ten fontosnak tartjuk az 
egészséges táplálkozást, 
akár mint prevenciót is. Az 

önkormányzat odafigyel a 
sport támogatására és az 
egészséges étkeztetéssel 
kiegészülve sokat tehetünk 
egy egészségesebb nem-
zedék felnövekedéséért. 
Fenntartói oldalról az sem 
mellékes, hogy az ételt va-

lóban elfogyasztják-e a diá-
kok. Mi azt szeretnénk, hogy 
egészséges és finom ételek 
kerüljenek a gyerekek, majd 
a program kibôvítésével az 
idôsotthonok lakóinak aszta-
lára, és ezekkel az ételekkel 
egészségesebbé váljanak a 
fogyasztóik is.

– A program fontos eleme 
a helyi alapanyagok alkalma-
zása...

– Így van. A már említett 
egészségügyi tényezôk mel-
lett ez a kezdeményezés egyik 
legnagyobb elônye. A helyi 
alapanyagok szélesebb körû 
megjelenítése, bevezetése 

a közétkeztetésbe lehetôvé 
teszi, hogy bekerüljenek a 
magyar földben megtermelt, 
magyar ember által elôállított 
termékek. Fontosnak tartjuk 
az egészséges élelmisze-
rek legalább 30 százalékos 
megjelenítését a bölcsôdei, 
óvodai, kórházi étkeztetés-
ben. A Program sikerének 
záloga a népegészségügyi 
és a gasztronómiai szakem-
berek közös összefogása, 
amelynek eredményeként a 
hazai termékekbôl frissen el-
készített ételek ízletesebbek 
és egészségesebbek. 

K. K. P.
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A Szlovák Népismeret 
tantárgy a kétnyelvû isko-
lákban címmel rendeztek 
konferenciát nemrégiben 
a Szlovák Kultúra Házá-
ban. A rangos szakmai 
fórumon Fuzik János, az 
Országos Szlovák önkor-
mányzat elnöke sikeres-
nek ítélte azt a több mint 
harmincötmillió forintos 
projektet, melynek záró 
rendezvényén az új tan-
anyagfejlesztéseket mu-
tatták be. Kiemelte továb-
bá azt a kétéves munkát, 
amely során megszület-
hettek a nemzetiségi tan-
könyvek, tankönyvcsa-
ládok és egyéb oktatási 
segédletek, taneszközök 
a honi szlovák kétnyelvû 
iskolák részére.

A békéscsabai Szlovák 
Gimnázium, Általános Is-
kola, Óvoda és Kollégium, 
mint fôpályázó az Országos 
Szlovák Önkormányzattal és 

a Szlovák Pedagógiai Mód-
szertani Központtal, mint 
konzorciumi tagokkal való-
sította meg azt a fejlesztési 
csomagot, amelynek során 
olyan oktatási taneszközök 
készülhettek el, amelyek 
igazodnak a speciális nyel-
vi igényekhez, alkalmazzák 
a kompetencia lapú oktatás 
módszertanát – figyelembe 
véve a tanulók korosztályi 
sajátosságait és elôsegítik 
a digitális írástudás széles 
körû használatát.

Neves elôadók, tan-
könyvszerzôk – Hornokné 
dr. Uhrin Erzsébet, dr. Zsilák 
Mária és Lászik Mihály – 
szlovák nyelvû korreferátu-
mait is hallhatták a Szlovák 
Kultúra Házában megjelent 
pedagógusok és a nem-
zetiségi oktatási intézmé-
nyek munkatársai. (Dr. Kiss 
Szemán Róbert elôadását 
Lászik Mihály olvasta fel a 
jelenlevôknek.) A „Szlovák 
nemzetiségi kétnyelvû isko-

lák taneszközeinek fejlesz-
tése” elnevezésû projektet 
Pecsenya Edit projektme-
nedzser, a szlovák gim-
názium igazgatója és dr. 
Takács Edit, a Nemzeti 
Tankönyvkiadó Zrt. Nem-
zetiségi Szerkesztôség 
fôszerkesztôje értékelte. A 
rendezvényt megtisztelte 
jelenlétével Štefan Daňo, a 
Szlovák Köztársaság  bé-
késcsabai fôkonzulja is.

Vándor Andrea

Učebný predmet sloven-
ská vzdelanosť v dvojja-
zyčných školách – pod 
týmto názvom usporia-
dali nedávno konferenciu 
v Dome slovenskej kultú-
ry. Na renomovanom od-
bornom stretnutí predse-
da Celoštátnej slovenskej 
samosprávy Ján Fuzik 
projekt v hodnote vyše 35 
miliónov forintov, na záve-
rečnom podujatí ktorého 
predstavili modernizované 

učebné pomôcky hodnotil 
za úspešný. Zdôraznil pri-
tom obrovskú prácu, ktorá 
prebiehala viac ako dva 
roky. 

Slovenské gymnázium, zá-
kladná škola, materská škola 
a kolégium ako hlavný účast-
ník konkurzu s Celoštátnou 
slovenskou samosprávou 
a Slovenským pedagogic-
kým metodickým centrom, 
ako členmi konzorcia spolu 
zrealizovali modernizačný 
projekt, v rámci ktorého boli 
vytvorené také učebné po-
môcky, ktoré sa prispôsobu-
jú k špeciálnym jazykovým 
znalostiam a nárokom a kto-
ré sa dajú účinne využiť vo 
výučbe podľa metodiky na 
základe rozvíjania kompe-
tencií. Zohľadňujú nielen oso-
bitosti, vyplývajúce z veku 
jednotlivých žiakov, ale na-
pomáhajú aj efektívnemu 
využitiu digitálnej techniky 
počas vyučovacieho proce-

su. V ďalšej časti stretnutia 
si účastníci – pedagógovia 
a spolupracovníci národ-
nostných výchovno-vzdelá-
vacích inštitúcií – mohli vy-
počuť slovenské prednášky 
renomovaných odborníkov 
a autorov učebníc, Dr. Al-
žbety Hornokovej Uhrinovej, 
Dr. Márie Žilákovej a Micha-
la Lásika. Pritom prednášku 
Dr. Róberta Kiss Szemána 
prečítal prítomným pán M. 
Lásik. Projekt „Modernizá-
cia učebných pomôcok v 
dvojjazyčných slovenských 
školách“ vyhodnotili mana-
žérka projektu, riaditeľka 
čabianskej slovenskej školy 
Edita Pečeňová a  hlavná 
redaktorka Národnostnej 
redakcie Nemzeti Tankönyv-
kiadó Zrt. (Národné vydava-
teľstvo učebníc) Dr. Edit Ta-
kács. Podujatie poctil svojou 
prítomnosťou aj generálny 
konzul Slovenskej republiky 
Štefan Daňo.

Andrea Vándorová

Új szlovák tankönyvek

Menza Minta = Mintamenza program
A helyi közétkeztetés fejlôdése Vantara Gyula

polgármester szemszögébôl

Nové slovenské učebnice

www.csabacenter.hu

   2012. március 29.–április 4.
• A titánok haragja (szinkr. amerikai akció) 16 év, 3D, VILÁGPREMIER!!!
• Utazás a rejtélyes szigetre (szinkr. amerikai akció) 12 év, 3D
• John Carter (szinkr. amerikai fantasztikus akció) 12 év, 3D
• Torrente 4 (szinkr. spanyol akció-vígjáték) BA, 3D, VILÁGPREMIER!!!
• Csempészek (amerikai–angol krimi) 16 év 
• Fehér pokol (amerikai akció) 16 év
• Az igazi kaland (szinkr. amerikai vígjáték) 12 év 
• Santiago ’73 (chilei–német–mexikói dráma) 16 év, ART-kártya!
• Melankólia (dán–svéd–francia–német–olasz dráma) 16 év,

ART-kártya!

   2012. április 5–11.
• Titanic 3D (szinkr. amerikai romantikus dráma) 12 év, 3D, 

VILÁGPREMIER!!!
• Amerikai pite: A találkozó (szinkr. am.  rom. vígjáték) 18 év, 

VILÁGPREMIER!!!
• A titánok haragja (szinkr. amerikai akció) 16 év, 3D
• John Carter (szinkr. amerikai fantasztikus akció) 12 év, 3D
• Torrente 4 (szinkr. spanyol akció-vígjáték) BA, 3D
• Nyócker 8D (magyar animációs) BA, 3D
• Csempészek (amerikai–angol krimi) 16 év 
• Csak a szél (magyar–német–francia dráma) 16 év, PREMIER!,

ART-kártya!

 A P R Ó H I R D E T É S
INGATLAN

Az Öntözött réten lakás el-
adó. Irányár: 12 M Ft.
Tel.: 20/923-6484.

Lakás eladó a Paróczay ut-
cában. Irányár: 5,2 M Ft.
Tel.: 30/456-1292.

Telekgerendás központjá-
ban 1,5 szobás ház eladó. 
Irányár: 3,5 M Ft. Érdeklôdni 
lehet a 30/303-5588 és a 
20/254-5005 telefonszá-
mokon.

Építési telek eladó, Gerla, 
Fecske sor 8/A. Érdeklôdni: 
06-30/334-8164.

OKTATÁS

Matematikából korrepetá-
lás általános iskolásoknak 
és középiskolásoknak.
Tel.: 70/392-0459.

Angolnyelv-oktatás délelôt-
tönként is.
Tel.: 70/392-0459.

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

Angolnyelv-oktatás kezdô-
tôl felsôfokig.
Tel.: 30/345-9237.

MUNKA

Magas keresettel munka-
társakat keresek nem ügy-
nöki munkára. Fix + jutalé-
kért. 30/520-4512.

SZOLGÁLTATÁS

Redôny-, reluxa-, szalag-
függöny-készítés, -javítás 
részletfizetéssel is. Nyílászá-
rók javítása.
Tel.: 454-171, 70/212-6776.

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

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

www.szkonyvelo.uw.hu

Patkányfojtó csapda kap-
ható.
Tel.: 30/4590-253.

A közétkeztetés megújítása céljából januárban Bé-
késcsabán is elindult a program, amelyrôl még decem-
berben írt alá együttmûködési megállapodást Vantara 
Gyula polgármester, Erdôs Norbert kormánymegbízott, 
dr. Mucsi Gyula tiszti fôorvos és helyettese, dr. Sárosi 
Tamás,  valamint Prohászka Béla Venesz-díjas mester-
szakács. Lapunk rendszeresen fi gyelemmel kíséri a vá-
rosi menzák fejlôdését, amelyrôl ezúttal Vantara Gyula 
polgármestert kérdeztük.



A Filharmónia legutóbbi 
bérletes hangversenye a 
Békéscsabai Tavaszi Fesz-
tivál nyitórendezvényeként 
adott rangot a programso-
rozatnak.

Ezen az estén békés-
csabai vagy innen elszár-
mazott mûvészek léptek a 
hazai pódiumra: a Békés 
Megyei Szimfonikusok Ka-
marazenekarát (mûvészeti 
vezetô Somogyi-Tóth Dá-
niel) és Sutyinszki Beáta 
fuvolamûvészt hallhatta a 
nagyérdemû. Mûsorukon  
Mozart, C. Ph. Emanuel 
Bach, Mendelssohn és Grieg 
egy-egy mûve szerepelt.

Mozart divertimentói: a 
kor könnyûzenéje, felszaba-
dult mulatságok alkalmazott 
táncmuzsikája. A zenekar 

visszafogott elôadása mint-
ha csak néhány párt csa-
logatott volna a táncba, és 
az akusztika sem kedvezett 
a határozatlan hangoknak: 
a nézôtér kárpitja szinte el-
nyelte a szép melódiákat.

C. Ph. Emanuel Bach 
jelentôs karriert futott be 
és nagyobb népszerûségre 
tett szert, mint édesapja, 
Johann Sebastian, akit ma 
minden idôk legzseniálisabb 
szerzôjeként tisztelünk. 
Emanuel Bach a porosz ki-
rály szolgálatában állt, fu-
volára írt darabjait maga az 
uralkodó ihlette, aki kiváló-
an játszott ezen a hangsze-
ren. A  d-moll fuvolaverseny 
elôadását teljes mértékben 
a szólista személyisége ha-
totta át. Sutyinszki Beáta 
lélekbôl szóló, igényes játé-

ka magával ragadta a zene-
kart és oldottabb muzsiká-
lásra ösztönözte.

De hol marad a karmes-
ter? – merülhetett fel ez a 
kérdés néhány látogatóban. 
Az együttes kis létszáma 
miatt nem állt karmester a 
zenekar élén, az irányítás fel-
adata az elsô hegedû szóla-
mot vezetô koncertmesterre 
hárult. Uhrin Viktor remekül 
oldotta meg ezt a kettôs fel-
adatot, hangszerjáték köz-
ben, néhány mozdulattal 
fogta össze együttesét. A 
muzsikusok érdeme, hogy 
ezekre az apró jelekre gyor-
san reagáltak és teljes össz-
hangban mûködtek együtt. A 
Bach-mûben a csembaló is 
alkalmas a szólamok össze-
fogására, Bereczki Julianna a 
tôle megszokott igényesség-
gel támasztotta alá a zenei 
építményt.

A romantikus mûvek vilá-
ga minden bizonnyal közel 
áll az elôadók lelkéhez. Ava-
tott módon mutatták meg a 
mendelssohni muzsika ér-
zelem-hullámzásait; emléke-
zetes marad Kálmán Csaba 
poétikus brácsaszólója. A 
koncertet záró Holberg-szvit 
jelentette az este zenei csú-
csát is, igazi sokszínû zené-
lést, élményszerû elôadást 
hallottunk.

Kisné Farkas Gabriella

A horvátországi kadet 
Európa-bajnokság pár-
bajtôrversenyét a tizenhét 
esztendôs békéscsabai 
Bohus Réka nyerte. Az 
eredményei ellenére vég-
telenül szerény Európa-
bajnokot és edzôjét, Galli 
zsoltot Vantara Gyula pol-
gármester köszöntötte a 
napokban a városházán.

Hatvannyolc fiatal hölgy 
indult a közelmúltban Po-
recben megrendezett ka-

det Európa-bajnokság pár-
bajtôrversenyén. Bohus Ré-
ka a csoportkör után a 
fôtáblán is kiejtette ellen-
feleit, az angol Rebecca 
Maylét, a finn Anna Sal-
minent, a legjobb tizen-
hat között pedig az izraeli 
Alona Komerovot gyôzte 
le. A negyeddöntôben az 
orosz Arina Skoisevána 
az elôdöntôben az olasz 
Roberta Marzani felett dia-
dalmaskodott, a fináléban 
pedig egy újabb olasz, 

Isabella Signani ellen sike-
rült magabiztosan nyernie. 

A kötetlen beszélgetés 
során kiderült, hogy a Bel-
városi Általános Iskola és 
Gimnáziumba jár, és a vívá-
son kívül legfôképp a tanu-
lásra koncentrál, egyik ked-
vence a történelem. Galli 
Zsolt örömmel nyugtázta, 
hogy Réka tizenhét évvel 
Tóth Hajnalka junior Euró-
pa-bajnoki címe után ismét 
aranyéremmel ajándékozta 
meg Békéscsabát.

Titokzatos kissé ez a 
Ritka madár, a békés-
csabai irodalmi antoló-
gia. Egyrészt, mert ke-
veset tudni arról, hogy a 
Magyar Téka Erkel Sán-
dor Könyvesház miért is 
érzett ösztönzést arra, 
hogy Békéscsabán is 
legyen irodalmi antoló-
gia, ne csak Orosházán 
a Jelen almanach. Igaz 
ugyan, hogy az orosházi 
két év nem hallat magá-
ról, a csabai Ritka madár 
viszont a napokban adta 
közre a kilencediket, har-
mincöt költônek és pró-
zaírónak teremtve meg-
jelenési lehetôséget, 
igazolva, hogy ezen a 
tájvidéken is él és virág-
zik az irodalom. Persze, 
hogy ne maradjon el az 
egyik város a másik mel-
lett: éppen elég inspi-
ráció arra is, hogy az olvasni 
szeretô ember érdeklôdéssel 
vegye kézbe a legújabb Rit-
ka madarat és ne csalódjon. 
A kilencedik antológia-kö-
tetben kétségtelen értékek 
találhatók. Ezúttal mintha a 
költôk lennének erôsebbek, 
bár a prózisták között is talál-
hatunk nem is egy országos 
hírû irodalmárt. Hogy kinek 
mi tetszik: személyes dolog, 
így aztán ami itt olvasható, 
személyes vélemény az is, 
annyi igénnyel csupán, hogy 
esetleg találkozik az újabb ol-
vasók értékítéletével.

Mint említettem: ebben a 
kilencedik Ritka madárban a 
költészet tûnik erôsebbnek, 
pedig a nevek nem mind-
egyike közismert. Lehet 
(például), hogy a nem is túl 
régen örökre elbúcsúzott 
Kovács Györgyöt sokan is-
merték Békéscsabán, hat 
verse ebben a kötetben 
egyszerûen azt bizonyítja, 
hogy nagy költô volt. Ezzel 
az itt bemutatott hat költe-
ménnyel egyértelmûen a 
Parnasszus csúcsára kellett 
volna eletében (!) érkeznie, 
hogy nem egészen így tör-

tént, nem ô tehet róla. 
Talán inkább azok, akik 
ha most meggondol-
ják, gyorsan kiadnak 
tôle egy Kovács György 
Összest. Jó olvasni köz-
ben Nagy Mihály Tibor, 
Dudás Sándor, Károlyi 
Fülöp Béla, Kôszegi Bar-
ta Kálmán, Péter Erika, 
Szilágyi András és Za-
lai Erika verseit is, ez 
utóbbi költônô „Mert 
nem leszek se szép se 
jó neked” címû verse a 
költészeti blokk legjobb 
darabjai közül való. A 
prózai mûvek száz ol-
dala is szolgál meglepe-
tésekkel, irodalmi élmé-
nyekkel. Ilyen többek 
között Grecsó Krisztián 
férfimonológja a nôi test 
szépségeirôl, Serédi 
János írása arról, hogy 
„ne légy féltékeny”, Kiss 

László gondolatai egy furcsa 
konfliktusról, Erdész Ádám 
Zrínyi második énekét aján-
ló kisprózája, Kiss Ottó el-
beszélése az élet és a halál 
dolgairól, és a többi szerzô, 
Sarusi Mihály, Micheller Mag-
dolna, Poliák Judit, kinek mi 
tetszik, lehet válogatni.

A Ritka madár, a kilence-
dik békéscsabai antológia 
érdemes olvasmány mind-
azoknak, akik könyvtárukba 
megvásárolják. Csak hagy-
janak helyet a tizediknek is. 
Várjuk.

Sass Ervin

Kétszázharmincöt éve, mi-
re eljött az 1777-es esztendô, 
csabai eleink megásták a 
nagy kanálist, a mai Élôvíz-
csatornát. Az akkor Lezinyi 
Ádám bírósága alatt a hét-
ezres lélekszámú községben 
1126 ház állott. A községbôl 
az egyetlen kanálison túli út 
Gyula felé vezetett. Ide ácsol-
ták az elsô jármos fahidat, 
amely lovas kocsik számá-
ra is alkalmas volt a vízen 

túli átkelésre. A néhányszor 
valószínûleg felújított híd 
már közel száz éve szolgált, 
amikor Sztraka Ernô köz-
ségi mérnök elkészítette a 
7,5 méteres nyílású, 6 méter 
útszélességû téglaboltozatos 
híd tervét. Az új hidat 1875-
ben, Zelenyánszky György 
bírósága elsô évében avatták 
fel. Miután már állt két fahíd 
– az egyik a ligetnél, a másik 
a mai Békési út melletti zsilip 

helyén –, az újnak a köznyelv-
ben csak „kôhíd” lett a neve.

Negyedszázad elmúltával 
olyan nagy lett a kocsifor-
galom, amely már veszé-
lyeztette a gyalogjárdán a 
kétoldali közlekedést és a hi-
dat szélesíteni kellett. Haviár 
Lajos királyi fômérnök terve 
szerint 1902-ben kiszélesítet-
ték a vöröstégla-boltozatos 
hidat, és vaskorláttal látták 
el. A hangulatos, Sztraka-
tervezte öreg híd több mint 
egy századon át szolgálta az 
átkelést a csabai Körösön, 
amikor 1989-ben szélesebb, 
erôsebb betonhíddá épült át.

A hajdani látványos híd 
robosztus, jellegtelen szürke 
híd lett. Ha hozzáépülhetne 
a víz feletti vöröstéglás bolt-
ív, erôssége mellett ismét 
látvány lehetne a város elsô 
„Körös”-hídja.

Gécs Béla

10 Csabai Mérleg

Ritka madárból a kilencedik
Harmincöt szerzô a legújabb csabai antológiában

Békéscsaba anno
Jármos fahídtól a kôhídig

A poéta Kovács György még kezdô 
újságíró korában

A polgármester az irodájában fogadta Bohus Rékát és edzôjét, Galli zsoltot

Csabaiak a színpadon
A Tavaszi Fesztivál nyitórendezvénye

Bohus Réka Európa-bajnok
Vantara Gyula ajándékkal köszöntötte


