
XXII. évfolyam 8. szám
2012. április 26.

Belső melléklet: Helyi Téma plusz 4 oldalon

Ingyenes városi lap       www.csabaimerleg.hu

Belső melléklet: 

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 !

Eddig is kellett döntéseket 
hoznotok, hogy milyen nyel-
vet tanuljatok, hogyan töltsé-
tek el hasznosan a hét eleji 
és hét végi napokat, milyen 
sportot ûzzetek. De a mostani 
helyzetetek más: meghoztá-
tok elsô olyan felelôs dönté-
seteket, amellyel a sorsotok 
határozott irányba fordul. 
Nem szabad most hátrate-
kintenetek tehát, csakis elôre. 
Örülök, hogy Békéscsabán 
lehetôséget tudtunk biztosí-
tani mindannyiótoknak, hogy 
felkészüljetek az érettségire, 
az elsô igazi megmérettetés-
re. Figyelmetekbe ajánlom 
Kölcsey gondolatait: „Szíved-
ben és fejedben ezerféle erô 

szendereg, mit felkölteni, s 
kifejteni és alakítani a te dol-
god.”

Remélem, mindenki igye-
kezett élni a tanulás lehe-
tôségével, és minél teljesebb 
tudással rendelkezve készül-
tök a magatok választotta 
jövôre. Az út néha maga a 
cél. Nem szeretném azon-
ban, hogy sorsotok csak bo-
lyongással, helykereséssel 
teljen, hiszen van hazátok, 
van otthonotok. Ezért Békés-
csaba polgármestereként és 
országgyûlési képviselôjeként 
szeretném, ha tudnátok: ha-
zavárunk Benneteket! Ered-
ményes, boldog utat kívánok!

Vantara Gyula 

Energiamegtakarítás és 
ezáltal az üzemeltetési költ-
ségek csökkentése a célja az 
Árpád Gyógy- és Strandfürdô 
energetikai fejlesztésére el-

készült pályázatnak, amelyet 
a KEOP-4.2.0/B/11 pályázati 
kiírásra adott be a város. 

Az Élôvíz-csatorna mel-
lett lévô Árpád Strand- és 

Gyógyfürdô, két meglévô 
gyógyvizes termálkútjára 
alapozva, jelenleg is gyógy-
fürdôként mûködik. A termál-
kutakból kitermelt gyógyvíz 

részben a fürdô fûtését, rész-
ben hideg víz hozzákeveré-
sével a gyógymedencék el-
látását szolgálja töltô-ürítô 
rendszerben. A medencék 
túlfolyó és cserevize 36–38 
fokos hômérsékleten, csa-
padékvízzel keverve a csa-
padékhálózatba kerül, majd 
onnan az Élôvíz-csatornába. 
A fürdô épületeinek további 
fûtését földgázüzemû kazá-
nok biztosítják.

A fejlesztés célja a ter-
málrendszer bôvítése, a 
földhô hasznosításának ki-
szélesítése és a fûtési rend-
szer hatékonyságának javítá-
sa. A belsô hôellátó rendszer 
átalakításával mind a föld-
gázfogyasztás, mind a hi-
degvíz-hozzákeverés meny-
nyisége jelentôsen csökken. 
A medencék elfolyó vizének 
hôvisszanyerésével pedig 

jelentôs mértékû hulladékhôt 
lehet  hasznosítani. Így nem 
lesz szükség hideg vízre a 
gyógyvíz hômérsékletének 
csökkentésére, ezáltal javul a 
gyógyvíz minôsége is.

A projekt teljes bekerülési 
költsége közel 246 millió fo-
rint, ebbôl a támogatás csak-
nem 123 millió forint. A pro-
jekt megvalósításával 264 
ezer köbméter földgázt le-
het kiváltani, amely 500 ton-
na széndioxidkibocsátás-
csökkenést eredményezhet. 
A várható üzemeltetésikölt-
ség-megtakarítás évente 30 
millió forint. 

A beruházás a követke-
zôket foglalja magában: két 
gyógyvizes termálkút felújí-
tása; korszerû kútgépésze-
ti technológia kiépítése; új 
hôszigetelt távvezeték építé-
se;  új felszín alatti vezeték
létesítése a használt meden-
cevizek hôenergiájának ki-
nyerésére; a meglévô kazán-
házakban, hôközpontokban 
új termálhô-fogadó elosztók 
telepítése; a belsô hôellátó 
rendszerek szükség szerinti 
átalakítása a hôleadó felületek 
növelésére; a telemetrikus táv-
felügyelet számítógépes ve-
zérlôrendszerének kiépítése.

Energetikai fejlesztés az Árpád fürdôben
Az üzemeltetési költségek jelentôs csökkentése a cél

A Belvárosi bölcsôde 
a fejlesztés keretében 96 
férôhelyesrôl 122 férôhelyes 
intézménnyé bôvül két cso-
portszoba kialakításával. 
A tervek szerint felújítják a 
gyermekvizesblokkokat , 
akadálymentesítik a bejáratot 
és a mosdót, a gazdaság-
talan kazántelepeket kicse-
rélik, korszerûsítik a fûtési 
rendszert, napkollektorokat 
telepítenek, átépítik a kony-
hát, szigetelnek és kicserélik 
a homlokzati nyílászárókat. 
A Pásztor utcai bölcsôde a 
jelenlegi 60 férôhelyesrôl 74 
férôhelyesre bôvül egy cso-
portszoba kialakításával. Itt 
a konyha átépítését, felújítá-
sát, két gyermekvizesblokk 
komplett felújítását, akadály-
mentesített bejáratot és moz-

gássérült-mosdót terveznek. 
Emellett átalakítják a  dol-
gozói öltözôt, a vizesblokkot 
és mosodát, de kazánházi 
rekonstrukció, napkollektor 
telepítése és szigetelés is 
szerepel a programban. A 
férôhelybôvítés miatt mindkét 
intézményben új eszközöket, 
bútorokat is beszereznek 
majd.

Az energiafogyasztásra 
ma már mindnyájan jobban 
odafigyelünk, ki azért, mert 
környezettudatosabban sze-
retne élni, ki pedig azért, 
hogy valamelyest kímélje a 
pénztárcáját. Egy intézmény-
fenntartó város esetében a 
rossz szigetelések, az elavult 

fûtési rendszerek miatt ha-
vonta akár sok millió forint 
válhat füstté. Békéscsaba ön-
kormányzata törekszik arra, 
hogy az energiaköltségek 
csökkenjenek, emellett az is 
fontos szempont, hogy be-
ruházásai a környezettel har-
móniában legyenek – ennek 
szellemében valósultak és va-
lósulnak meg az intézmények 
energetikai fejlesztései. A 
Lencsési iskolában, a nyertes 
pályázatnak köszönhetôen 
– közel 300 millió forintból, 
mintegy  229 milliós támoga-
tással – történik meg a falak, 
lapos tetôk utólagos szige-
telése, a nyílászárók cseréje 
és a fûtéskorszerûsítés. A 

Belvárosi iskolában közel 261 
millió forintból, mintegy 222 
milliós támogatással terem-
tenek energiahatékonyabb 
környezetet, még napelemes 
„kiserômû” is épül.  

Az Országos Szlovák Ön-
kormányzat jóvoltából tavaly 
megújult a Szlovák iskola, 
Békéscsaba önkormányza-
tának köszönhetôen pedig 
a Kazinczy iskola épülete, 
de az óvodákban is folya-
matosak a kisebb-nagyobb, 
energiamegtakarítást hozó 
beruházások, amelyektôl 
éves szinten összesen több 
tízmillió forintos megtakarí-
tást remél a város.

M. E.

A belvárosi bölcsôde kopott homlokzati nyílászáróit is újakra cserélik

Százötvenmilliós támogatás a bölcsiknek
Energiáért energiát – harmóniában a környezettel

A csabai Belvárosi és
a Pásztor utcai bölcsôde 
fejlesztésére és férôhely-
bôvítésére beadott pályá-
zatot a Regionális Operatív 
Program irányító Hatósá-
ga a maximális, 150 millió 
forint összegû támogatás-
ra érdemesnek ítélte. A be-
ruházás teljes költsége 165 
millió forint. Ezzel a fejlesz-
téssel a bölcsôdék is csat-
lakozhatnak azon békés-
csabai intézmények sorába, 
amelyek nemcsak megújul-
nak, de energiatakaréko-
sabban is mûködhetnek a 
jövôben. 

Biopiac szombatonként a ligetben
2. oldal

Nyáron ismét KÖRF fesztivál!
5. oldal

A Békéscsabai Egyesített Szociális 
Intézmény bemutatása 8. oldal

Nagy útra készültök valamennyien. életetek egyik leg-
meghatározóbb élményeként fogtok visszagondolni arra 
a napra, amikor elköszöntök: iskolátoktól, szüleitektôl, 
barátaitoktól és városotoktól, Békéscsabától.

Békéscsaba visszavár!
Kedves ballagó Diákok! 

Rövidesen befejezôdnek a nyári átállási munkák: április 28-án nyit a strand



A Széchenyi ligeti látoga-
tóközpontban szombat dél- 
elôttönként (9-tôl 12 óráig) 
a környékbeli gazdák áru-
sítják azokat a zöldségeket, 
gyümölcsöket, magvakat, 
amelyeket otthon, a háztáji 
kiskertben termeltek. Kapha-
tók péktermékek, lekvárok, 
aszalványok, befôttek, csí-
rák, savanyúságok, gyógy- 
és fûszernövények. A piac 
szervezôi nemcsak az étke-
zés terén tartják fontosnak 
a vegyszermentességet, így 
öko-tisztítószereket, házi ké- 
szítésû szappanokat is vá-
sárolhatunk. Jó idôben az 
udvaron, rossz idôben a lá-

togatóközpont nagytermé-
ben találjuk az árusokat és 
az érdeklôdôket, idônként 
egy-egy pohár gyógyteával a 
kezükben. 

– Nem használunk mû- 
trágyát, szintetikus növény- 
védô szereket. A kártevôk 
ellen vetésforgóval és olyan 
természetes permetezôsze- 
rekkel védekezünk, mint pél- 
dául a csalánlé, így nagyanyá-
ink ízeit kaphatjuk vissza. A 
biopiac a helyi gazdaságot 
és gazdálkodókat is támogat-
ja, hiszen itt csak a környék-
beliek árusítanak – világosít 
fel Nagy Zoltán a KÖRös Kör 
vezetôje, aki szerint valami-
lyen szinten vissza kellene 
szoknunk a szezonális táplál-

kozásra, hiszen az elôttünk 
járó generációk is így nôttek 
fel és jóval ritkábban voltak 
betegek, mint mi. Mint mond-
ja, ma sokan elszakadnak a 
természet rendjétôl, például 
olyan gyümölcsökön élnek, 
amelyeket még zölden szed-
nek le, több ezer kilométert 
utaztatnak, érleléslassítóval 
permeteznek (hogy kibírja 
a hosszú utat), a célállomá-
son pedig érlelésgyorsítóval 
kezelnek, és még ki tudja mi 
mindennel.  

A biopiac a természetes-
ség és a hagyományôrzés 
híve. A helyi termékek árusítá-
sán túl kultúrát is csempész-
nek a szombat délelôttökbe, 
gyakran játszik például az 

Ó-Körös Trió, de volt már 
ott a Kemény Gitárklubja 
is. Kézmûves játszóházat, 
idônként sajtkészítési, szap-
pankészítési bemutatót tarta-
nak, és van egy klubjuk, ahol 
például ingyenesen tanulhat-
nak furulyázni és kavalozni 
(furulyához hasonló fúvós 
hangszeren játszani), akik 
szeretnének. A gazdák-
nak, törzsvásárlóknak pe- 
dig olyan programokat szer-
veznek, amelyeken jobban 
megismerhetik egymást és 
közösséggé kovácsolható a 
társaság. Nem csoda tehát, 
hogy emberibb, életszerûbb, 
természetközelibb valahogy 
minden a csabai biopiacon. 

Mikóczy Erika

2 Csabai Mérleg

Divatnapok és akciók 
éjszakája a Csaba Centerben

Tehetséggondozás a BéKSZI-ben
A legtöbb elsô hellyel a Keri büszkélkedhet

Tüdôszûrés

Április közepén ismét ta-
vaszi divatnapokkal és akci-
ók éjszakájával jelentkezett 
a Csaba Center. A két nap 
folyamán több mint harminc 
bemutatón tekinthették meg 
az érdeklôdôk a bevásár-
lóközpont üzleteinek leg-
újabb kollekcióit. Emellett 
szépségápolási és smink- 
tanácsadással, divat-játszó-
házzal, sôt még jóslással 

is szolgálnak a betérôknek, 
az akciók éjszakáján pedig 
hatvan üzlet kínálta jelentôs 
kedvezménnyel portékáit. 
Az elsô nap estéjén az X 
faktoros Baricz Gergô szó-
rakoztatta a közönséget, 
másnap éjszaka a Sugarloaf 
énekelt a Megasztárból is-
mert Dér Henivel, aki a di-
vatnapok háziasszonya is 
volt egyben.

Európai uniós projekt se-
gíti a tehetséggondozást, a 
tanulók fejlesztését a BéKSZI-
ben. A Békéscsabai Köz-
ponti Szakképzô Iskola és 
Kollégium komplex tanulmá-
nyi versenyre hívta a megye 
szakképzô iskoláit, a nagy 
megmérettetés április 12-én 
zajlott 48 csapat 204 tanulójá-
nak részvételével. 

A hagyományos tanulmá-
nyi versenyektôl eltérôen itt 
nem elsôsorban a tantárgyi 
tudást mérték, hanem minden 
olyan kompetenciát, amelyet 
a tanulók elônyükre tudnak 
fordítani. A versenyzôk pró-
bára tehették ötletességüket, 
tettrekészségüket és ügyes-
ségüket, amikor projektter-
mékeiket kellett bemutatniuk, 
valamint írásbeli, szóbeli és 

interaktív feladatokat kellett 
megoldaniuk. A szakközépis-
kolák magyar nyelv és iroda-
lomból, matematikából, fizi-
kából, kémiából, biológiából, 
földrajzból és történelembôl 
versenyeztek, és összemér-
ték tudásukat angol, valamint 
német nyelv és kultúrából is. 
A kilenc tantárgy versenyén a 
legtöbb elsô helyezést, pon-
tosan ötöt, a Zwack tagiskola, 
vagyis a Keri gyûjtötte be, má-
sodik helybôl hármat vittek el. 

A szakiskolások komp-
lex tanulmányi versenyén 13 
csapat indult, és a versenyt 
az idén is, ahogyan tavaly, 
a Zwack tagiskola csapa-
ta nyerte meg, akik most 
Hungaricumvadászok néven 
a maximális százból 94 pon-
tot értek el. 

A versenyzôk oklevelet 
kaptak, az elsô helyezettek  
tárgyjutalomban részesül-
tek, de mindenki ajándékkal 
távozott a hosszú, de izgal-
mas nap végén. A verseny 
az Új Magyarország Fejlesz-

tési Terv Társadalmi Megúju-
lás Program segítségével, a 
„BéKSZI a tehetséggondo-
zásért” TÁMOP-3.4.3-08/2- 
2009-0057 pályázat kereté-
ben valósult meg.

N. K.

A férfiak és a nôk együttes 
rákhalálozási világstatisztiká-
jában a tüdôrák vezet, ahol 
sajnos a magyarok az elsôk. 
A tüdôrákok jelentôs hánya-
dát a tüdôszûrések alkalmá-
val fedezik fel, de sokan csak 
elvétve mennek el a szûrésre, 
és akkor kerülnek orvoshoz, 
amikor késô. 

Az esetek többségében 
a kezdôdô tüdôrák tünet-
mentes vagy nagyon tünet-
szegény.  Késôbb tartós 
köhögés, légszomj, ziháló 
légzés, állandósuló mellkasi 
fájdalom, kiújuló hörgô- vagy  
tüdôgyulladás, véres köpet 
fordulhat elô, és további pa-
naszok jelentkezhetnek. A 
negyven és hetven év kö-
zötti dohányzó férfiak és nôk 
esetében rendkívül fontos a 
rendszeres röntgenvizsgá-
lat, hogy minél korábban fel 
lehessen ismerni egy esetle-
ges tüdôrákot, hisz az ilyen 
megbetegedések mintegy 
nyolcvan százalékáért a do-
hányzás a felelôs. A szer-
vezetbe jutó rákkeltô füst 
mennyiségének minimalizá-
lásával, a cigaretta kerülé-
sével jelentôsen csökken a 
tüdôrák kialakulásának ve-
szélye. Ha pedig idejében fel-
ismerik a daganatot, a beteg 
túlélési esélyeit rendszerint 
sikerül növelni, életminôségét 
javítani.

A társadalombiztosítás 
keretére végezhetô a negy-
ven év felettiek tüdôszûrése, 
amely évente vehetô igény-
be. Elôzetes idôpont a csabai 
kórházban az 555-974 tele-
fonszámon kérhetô hétköz-
naponként 11–13 óra között.

M. E.

Az önkormányzat igyek-
szik odafigyelni arra, hogy 
energiatakarékos megoldá-
sokkal újítsa fel intézménye-
it, mégpedig a környezettel 
harmóniában. Olvasóinkat 
arról kérdeztük, ôk hogyan 
állnak ehhez a kérdéshez.

Argay Bálint 
nyugdíjas:

– Ha kertes 
házban lak-
nék, bizonyára 
napkollektort 
használnék, és hôszigetelném 
a szobák falait. Sokan idegen-
kednek a kollektoroktól, pedig 
a nyugati minta azt mutatja, 
hogy nagyon sok pénzt meg 
lehet vele spórolni. 

Kocziha 
Mihályné 
nyugdíjas:

– Eredendô- 
en mi a lakás 
minden helyi-
ségében energiatakarékos iz-
zókat használunk. Ezen felül, 
csak abban a szobában hasz-
náljuk a gázkonvektort, ahol 
épp tartózkodunk; illetve én 
a fôzés közben sosem fûtök a 
konyhában.

Kalmár Zsolt 
világutazó: 

– Egy komp- 
lett nyílászá- 
rócsere most 
meghaladja 
az anyagi lehetôségeinket, 
persze mindehhez hozzátar-
tozik az is, hogy készülünk 
elköltözni. Így inkább tûrjük a 
hûvösebb napokat, de meg 
lehet szokni azt is, hiszen 
edzés kérdése minden.

Olvasóink 
szerint

Gyerekkoromban folyton 
lestem a kertünkben, hogy 
mikor érik meg az eper, a 
cseresznye, a meggy, a kör-
te, az alma és az az igazán 
finom ôszibarack, amibe 
zölden is jó volt beleharap-
ni. Akkor teljesen természe-
tesnek vettük, hogy vannak 
idôszakok, amikor dúská-
lunk a friss gyümölcsben, 
zöldségben, máskor be kell 
érni azzal, amit eltettünk té-
lire. Ma szinte mindig min-
den kapható, de nem mind-
egy, milyen áron. Ez alatt 
nemcsak azt értem, hogy mi 
mennyibe kerül, hanem fôleg 
azt, hogy vajon mit eszünk 
valójában, amikor a kicsat-
tanóan egészségesnek tû- 
nô primôrökhöz nyúlunk. 
A csabai biopiacot hétrôl 
hétre megszervezô  KÖRös 
KÖR SzívességBANK és 
KalákaKÖR arra biztat, hogy 
térjünk vissza a természe-
tes alapanyagokhoz, „ha 
kedves az életünk”.
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Biopiac szombatonként a ligetben
„Csak az jöjjön, akinek kedves az élete!”

A biopiac segít abban, hogy vissza tudjunk térni a természetes alapanyagokhoz

A Kós tagiskola táncosai

Több mint harminc divatbemutatón ismerhettük meg 
a Csaba Center üzleteinek kínálatát

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

Telefon: 
30/3270988, 
20/562-0740

Hricsovinyi Tamás ügyvezetô



Május a természet újjá-
születésének bokrétás hó-
napja. Üde zöldek vidulnak 
a kéklô ég alatt, madárdalos, 
hûs hajnalokkal, mézillatú, 
bíboros alkonyokkal alkot-
nak tavaszi tárlatot.  Lehet-e 
ennél méltóbb díszlete a kö-
szöntésnek? A meghitt ün-
nepnek, amelyen hálát adunk 

az édesanyáknak az életért: 
hogy megszületünk, és itt 
lehetünk e viszályok tépázta 
bolygón, amely boldogtalan 
óráink ellenére is az ottho-
nunk. Ahol értelmét kutatjuk 
létidônknek untalan; ahol az 
árnyak ellenére is érezzük 
ízét a fénynek, delejét a sze-
retetnek. Kiváltképp’ az anyai 

szívbôl sugárzónak: az oltal-
mazónak, önzetlennek, a sí-
rig áradónak.

Ünnep van. Ezerszínû virá-
gát hinti az illatos tavasz. Ezek 
közül az édesanyáknak adjuk 
a legszebbet jelképesen. És 
szívbôl kívánjuk: Isten áldja 
és éltesse ôket sokáig! 

Szemenyei Sándor

A Fidesz Magyar Polgá-
ri Szövetség Helyi Szerve-
zetének Munkás Tagozata 
felajánlásokat gyûjt a bé-
késcsabai munkanélküliek 
megsegítésére. 

Adományvonalunkon vár-
juk a békéscsabaiak fel-
ajánlásait a 30/9839-123 
telefonszámon. 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 
elsôsorban tartós élelmisze-
reket, tisztálkodószereket 
gyûjtünk, de készpénzt vagy 
egyéb felajánlásokat is szí-
vesen fogadunk. A korábbi 
évek tapasztalatai azt mu-
tatják, hogy ruhanemûre és 
használt háztartási gépekre 
általában nincs szükség, 
ezeket tehát nem kérünk.

Az összegyûlt adományo-
kat május elsején 10 órától 

elôreláthatólag 12 óráig oszt-
juk ki Békéscsabán, a Kálvin 
utca 1. szám alatt található 
bádogos mûhelynél. 

Az adományosztással leg-
inkább a rászoruló állás-
keresôket szeretnénk segí-
teni, ezért kérjük, hozzanak 
magukkal erre vonatkozó 
igazolást, például a munka-
ügyi központ által kiállított 
papírt a regisztrációról. 

 Zelenyánszki Péter,
a tagozat megyei alelnöke

Példaértékû volt az a ge-
nerációs összefogás, ame-
lyet a Szerdahelyi út 1–3. 
számú társasház lakóközös-
sége tanúsított: fiatalok és 
idôsek fogtak össze egy hét-
végén, hogy lakókörnyeze-
tük megtisztuljon. A tavaszi 
nagytakarítást a társasház 
szervezôbizottsága koordinál-
ta, hívó szavukra szép szám-
ban jelentek meg a lakók.

Sportegészségügyi kon-
ferenciát rendezett nemré-
giben a Réthy Pál Kórház-
Rendelôintézet tudomá-
nyos és oktatási bizottsága 
és ortopédiai osztálya, az 
Elôre Centenáriumi Bizott-
ság, valamint a Békés Me-
gyei Testnevelô Tanárok 
Egyesülete a Széchenyi 
ligeti látogatóközpontban. 
A konferencia fôvédnöke 
Vantara Gyula polgármes-
ter volt. 

A sportegészségügyi kon-
ferencián a város nevében 
Vantara Gyula üdvözölte a 
megjelent szakembereket. 
A polgármester kiemelte a 
sport és a mozgás fontossá-

gát. Mint elmondta, a város-
vezetés igen nagy hangsúlyt 
fektet a sport támogatására 
– különösen az ifjúság köré-
ben. Ugyanakkor azt is hoz-
zátette, hogy aki rendszere-
sen és hosszú távon sportol, 
az bizony beszerezhet olyan 
maradandó sportsérülése-
ket, amelyeket kezelni kell… 
Elmondta még, hogy ez ter-
mészetesen a polgármeste-
reket sem kíméli, ebbôl is lát-
szik, hogy nem volt felmentve 
tornából…

A megyeszékhely elsô em-
bere egy örvendetes bejelen-
téssel is élt: immár hivatalo-
san tájékoztatta a jelenlevôket 
arról, hogy Békéscsabán egy 
sportegészségügyi közpon-

tot szándékoznak létrehoz-
ni. Laduver Ferenc, a Békés 
Megyei Testnevelô Tanárok 
Egyesülete részérôl üdvözölte 
azt a tényt, hogy a parlament 
elfogadta a mindennapos 
testnevelésrôl szóló törvényt. 
Az idén szeptember elsejétôl 
heti öt testnevelés órával szá-
molhatnak a pedagógusok, 
ami többletfeladatokat ró 
ugyan a testnevelôkre, de jó 
szervezéssel, pályázatok út-
ján megoldható. 

Dr. Becsei László, a kór-
ház igazgató-fôorvosa az 
egészségügyi intézmény és 
a megyeszékhely nevében 
köszönte meg az elôadók 
munkáját.

Vándor Andrea

– Az Egyházi Temetkezési 
Szolgálat Kft.-nél dolgozik. Az 
emberek életük egyik legfáj-
dalmasabb pillanatában for-
dulnak önökhöz. Nem túl ne-
héz mindennap ezzel szem-
besülni? 

– Mivel a búcsúzást ké-
szítjük elô, sokan azt gondol-
hatják, hogy depressziósak 
vagy állandóan szomorú-
ak vagyunk. A búcsúzás, a 
gyász valóban fájdalmas, és 
mi igyekszünk az elsô nap 
nehézségeiben gyakorlati 
segítséget adni. Azonban, 
úgy gondolom, ha a halál 
ilyen megfogható közelség-
be kerül, az még inkább az 
élet felé fordít bennünket. 
Megtapasztaljuk, hogy az 
élet milyen gyorsan elpereg: 
hasznosan kell tehát tölte-
nünk és örülnünk kell neki. 

– Tavaly a Fidesz megyei 
munkás tagozatának alelnö-
kévé választották. Mi a célja a 
tagozatnak?

– A munkás és alkalma-
zotti tagozat azon munkálko-
dik, hogy jobban bevonjuk a 
közéletbe a dolgozókat, és 
felhívjuk a vezetôk figyelmét 
a problémákra. Békésben 
kiemelt célként fogalmaz-
tuk meg a munkanélküliség 

csökkentését és 
azt, hogy történ-
jenek lépések az 
M44-es megépíté-
sére – mindkettôn 
dolgoznak ország-
gyûlési képviselô-
ink. Különbözô ak-
ciókkal is igyek-
szünk minél több 
emberhez eljutni, 
május elsején pél-
dául adományokat  
osztunk a tago-
zat országos el-
nökével, Kontúr
Pállal, a Kálvin ut-
ca 1. szám alatti 
bádogosmûhely-
nél.

 – Az egyes szá-
mú körzet Békés-
csaba legnagyobb 
választókerülete, a 
kórháztól egészen 
Gerláig tart. Milyen igények-
kel keresték meg önt az ott 
élôk, és milyen elôrelépések 
történtek?

 –  Ha a körzetben fellé-
pett fejlesztési és felújítási 
igényeket ki szeretnénk elé-
gíteni, pillanatnyilag közel 
1,37 milliárd forintra lenne 
szükség. Ennyi persze nem 
jut, évente 5-6 milliós a 
képviselôi elôirányzat, de ter-
mészetesen további városi 
és egyéb forrásokra is szá-
mítunk. Így tudtunk Gerlán a 
Pacsirta utcai játszótérre új 
játékokat venni és kerékpár-
tárolót kihelyezni, az ottani 
Faluházba számítógépeket 
venni, amelyeket az iskolá-
val egyeztetve bárki ingyen 
használhat. A Marx térre – 
amely hamarosan méltóbb 
nevet kap – turisztikai és 
közösségi elemeket tettünk, 
a mûvelôdési központ elôtt 
pedig felújítottuk a parkolót. 
A Peter Jilemniczky utcában, 
a Kórház utcában és a Lige-

ti soron szintén új parkolók 
épültek, volt, ahol a földutat, 
utat kellett rendbe tenni, a 
Hámán Kató utcában és a 
Vandháti úton pedig gya-
logosátjárók készültek, to-
vábbá a körzet felét érinti a 
szennyvízberuházás. Igyek-
szem támogatni az atlétikai 
klubot, a tornaklubot, a civil 
szervezeteket, az intézmé-
nyeket, és számos továb-
bi tervünk van a játszótéri 
fejlesztésektôl a járdafelújí-
tásig. Szerencsés vagyok, 
mert az itt élôk megkeres-
nek javaslataikkal, és nem-
csak a fogadónapokon (a 
Faluházban minden hónap 
utolsó keddjén, a Kálvin utca 
1. szám alatt minden hónap 
utolsó szerdáján), hanem 
telefonon (30/9839-123), 
e-mailben (zelenyanszkip@
freemail.hu) és a rendezvé-
nyeken is. Én csak segítek, 
az elképzelések az itt élôktôl 
származnak.

Mikóczy Erika
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Sportegészségügyi központ
létesülhet Békéscsabán

Születése óta, azaz negy-
ven éve Békéscsaba egyes 
számú választókerületében 
lakik zelenyánszki Péter, 
aki másfél éve lett a körzet 
egyéni képviselôje. Tíz éve 
nôsült meg, nagy fi a, Péter 
már iskolás, a Jankayba jár, 
a kisebbik, Pál Máté pedig a 
Penza oviban élvezi az gyer-
mekkor minden örömét. A 
képviselô a fidesz munkás 
tagozatának megyei alel-
nöke, funkciót tölt be az 
evangélikus egyháznál, és 
a foglalkozása sem éppen 
hétköznapi. 

Vantara Gyula fôvédnök: „A sport sok mindenre megtanít”

zelenyánszki Péter képviselô

Mintegy húsz szemeteszsák telt meg a munka nyomán

Anyák napjára

Megyénk kunhalmai

Adományosztás május elsején

Példaértékû összefogás

KÉPVISELÔI SAROK
Fejlesztések a Kórház utcától Gerláig

Megyénk kunhalmai és természeti értékei címmel Szele-
kovszky László környezet- és természetvédelmi fôtanácsos 
tart beszélgetéssel egybekötött elôadást május 14-én, hétfôn 
18 órától a Szü-Net Internet Kávézóban (Kossuth tér 8.). 
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LENCSéSi KÖzÖSSéGi Ház
5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. Tel./fax: 66/456-177

E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com

BéKéSi ÚTi KÖzÖSSéGi HázAK
5600 Békéscsaba, Békési út 15–17. • Tel: 66/326-370, 

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

ifiHáz – ANDRáSSY ÚTi TáRSASKÖR
5600 Békéscsaba, Andrássy út 38.  Pf. 60

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

BéKéSCSABAi KULTURáLiS KÖzPONT BéKéSCSABAi KULTURáLiS KÖzPONTBéKéSCSABAi KULTURáLiS KÖzPONT
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Pontban február else-
jén visszaváltottam a kam-
ránkban porosodó összes 
befôttesüveget – értsd tuda-
tos fogyasztóvá váltam –, és a 
két hét múlva orvul rám rontó, 
negyvenedik születésnapom-
ra a családomtól megrendel-
tem életem egyik legprakti-
kusabb ajándékát: egy pár 
futócipôt. S mire végre elol-
vadt ez a számunkra nem túl 
kedves fehér izé, azaz a hó, 
az új csukáim szinte szemér-
metlenül a magukévá tettek: 
a lábfejeim szorosan átölelve, 
a bokáim alá ugrottak. 

Meglehet, egy sportfa-
míliából származom, ezzel 
szemben az utóbbi, bô két 

évtizedes testmozgalmi tevé-
kenységem nem valószínû, 
hogy a család legendáriumá-
ba fog kerülni. 

Így a meteorológiai ta-
vasz napján, a talaj ismét el 
kezdett mozogni a talpaim 
alatt. Sokakkal ellentétben, 
nekem az elsô százasok 
okoztak gondot. Majd szép 
lassan emelkedett a távtét/
fogyott a tévhit, és a verseny 
elôtti napokban már a három 
kilométert 14 és fél perc alatt 
futottam. És… 

De egyelôre nincs és, 
mert a várost szembe fújta 
a 33. OTP Tavaszi Sportgála 
a centernél (eredmények a 
www.csabaimerleg.hu hon-

lapon), ahol munkám közben 
épp Illyés Ildikó olimpikonnak 
vallottam meg szerényen a 
legutóbbi eredményemet. 
Erre egy akkora baráti há-
tast kaptam – mondván, ha 
egy kilométer öt perc alatt 
megvan, az pfúúú! –, hogy a 
tüdôim még most is magázó 
viszonyban állnak egymás-
sal. 

Tehát és… És mindettôl 
fellelkesülve, a következô 
este még jobban kihúztam 
a távolságot, és a négy kiló 
már 18 perc alatt volt.  

S míg a szocialista ideo-
lógiában a lét és a tudat lej-
tett jin-jang táncot a vörös 
szônyegen, ezzel szemben 
Tóth Sándor mesteredzô sze-
rint a futók ténykedését az 
egzisztencia és a tudat hatá-
rozza meg.

Én az utóbbit húznám 
alá egy vastag fekete kieme- 
lôfilccel.

Such Tamás

Mi kell a futáshoz?
Egy verseny csillagporos utórezgései

Fiatal önkéntesek fája 
a Széchenyi ligetben

Szépkorú köszöntése

Kiállítás
Május 9éig Szabadkai Edit békéscsabai alkotó festményeibôl ösz-
szeállított kiállítás. Megtekinthetô hétköznapokon 8-tól 18 óráig. 

Családi játszóház
Április 28., szombat 9.30tól 11.30 óráig: Ajándékok készítése 
anyák napjára. A foglalkozást Ujj Éva vezeti.

Természetjáró kör kirándulása
Április 29., vasárnap: Ismerkedés Zsadánnyal és környékével. In-
dulás 10.25-kor az autóbusz-pályaudvarról. Várható visszaérkezés 
16 óra körül. Részvételi költség: kb. 500 Ft/fô.

Ismeretterjesztô elôadás, bemutató
• Május 7., hétfô 17 óra: Tájhonos növények címmel tart elôadást 

Kovács Mihály, a Körös-Pont Egyesület szervezôje a Kertbarát kör 
foglalkozásán.

• Május 8., kedd 17.30 óra: A színes fényképezés technikája címmel 
Skultéti Imre tart elôadást a Márvány Fotómûhely foglalkozásán.

Tornák
• Nyugdíjastorna – minden kedden 8.15-tôl 9.15 óráig. 
• Babamama torna – minden kedden 9.30-tól 10.30-ig (egyéves 

kor fölött) és 10.30-tól 11.30 óráig (3 hónapos kortól).
• Egészségmegôrzô torna 40 éven felülieknek – minden kedden 

és csütörtökön 14-tôl 15 óráig.  
• Szülésre felkészítô torna – a várandósság 32. hetétôl ajánlott – 

minden kedden 16 órakor.                                                                                                                                   
• Kismamatorna – a várandósság 20. hetétôl – minden kedden 17 

órakor.                                                                                                                                         
A tornákat dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász vezeti.     
• Alakformáló torna – minden héten, kedden és csütörtökön 18.30-

tôl 19.30 óráig. Vezeti: Kvasz Edit  aerobic-oktató

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

SÓLYOMFINAGY ZOLTÁN zenés elôadása a magyar ôstörténetrôl és 
a szerves magyar világképrôl 2012. május 3án, 18 órakor a közösségi 
ház nagytermében, Békési út 24. További felvilágosítás: 06-20/363-4076, 
osforras@gmail.com, www.tengrikozosseg.com

APÁRÓL FIÚRA – Családi hagyományôrzô játszóház 2012. május 5-én 
14 órától a Meseházban. Kézmûves bütykölde: pünkösdi korona, lovacs-
ka készítése. Csipegetô: brindzás haluska. A belépés ingyenes, mindenkit 
szeretettel várunk!

MESEBOLT pályázat: Száz éve született Gazdag Erzsi, a Mesebolt írója, 
az ô emlékére hirdettünk kézmûves alkotópályázatot, aminek beküldési ha-
tárideje május 5. Általános iskolások alkotásait várjuk, rajzokat, tárgyakat a 
Meseboltból. A beérkezett munkákból kiállítást rendezünk, a pályázat fôdíja 
meseházi táborozás. Bôvebb felvilágosítás honlapunkon, illetve telefonon 
kapható.

NYÁRI TÁBOROK A MESEHÁZBAN – 2012.
Június 18–22. Mesebolt kézmûves tábor: Benépesítjük a Mese-
ház kincsesládáját. Óriások és törpék készítése textilbôl, termésekbôl, 
zoknibábok, hengerbábok varrása, tündérek és boszorkányok, sárkány ké-
szítése, állatok fonalból, rongycsíkból. Alkotásait mindenki megtarthatja.

Június 25–29. Hun vitézek tábora: Teljes hun öltözetet és fegyverzetet ké-
szítünk Novák Attila vezetésével. Hun süveg, kaftán, cikádafibula, csornai 
diadém másolata, agyagedény, rézdomborítás. Zöldséges hajdina fôzése 
szabadtûzön, majd harci bemutató a program zárásaként.

Július 30.–augusztus 3. Hagyományôrzô kézmûves tábor: Hagyományôr- 
zés és népi kézmûvesség a hét témája. Agyagozás, korongozás, gyöngyfûzés, 
gyöngyszövés, körmönfonás, rongyszövés, nemezelés, csutka-, csuhé-, mák-
gubófigurák készítése hagyományos népi technikákkal.

Táboraink részvételi díja: 15 000 Ft/fô/hét, mely az étkezéstôl a felhasz-
nált anyagokon át az áfáig minden költséget tartalmaz. Bôvebb felvilá-
gosítás kérhetô a 66/326370 telefonszámon, munkatársainktól.

Köszönettel fogadjuk adójának 1%-át.
MESEHÁZI ALAPÍTVÁNY
19059985-1-04

Andrássy Úti Társaskör
Május 7. (hétfô)
• 15.00 órától EZÜST GYÖRGYÖSZTÖNDÍJASOK kiál-

lításának megnyitója
• 16.00 órától PéTER M. LÁSZLÓ és EZÜST GYÖRGY 

könyveinek bemutatója
 Közönségtalálkozó, beszélgetés az alkotókkal

BERGENGÓCIA BABAKLUB – minden szerdán 10.00–
11.00 óráig
LEVENDULA Kreatív Klub – minden hétfôn 14.00 órától

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

Családi rendezvényekhez, osztálytalálkozókhoz, 
baráti összejövetelekhez (is) TEREMBéRLETI 
LEHETÔSéG az Andrássy Úti Társaskörben!

MUNKÁCSY EMLéKHÁZ
KOVÁCS PéTER képzômûvész magángyûjteménybôl vá-
logatott kamarakiállítása
Megtekinthetô: május 16-áig

Április 27. „Éneklô Ifjúság” 
minôsítô hangverseny az 
evangélikus kistemplomban 
15 órától
Április 27.–április 29. Olim- 
pici Párbajtôr Grand Prix az 
Alföld Vívó Akadémia Vívó-
termében
Április 28. Gyógyító csalá-
di nap a Vasutas Mûvelôdési 
Házban 9-tôl 20 óráig.
Április 28.–május 1. Pós- 
teleki majális, 30-tól Csa-
bai Honvéd Történelmi Íjász- 
verseny a pósteleki szabad- 
idôparkban
Április 28.–április 29. Kaland 
futófesztivál – fightersrun a 
pósteleki szabadidôparkban
Április 29.–május 1. III. Bé-
kés Megyei Táncfesztivál és 
18. Táncgála a Széchenyi li-
getben
Április 29. Szent György-na-
pi sárkányeregetés Mezôme- 
gyeren, az ôsgyepen
Április 30. Dél-alföldi Favágó 
Bajnokság Pósteleken
Május 4.–május 5. Békés- 
csaba Kupa Országos Mi- 
nôsítô Pályaverseny Régiós 
Verseny Békés megye Nyílt 
Bajnoksága a Tünde utcai At-
létikai Centrumban

Programajánló

Azon a napon inkább középoktóberre vagy késôi feb-
ruárra állt az idô csípeje, azonban a kalendárium javában 
áprilist (mégpedig idusát) írta.  A Buda-Cash Békéscsabai 
Atlétikai Club az évi kötelezô négy megaprodukciójából az 
elsôt a Csaba Center mentén futotta le. Az ezreket meg-
mozgató sportrendezvényen e sorok írója egyelôre a kor-
don mögött kapaszkodott a gépébe.

Öt tipp öt 
pizzáért

A SPEED BURGER ÉS 
PIZZÉRIA és a Csabai Mérleg 
közös játékán hetente egy ol-
vasónk egy egész hétre szó-
ló ebédmeghívást nyerhet 
tôlünk. Keresse „Hol készült 
a kép?” játékunkat a www.
csabaimerleg.hu oldalon! 
Hétfônként sorsolunk, eddig 
minden nyertesünk elégedett 
volt a nyereménnyel. Játsszon 
velünk Ön is, hogy nyerjen!

Április közepén a Frankó Fesztivál vendége volt többek 
közt a Bikini együttes. Képünkön D. Nagy Lajos Frankó 
Attila társaságában

A rajt feszült pillanatai a Csaba Center elôtt

A Széchenyi ligetben, a Körösök Völgye Naturpark Egye-
sület fiatal önkéntesek programjának indítása alkalmából 
egy „zöld önkéntes csapat” április közepén fát ültetett. A fia-
tal önkéntesek fájával – egy mezei juharral – az önkéntesség 
és a „zöld szemléletmód” fontosságára szeretnék felhívni a 
figyelmet.

A közelmúltban ünnepelte 
kilencvenedik életévét a bé-
késcsabai Cselovszki Mihály. 
A város nevében dr. Kiss 
Gyula aljegyzô és Bacsáné 
Kutyej Bozsena nemzetiségi 
referens köszöntötte ôt. Is-
ten éltesse Misi bácsit!



A Szent istván Egyetem 
(SziE) gazdasági karán a 
diákokkal, a városházi if-
júsági kerekasztal-beszél-
getésen pedig a békéscsa-
bai fiatalok képviselôivel 
vitatta meg a közelmúltban 
az Új Nemzedék Jövôjéért 
Programot dr. Mihalovics 
Péter. A miniszteri biztos 
Kiss Tibor alpolgármester, 
Baran ádám, a SziE helyi 
ifjúsági és sportreferen-
se, valamint Varga Tamás, 
a hivatal közmûvelôdési 
csoportvezetôje társasá-
gában számolt be tapasz-
talatairól.

Dr. Mihalovics Péter el-
mondta, hogy az Új Nem-
zedék Jövôjéért Program 
megfogalmazza azokat az 
általános célokat és eszközö-
ket, amelyek segíthetnek ab-
ban, hogy egy olyan ország-
ban éljünk, ahol a fiatalok 
törôdnek hazájukkal, és tud-
ják, hogy a hazájuk is törôdik 
velük. A program a 14–35 
éves korosztály problémáira 
próbál választ adni. A mos-
tani megközelítés tágabban 
értelmezi az ifjúság fogalmát, 
hiszen a tanulási idôszak ki-
tolódása, illetve a munkába 
állás egyre késôbbre tolódik 
a mai fiatalok életében.  

– Az egyetemi fiatalság-
gal és az ifjúsági kerekasztal 
résztvevôivel is megvitattuk 
a program sarokpontja-
it, de tárgyaltam a megyei 
vezetôkkel és Vantara Gyula 
polgármesterrel is. Úgy ta-
pasztaltam, mindenki part- 
ner abban, hogy az ifjúság-
politika terén megfogalma-
zott kezdeményezéseket a 
gyakorlatba is át lehessen 
ültetni – mondta a miniszteri 
biztos. 

Mint megtudtuk, a kor-
osztályt érintô problémák 
feldolgozása után négy be-
avatkozási terület rajzolódott 
ki: az állampolgárság, az 
otthon, a karrier és a sza-
bad idô. A keretprogram az 

e területeket érintô problé-
mák felismerését, leírását, a 
célok meghatározását és a 
megoldási javaslatokat tar-
talmazza. A miniszteri biztos 
békéscsabai útján kiemelte: 
itt is tapasztalta, hogy a fia-
talok és az ifjúsággal foglal-
kozó szakemberek mennyi 
mindent megtesznek azért, 
hogy „ez a korosztály egy 
szebb, boldogabb jövôt tud-
jon vizionálni magának”. 
Baran Ádám beszélt arról, 
hogy közel másfél éve, uniós 
forrásból jött létre az egye-
tem gazdasági kampuszán 
a Karrier és Alumni Iroda, 
amely igyekszik színes prog-
ramokat kínálni a hallgatók-
nak. A referens megjegyezte: 

az ifjúságot sokszor bélyeg-
zik meg azzal, hogy passzív, 
Békéscsabán azonban erre 
rácáfoltak a fiatalok. 

Kiss Tibor elôtt ott hevert 
a kinyomtatott Új Nemzedék 
Jövôjéért Program, telera-
gasztgatva jelzésekkel. 

– A sok kis cetli azt jelenti, 
hogy Békéscsabán számos 
ifjúsági programot már meg-
valósítottunk, de persze még 
bôven akad tennivalónk. 
Fontosnak tartom, hogy 
meghalljuk a fiatalok szavát, 
nyitott fülekre, szívekre talál-
janak a tôlük érkezô gondo-
latok. A korosztály számára 
különbözô lehetôségeket kí-
nálnak a város ifjúsági prog-
ramjai. Az ifjúsági garzonok 
például segítik a lakáshoz 
jutást, a fiatalabbaknak ott 
van a DÖK, a CSAK diák-
újság, számos rendezvény 
és kezdeményezés. A város 
ifjúságpolitikája ha nem is 
tökéletes, de jó úton halad, 
továbbra is várjuk a jobbító 
szándékú ötleteket – mondta 
Kiss Tibor, majd hozzátette, 
hogy pezsgô diákélet folyik 
Csabán, amit akár személye-
sen is megtapasztalhat dr. 
Mihalovics Péter, ha tisztele-
tét teszi például a Garabonci-
ás Napokon.  

M. E.

5Csabai Mérleg

A KÖRF fesztivál szervezôi 
április közepén a feszti-
vál programja mellett ün-
nepélyesen bejelentették 
az új KÖRF Pont megnyi-
tását is, amely közösségi 
kultúrtérként kívánja szolgál-
ni a 14 és 25 év közötti fiata-
lok igényeit. A Békéscsaba 
szívében található, eddig 
vendéglátó-, illetve szórakoz-
tatóegységként mûködtetett, 
mintegy 640 négyzetméter 
alapterületû ingatlanban 
komplex kulturális tér nyí-
lik, fotó-, képzômûvészeti 
mûhelyekkel és kiállítások-
kal, filmvetítésekkel, irodalmi 
és színházi elôadásokkal, 
kerekasztal-beszélgetések-
kel, igényes élô- és elektro-
nikus zenei produkciókkal. 
Az új KÖRF Pont a hivatalos 
megnyitót követôen, hétfôtôl 
szombatig áll az elsôsorban 

helyi, igényes kikapcsolódás 
lehetôségét keresô fiatalok 
rendelkezésére. 

A július 5-, 6-, 7-én megren- 
dezendô Körös Körül Ifjúsági 
Fesztivál (KÖRF) – a tavalyi 
nyitórendezvényhez hason-
lóan – idén is a Pósteleki 
Szabadidôközpont, az autós-
mozi területén várja a fesztivá-
lozókat, akiknek három zenei 
helyszín és számos egyéb 
kulturális és civil program kí-
nál majd tartalmas idôtöltést. 
A több mint húsz élôzenei és 
csaknem harminc elektroni-
kus produkció között itt lesz 
a Bëlga, a Compact Disco, a 
The Carbonfools, a Nemjuci, 
a Kollektíva, a Subscribe, az 
Irie Maffia, az Esti Kornél, Dj 
Palotai, Naga, We Plants are 
Happy Plants és a tits & clits 

dj formáció is. A részletes 
fellépôlista megtekinthetô a 
fesztivál weboldalán, a www.
korf.hu címen. 

Az idei fesztiválon az 
igen változatos kultúrkínálat 
mellett különös figyelem jut 
az egészséges életmód, a 
sport fontosságát és a kör-
nyezetvédelem jelentôségét 
népszerûsítô programele-
meknek. A fesztivál terü-
letén olyan „civil sor” léte-
sítését tervezik, ahol az ott 
megjelenô civil sátrak kul-
turális, környezetvédelmi és 
egészség-megôrzési terüle-
ten is változatos, tanulságos, 
de ugyanakkor szórakoztató 
napközbeni programokat, 
szolgáltatásokat kínálnak. 

Szabó Ábrahám, a KÖRF-
TEAM egyik szervezôje el-

mondta, hogy idén szeret-
nék megduplázni a tavalyi 
látogatószámot, ugyanakkor 
a fesztivál számára tovább-
ra is központi elv maradt a 
pénztárcakímélô, ám annál 
tartalmasabb kikapcsolódási 
lehetôség biztosítása. Éppen 
ezért a legdrágább bérlet ára 
sem lépi túl a hatezer forin-
tot. Jelenleg Békéscsaba 
két pontján, a Kossuth tér 8. 
szám alatti KÖRF Pontban és 
a Tourinform irodában lehet 
belépôkhöz jutni, de Gyulán 
a mûvelôdési ház épületé-
ben is árusítják a belépôket. 
A szervezôk ígérete szerint 
ezek mellett hamarosan bár-
ki szerezhet bérletet Szege-
den, Budapesten, Nagyvára-
don és Nagyszalontán is.

K. K. P.

A legfiatalabb hazai 
könnyûzenei fesztivál a 
jelek szerint stabilan ve-
tette meg a lábát a fiatalok 
szórakozási lehetôségeit 
tekintve viszonylag szûz 
területnek számító régió-
ban. A környék egyetlen 
zenei fesztiváljaként nem-
csak a régió fiataljai és a 
hazalátogató egyetemisták 
számára kínál szórakozási 
lehetôséget, de a szervezôk 
az elôzetes érdeklôdések 
alapján jelentôs határon túli 
dömpingre is számítanak – 
amit a nekik szánt külön 
kedvezményekkel kívánnak 
honorálni.

Parlament – ezúttal 
diákoknak

„Fontos, hogy meghalljuk a fiatalok szavát”
Az érintettekkel vitatták meg az Új Nemzedék Jövôjéért Programot

április közepén meg-
nyíltak az Andrássy Úti 
Társaskör kapui, hogy egy 
délelôtt erejéig a békéscsa-
bai diákok vehessék birto-
kukba a hajdani óvodát. A 
Városi ifjúsági Parlament 
a nyitott és érdeklôdô fia-
talok fóruma volt, ahol az 
eredményes tapasztalat-
csere mellett a szórakozás 
is helyet kapott.

Reggel a VIP fôszervezôi, 
a Békéscsabai Diákönkor-
mányzat (DÖK) tagjai és 
Zsótér Mária, a Patent Di-
ákiroda vezetôje fogadták a 
város általános és középis-
koláiból érkezett diákokat. 
A résztvevôk a délelôtt fo-

lyamán különbözô csopor-
tokban, szekciókban ismer-
hették meg többek között a 
DÖK tagjait és a CSAK vá-
rosi diákújság szerzôit.

A korábbi évekhez hason-
lóan a jelenlévôk ismét vá-
laszthattak szekciót. Rendha-
gyó volt például a „Szexció”. 
A kisebb csoportokban le- 
hetôség nyílt a vélemény-
cserére és a vitákra is.

A játékokkal és feladatok-
kal tûzdelt délelôtti program 
a záróüléssel ért véget, ame-
lyen a diákok röviden bemu-
tatták egymásnak aznapi te-
vékenységüket. A nap végén 
élményekkel gazdagabban 
tértünk haza.

Kovács Gergô

Egy anyákról szóló könyv-
ben olvastam egy rövidke 
kis történetet. Eszerint há-
rom asszony ül a padon, az 
egyik egyszer csak meg-
szólal: „Jaj”. Aztán rákezd 
a következô: „Jaj”. Mire a 
harmadik: „Nem úgy volt, 
hogy ma nem beszélünk a 
gyerekekrôl?”

Reggelente, amikor mun-
kába megyek, kicsit irigy-
kedve nézem, ahogy az 
anyukák és apukák óvodába 
viszik apró gyermekeiket, a 
nagyobbacskákat pedig el-
kísérik egészen az iskoláig. 
Jó néhány éve én is hason-
ló cipôben jártam. Amikor a 
Penza oviból „elballagtak” a 
gyerekeim és elôször men-
tek iskolába, eleinte kaputól 
kapuig kísértem ôket, aztán 
naponta egy házzal távolabb 
álltam meg, mígnem teljesen 
egyedül vették az akadá-
lyokat. Aztán egy ideig még 
messzirôl néztem, hogy biz-
tonsággal elérik-e céljukat.

Azóta sok év telt el, a 
gyerekeim felnôttek, és bár 
ezerszer bizonyították, hogy 
elboldogulnak, tisztes távol-
ból máig aggódva figyelem 
ôket. Ha napokig nem hallom 
a hangjukat vagy nem látom 
kiírásaikat a neten, szorong-
va gondolok arra, vajon min-
den rendben van-e velük. Pe-
dig már a szalagavatójukon 
szembesültem azzal, hogy 
nem gyerekek többé. Aztán 
jött a ballagások felnôtt büsz-
kesége vegyítve az érettségi 

izgalmaival. Ma a munkahely, 
a szakdolgozat és az állam-
vizsga az újabb kihívás, nem 
beszélve a nagy szerelmekrôl. 
És én csak reménykedem, 
hogy amit tudtam, átadtam, 
hogy most is megkapják az 
ölelés- és jó szó adagjukat, 
és bízom benne, hogy meg-
találják az útjukat…

Két éve édesanyám leesett 
a lábáról, újra meg kellett ta-
nulnia járni. Ma már egészen 
jól elboldogul, ha egyenes 
a terep – aggódva figyelem 
lépteit. És néha, amikor so-
kat dolgozom vagy nehéz 
napom van, elkapom a fiaim 
féltô pillantásait… 

Talán igaza van Pam 
Brown ausztrál költônek, aki 
azt mondta: „Az anyákban 
beépített aggodalom-gene-
rátor mûködik, és hiányzik 
róla a kikapcsológomb.” Két 
dolgot azért hozzátennék: az 
aggodalom-generátor biz-
tosan valahol a szeretet-ge-
nerátor mellett lüktet, és azt 
hiszem, a gyerekekben is van 
valami hasonló.

Mikóczy Erika

Aggodalom-generátor az anyákban

JegyzetNyáron ismét KÖRF fesztivál!
Bejelentették a 2012-es fesztivál fellépôit, megnyílt a KÖRF Pont

A KÖRF Pont hivatalosan is megnyílt, közösségi kultúrtérként kíván szolgálni

Nyitott fülekre és szívekre találnak a fiatalok gondolatai érdeklôdô fiatalok a hajdani oviban
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– A magyar lakosság 
egészségi állapotának javí-
tásához nélkülözhetetlen a 
táplálkozási szokások meg-
változtatása – mondta Zentai 
Andrea, az OÉTI dietetikus 
osztályvezetôje. – A tanfo-
lyamokra civil érdeklôdôket 
és szakembereket egyaránt 
várunk. Speciális, szakem-
bereknek szóló tanfolyamo-
kat azért indítunk, mert az 
intézet közétkeztetéssel kap-
csolatos felmérései szerint 
a minôségi étkeztetés sok 
esetben sokkal inkább mú-
lik az élelmezésvezetôk és 

a szakácsok tudásán, krea-
tivitásán, mint a ráfordítható 
pénzkereten. 

Az OÉTI-ben évtizedeken 
keresztül úgynevezett kísér-
leti konyhán dolgozták ki az 
egészséges közétkeztetés-
hez kapcsolódó recepteket. 
–  A mai fiatalokra már nem 
jellemzô, hogy a szülôktôl, 
nagyszülôktôl tanuljanak 
fôzni. Akik viszont tudnak 
fôzni, azok közül is sokan 
azt gondolják, hogy az 
egészséges ételek elkészí-
tése több pénzbe kerül. Ez 
nem igaz!

– Amióta megy a mûsor, 
rengeteg pozitív visszajel-
zést kaptam, már kezdem 
elfelejteni a magasságom 
okozta problémákat. Gye-
rekkoromban zsiráfnak és 
létrának csúfoltak, és min-
dig a hátsó sorba állítottak, 
ezek a negatív élmények 
önértékelési problémák-
hoz vezettek – magyarázta 
Timi, aki a modellszakmá-
ba is belekóstolt. – Modell-
ként 180 centi alatt nem is 
állnak szóba az emberrel. 
Rájöttem, nem is vagyok 
olyan brutálisan magas, 
mint a kosaras lányok, nem 
is értem, ôk hogy viselik 
– mondta a TV2 tehetség-
kutatójának a versenyzôje, 
aki imádja a magas sarkú 
cipôket, sôt, a jóval alacso-

nyabb szerelme meg is kö-
veteli tôle a kecses cipôket. 
– Szûk nadrág, topok, csiz-
ma vagy magas sarkú. Ez 
vagyok én! – magyarázta 
Timi, aki szeretne olykor 
dögösebben kinézni. – Amit 
péntekenként viselek, nem 
minden esetben egyezik 
az ízlésemmel, de elfoga-
dom, hogy a színpadon 
másképp kell öltöznünk, hi-
szen ez egy elôadás, a ruha 
pedig igazodik az aktuális 
dalhoz. Részben ennek is 
köszönhetô, hogy a színpa-
don nem mindig vagyok tel-
jesen fesztelen, és sajnos 
ez meglátszik rajtam. Re-
mélem, idôvel megszokom 
ezeket a számomra eddig 
idegen dolgokat is.

Nagy Orsolya

– Az állatkert legutoljára 
2007-ben fogadott be meg-
unt nyulakat a húsvéti sze-
zont követôen, azóta azért 
kampányolunk, hogy az em-
berek felelôtlenül ne vásárol-
janak élô állatokat, ha nem 
tudnak utána róluk hosszabb 
ideig jó gazda módjára gon-
doskodni – mondta Hanga 
Zoltán, az állatkert igazga-
tója. – Egyébként, ha valaki 
felelôsen betartja az állatvé-
delmi törvény elôírásait, ak-
kor nem hozza magát olyan 
helyzetbe, hogy az ünnep 
után néhány nappal azon kell 
gondolkodnia, hogy mit is 
kezdjen a nyúllal.

Kachichian Zita nyúlte-
nyésztô elmondta, nem ta-
pasztalta a vásárlási kedv 

csökkenését az elmúlt évek 
alatt.

– Az állatok szempontjából 
a legjobb, ha a tenyésztôtôl 
vásárolják meg azokat. A 
tenyésztôk szívesen vissza 
is fogadják az állatokat, mert 
megvan hozzá a szükséges 
tapasztalatuk.

Az álló fülû nyulak meg-
felelô gondoskodás mel-
lett 6–8 évig, a lógó fülû faj-
ták 8–10 évig is elélhetnek, ha 
odafigyelünk rájuk.

Kachichian Zita szerint, 
noha a törpenyulak húsa 
ugyanolyan biztonsággal fo-
gyasztható, mint a kifeje-
zetten étkezésre tenyész-
tett fajtáké, azok inkább házi 
kedvencnek alkalmasak.

gb

Húsvét idején sokan jó ötletnek gondolják, hogy élô 
nyúllal lepik meg szeretteiket, elsôsorban a kisgyerekeket. 
Az ünnepek után pedig leginkább szabadulnának ezektôl 
a megunt állatoktól. Mit lehet tenni a nyúllal ilyenkor?

fôzôiskola indult az áNTSz és az Országos élelmi-
szer- és Táplálkozástudományi intézet közös szervezé-
sében. A tanfolyamon a civil érdeklôdôk mellett közét-
keztetéssel foglalkozó szakemberek is fejleszthették 
konyhamûvészeti technikáikat.

Kullai Timi kezd megbarátkozni 180 centiméteres 
magasságával, sôt, a magas sarkú cipôt is büszkén vi-
seli. A Megasztár versenyzôje részben a rá adott ruhá-
kat okolja azért, ha néha látványosan feszülten mozog 
a színpadon.

Gondos gazda esetén 8–10 évig is elélhetnek

Civilek is fejleszthették technikájukat Kullai Timit már nem csúfolják

Az állatvédelmi törvény 
is óvja a húsvéti nyuszit

iBulvár / Közélet

– Egy cégnél dolgo-
zom mint üzemeltetési 
vezetô: takarítók, kertészek, 
vízvezeték-szerelôk tartoz-
nak hozzám, összesen 23 
embernek vagyok a fônöke. 
Szerencsém volt, mert a régi 
vállalatomnál fenntartották 
a helyemet – mondja Pettkó 
András, aki korábban az 
MDF színeiben ült a parla-
mentben. – Mivel több lábon 
kell állni, ezért egy kertészeti 
vállalkozásban is gondolko-
dom. Politikusi pályám elôtt 
jól menô kertészként dol-
goztam, azóta több tanfolya-
mot is elvégeztem. Kertépí-
tés, parkgondozás is szóba 
jöhet. A politikával ma már 
csak hobbi szinten foglalko-
zom. Sajnos, Bokros Lajos 
megjelenése után nem volt 
maradásom az MDF-ben. 

Nem fordultam el teljesen 
a politikától, de el kell telni 
még néhány évnek, amíg új 
pártot választok magamnak.

Fekve nyomó szocialista

Kárpáti Zsuzsa az MSZP 
egészségügyi szakpoliti-
kusaként a 2002–2006 kö-
zötti ciklusban dolgozott 
a parlamentben. Mielôtt 
politizálásra adta a fejét, 
kaszkadôrként is dolgozott, 
amelyet egy sérülés miatt 
kénytelen volt abbahagyni. 

Nemrégiben fekve nyomás-
ban szerzett bajnoki címet. 
– A képviselôi munkámat 
követôen az egészségügyi 
ágazatban dolgoztam, majd 
egy olyan stresszhelyzetbe 
kerültem az életemben, ami 
miatt úgy éreztem, hogy kell 
valamilyen sport, amivel le-
vezethetem a feszültséget. 
A családom javasolta az 
edzôtermet és a fekve nyo-
mást. A politika, a tanulás, 
a munka, a gyerekvállalás 
miatt hosszú évekig kima-
radt a sport az életembôl, 
ezért is vagyok nagyon 

büszke arra, hogy 50 éves 
fejjel sikerült újrakezdenem. 
Féléves edzés után annyira 
belejöttem, hogy elnyertem 
a kategóriámban a magyar 
fekve nyomó bajnoki címet – 
mondja Kárpáti Zsuzsa.

Geberle mûkörmöt épít

Geberle Erzsébet a rend-
szerváltás óta – két év-
tizeden át – foglalkozott 
politikával, az SZDSZ szí-
neiben négy cikluson ke-
resztül volt tagja a Fôvárosi 

Közgyûlésnek, késôbb 
Demszky Gábor mandátu-
mát vette át 2006 és 2010 
között az országgyûlésben. 
Most mûkörömépítésbôl él, 
kéz- és lábápolással fog-
lalkozik. – Országgyûlési 
képviselôségem idején lett 
elegem igazán a politikából, 
tudatosan készültem arra, 
hogy visszatérek a civil élet-
be. Eredetileg pedagógus a 
végzettségem, de úgy gon-
doltam, hogy a húsz év ki-
hagyás a pályámon túl sok 
ahhoz, hogy vissza tudjak 
térni. Édesanyám példáját 

követtem: tôle tanultam meg 
a pedikûrözés alapjait. 

120 kocát nevel

Kispál Ferenc a Fidesz 
színeiben politizált a parla-
mentben. 2007-ben mon-
dot t le mandátumáról. 
– Azóta családi gazdaságot 
üzemeltetek. Szerencsém 
volt, hogy a gazdálkodás 
alapjait már gyerekkorom-
ban a szüleimtôl elsajátít-
hattam, és igyekszem ezt 
továbbadni a saját gyere-
keimnek és az unokáimnak 
is, de a menyeim és a fele-
ségem is a gazdaságban 
dolgozik. Az egyik unokám 
mezôgazdasági szakkö-
zépiskolába jár. 120 kocánk 
van, és takarmánynövénye-
ket, gabonát, kukoricát is 
termesztek. A biztos megél-
hetéshez szükség van arra, 
hogy több lábon álljak. Nem-
csak a képviselôi tapasztala-
tomat, de a növényvédôi és 
villanyszerelôi képesítése-
met is naponta tudom hasz-
nosítani a munkámban. 

Gombás Bálint

Pettkó András visszatért a kertépítéshez, Kárpáti Zsuzsa nyomni kezdett 

Mibôl élnek a kibukott politikusok?
A korábbi országgyûlési 

képviselôk közül sokan 
hullottak ki a parlamentbôl 
a 2010-es választások 
után. Annak igyekeztünk 
utánajárni, hogyan sikerült 
a korábbi honatyáknak és 
honanyáknak visszaillesz-
kedni a civil életbe. 
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Pettkó András az MDf-
frakció tagja volt

Geberle Erzsébet 
az SzDSz-frakció tagja volt

Kárpáti zsuzsa az MSzP szakpolitikusából lett 
fekvenyomó-bajnok

Fôzni tanít az ÁNTSZ

Kullai Timi nem érti a kosarasokat



Ritka kezelés- 
nek vetették alá a 
veszprémi Kitten- 
berger Kálmán Nö-
vény- és Vadaspark 
tigrisét. A nagy-
macska fogászati 
mûtétre szorult. Az 
állat foga játék 
közben sérült meg, 
kergetôzött társa- 
ival, majd egy rosz- 
szul idôzített harapásnál 
véletlenül az egyik szemfo-
ga letörött. Kátya jól tûrte a 
kínzó gyökérkezelést, amely 
a tigrisek esetében is ugyan-

olyan technikával történik, 
mint az embereknél, csak az 
állat biztonságos nyugtatá-
sára kell odafigyelni. 

NO

ii Bulvár / Érdekesség

– Tekintettel arra, hogy a 
rendelet mûszaki típusú sza-
bályozást tartalmaz, annak a 
98/34/EK uniós irányelvnek 
kellett eleget tenni, amely 
a mûszaki szabványok és 
szabályok terén történô in-
formációszolgáltatást sza-
bályozza, és európai uniós 
bejelentési, értesítési kötele-
zettséget ír elô – tudtuk meg 
a Nemzeti Erôforrás Minisz-
térium sajtóosztályától.

Réthelyi Miklós miniszter 
a távirati irodának elmond-
ta, hogy az új jogszabály-
ban a tudatot befolyásoló 
szerek három nagy csoport-
ja között a kábítószerek és 
a pszichotrop alapanyagok 
név szerint vannak felsorol-
va, a rendelet újdonsága, 
a C lista az új pszichoaktív 
anyagok jegyzéke. Ebben 
a szerek kémiai alapkom-
ponenseit határozták meg 
négy alapcsoportban, külön 

kiemelve azokat a pontokat, 
amelyekben a molekulákat 
módosítani lehet.

Zacher Gábor toxikológus 
elmondta, hogy hiába jelent 
meg számos helyen a sajtó-
ban, hogy eredetileg márci-
us elejétôl lenne érvényes a 
C lista, ez nem látszott meg 
az esetszámok csökkenésé-
ben. – A dizájner drogokat 
árusító internetes oldalak 
az elmúlt hetekben is bün-
tetlenül folytathatták a te-

vékenységüket. Bízom ben-
ne, hogy az új szabályozás 
eredményeként visszaesik 
a pszichoaktív anyagok in-
ternetes kereskedelme, és 
a rendôrség hatékonyan 
fel tud lépni az internetes 
oldalak és a kábítószerek 
terjesztôi ellen. A lista nem 
egy kôbe vésett történet, 
azt folyamatosan aktualizál-
ni lehet. Az új rendeletnek 
köszönhetôen az esetszá-
mok jelentôs visszaesését 
várom.

Arra a felvetésünkre, 
hogy ha hamarabb hatályba 
lépett volna a rendelet, az 
befolyásolta-e volna annak 
a 17 éves lánynak a halálát, 
akinek az italába az elsô 
vizsgálatok szerint kábító-
szert – opiátszármazékot 
és dizájner  drogot – ke-
vertek, a minisztérium nem 
kívánt válaszolni. – Remé-
nyeink és terveink szerint a 
mostani tiltólista a jövôben 
megakadályozhatja, de leg-
alábbis csökkentheti, illetve 
büntethetôvé teszi az ilyen 
típusú súlyos visszaélése-
ket.

gb

Zacher szerint visszaeshet 
a droghasználók száma

A dizájner drogokat árusító internetes oldalak, boltok 
korábban büntetlenül folytathatták a tevékenységüket

Kátya jól tûrte a kezelést

Hatályba lépett az úgy-
nevezett C lista, az a 
kormányrendelet, amely 
lajstromba foglalja a Ma-
gyarországon tiltott kábí-
tószereket, pszichotróp és 
pszichoaktív anyagokat. 
Bár eredetileg március 
1-jével tervezték hatályba 
léptetni a rendelkezéseket, 
Brüsszelnek is jóvá kel-
lett hagynia a „droglistát”, 
ezért a rendelet csak április 
3-án emelkedett jogerôre. 
Ha a jóváhagyás nem vett 
volna igénybe egy egész 
hónapot, a március 22-én 
túladagolás következtében 
meghalt 17 éves lány talán 
ma is élne.
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– Általánosságban el-
mondható, hogy amíg a ki-
sebb nyereményekrôl ese- 
tenként megfeledkeznek a 
játékosok, az át nem vett 
nagyobb nyeremény megle- 
hetôsen ritka, bár fordult már 
elô ilyen is – tudtuk meg Já-
noska Andreától, a Szeren-
csejáték Zrt. kommunikációs 
osztályvezetôjétôl. – Az Ötös 
lottó esetében néhány éve 
például 430 millió forintért 
nem jelentkezett a jackpot-
nyertes, az 1990-es évek vé-
gén pedig 138 millió elnyert 
forint maradt a pénztárunk-
ban. A Hatos lottó történeté-
ben 2000-ben egy 225 millió 
forintos fônyeremény maradt 
nálunk. A tavalyi évben ösz-
szesen 1,1 milliárd forintnyi 
nyereményt nem vettek át 
a kisebb-nagyobb nyertes 
szelvények birtokosai.

Jánoska Andrea elmond-
ta, hogy a Szerencsejáték 
Zrt. a fel nem vett nyeremé-
nyeket visszajuttatja a játéko-
soknak.

– A nyeremények a sorso-
lás vagy a legkésôbb lezajló 
fogadási esemény  napjától 
számított 90 napig vehetôk 
fel, a Puttó esetén ez a 
határidô 30 nap. Az át nem 
vett nyereményekbôl elkü-
lönített alapot kell képezni. 

Hogy ezt az alapot nyere-
mény céljára újból felhasz-
nálhassuk, az alap létét az 
állami adóhatóságnak külön 
be kell jelenteni. A fel nem 
vett nyeremények alapjából 
a különsorsolások nyeremé-
nyeit állja a Szerencsejáték 
Zrt., ilyenek például az autó-
nyeremények vagy a szám-
húzók nyereménye, illetve az 
egyes játékok nyeremény-
alapja kerül kiegészítésre. Ha 
180 napon belül nem juttat-
juk vissza az át nem vett nye-
reményeket a játékosoknak, 
akkor azt játékadó címén a 
költségvetésbe kell befizet-
nünk.

Szalma Ibolya szakpszi-
chológust kérdeztük, va-
jon miért nem veszik fel a 
pénznyereményüket egyes 
játékosok. – Elôfordul, hogy 
valaki azért nem veszi át a 
milliós nyereményét, mert a 
sok pénz lehetôsége sokk-
hatásként éri. Magam is ke-
zeltem már olyan pácienst, 
aki néhány millió forintos 
nyereményt követôen ret-
tegni, szorongani kezdett, 
paranoiás tünetek jelentke-
zek nála. Sokan nem tudják 
feldolgozni, hogy egyik nap-
ról a másikra megváltozik az 
életük. 

Gombás Bálint

Völgyi Márta elmondta, 
nagyapja a Tavaszmezô 
utcai Fôreálban érettségi-
zett 1904-ben. A Pázmány 
Péter Tudományegyetem 
orvosi karára jelentkezett, 
amit 1909-ben sikeresen el 
is végzett. Orr-fül-gégész 
szakorvosnak készült, gya-
korló éveit a Rókus Kórház-
ban töltötte. 1911-ben kezé-
be került egy újsághirdetés: 
angolul beszélô magyar 
orvost kerestek a Carpathia 
fedélzetére, amely kivándor-
lóhajó volt, Fiume és New 
York között szállította az új 
hazára áhítozókat. – Nagy-
apám fiatal, független, ka-

landvágyó ember lévén je-
lentkezett a hirdetésre, és fel 
is vették. A hajó eljutott New 
Yorkba, majd a visszaúton 
kapta az értesítést a Titanic 
tragédiájáról. A megrázó él-
mények hatására nagyapám 
soha többé nem szállt hajó-
ra – tudjuk meg Mártától, aki 
otthonában a korabeli fo-
tók, kitüntetések, oklevelek 
mellett ôrzi Lengyel Árpád 
egykori orvosi táskáját is. A 
család tulajdonában van az 
a portrékép, amit az egyik 
hálás betege, Turi Jobbágy 
József erdélyi festômûvész 
készített róla az I. világhá-
borúban. Katonaorvosként 

Lengyel doktornak ingye-
nes bérlete volt, mert a fül-
orr-gégész szakorvos élete 
végéig a Beszkárt – a BKV 
elôdje – üzemorvosaként is 
dolgozott – mesélte Völgyi 

Márta, aki a 100 éves évfor-
dulóra könyvet írt nagyap-
járól A Titanic árnyékában 
– egy magyar orvos élete 
címmel.

HT

A Carpathia hajóorvosaként néhai dr. Lengyel árpád – 
aki egy budai orvosi rendelô orr-fül-gégésze is volt – részt 
vett az 1912. április 14-én jéghegynek ütközött Titanic sze-
rencsétlenül járt utasainak mentésében. Unokája, Völgyi 
Péterné dr. Reich Márta a 100. évfordulóra könyvet írt a le-
gendás orvos nagyapáról.

Miközben az emberek akár több száz forintot is hajlandó-
ak kiadni szelvényvásárlásra, hogy hetente megpróbálják a 
szerencséjüket, a pénznyereményekre már nem mindenki-
nek fáj a foga. Tavaly összesen 1,1 milliárd forintnyi nyere-
mény maradt a Szerencsejáték zrt. pénztárában, mert bár 
jogosan járt volna a nyertesnek, azt nem vette át senki.

A magyar hajóorvos és a Titanic
Lengyel Árpád is részt vett az utasok mentésében

Egymilliárdot dobtunk 
ki az ablakon

Túl van 
a gyökérkezelésen

A Titanic 1912. április 14-én jéghegynek ütközött

Dr. Lengyel árpád, a Carpathia hajóorvosa

A nyeremények a sorsolás  vagy a legkésôbb lezajló 
fogadási esemény napjától számított 90 napig vehetôk fel

705 ember menekült meg
Dr. Lengyel Árpád 1912. május 17-én olvasta fel a Titanic 

és Carpathia címû írását a Budapesti Orvosi Kaszinó-
ban. „Sohasem fogom elfelejteni azt a pillanatot, amidôn 
ébresztôm magából kikelve rohant szobámba, hogy fel-
keltsen (…). Alighogy hozzáfogtam az öltözéshez, már 
jön az angol orvos is hozzám, és mondja (…) Titanic is 
sinking – (azaz a Titanic süllyed!). (…) Az irányváltoztatott 
Carpathia 13 mérföldes átlagos sebességét 18 mérföldes-
re váltotta fel. (…) a fedélköz ajtajain emeltük be késôbb a 
menekülteket, akiket azután én osztályoztam, s szabtam 
meg további tartózkodó helyüket. (…) Három óra is elmúlt 
már, midôn beértük az elsô csónakot, amelyen körülbe-
lül 25-en voltak. Kötelet dobtak le nekik hajónkról (…), 
azonban a csónakban ülôk sehogy sem tudtak a több-
szörös kísérlet dacára a hidegtôl megdermedt tagjaikkal 
felmászni, ezért egyenként kellett ôket felhúzni csigákon 
(…). Könnyekre fakasztott mindenkit a menekültek jajga-
tása (…) ki a gyerekeit, ki a szüleit, ki pedig élete párját 
kereste. Összesen 705-en menekültek meg.”



– Ön mennyire hiú?
– Semennyire. Figyelek a 

külsômre, a ruhámra, mert 
egyszerûen igényes vagyok. 
Otthon sem hanyagolom el 
magam.

– Szeret nosztalgiázni?
– Szép dolog, de bennem 

sosincs nosztalgia, mert min-
dig arra figyelek, annak örü-
lök, ami éppen van.

– Figyeli még a tévében és 
a rádióban a nyelvhelyességi 
hibákat?

– Abbahagytam. Több szá-
zat összeírtam, most már telje-
sen mindegy. Elkezdtem egy 
könyvet fordítani, azzal foglal-

kozom inkább, már majdnem 
elkészültem vele, mikor 70 ol-
dal elúszott a számítógépbôl. 
Utálom azt a masinát.

– Hogy viseli az állapotát?
– Nehezen. Tegnap már 

elkértem a partvist, rátettem 
egy rongyot, hogy a szép par-
kettemet egy kicsit ápoljam, 
mert nem bírom a tétlenséget. 
Nem tudok mozogni és ez 
szörnyû. Otthon is a tolószék-
ben ülök, nem érzem a bal 
lábamat. Most például lecsú-
szott a lábtartóról és rátekere-
dett a szoknyám. De nem kell 
segíteni. Majd én megoldom!

szd

Weisz fanni szépség- 
királynô a Baptista Szere-
tetszolgálat jószolgálati 
nagyköveteként nemrég 
tért vissza a földrengés súj-
totta Haitibôl, ahol örökbe 
fogadott egy árva kislányt, 
Myriamot. fanni nem hoz-
hatta el kislányt a szigetrôl, 
de sokszor álmodik vele. 

– Milyen élmények érték 
Haiti szigetén? 

– Nem gondoltam, hogy 
ekkora szegénységben él-
nek az emberek. A helyiek el-
mesélték, hogy a földrengés 
után hány gyermek maradt 
árván és milyen sok fiatal 
nô vált erôszak áldozatává. 
Szörnyû volt látni, hogy az 

emberek sátrakban élnek és 
a szemét közt élelmet keres-
nek. 

– Örökbe fogadott egy árva 
kislányt. 

– Azért utaztam Haitiba, 
hogy olyan szülôkkel talál-
kozzam, akiknek a gyerme-
kük fogyatékkal él. Azt kér-
tem tôlük, hogy kisfiaikat, 
lányaikat ne dugják el a nyil-
vánosság elôl, ne szégyelljék 
kivinni ôket az utcára. Ott ko-
moly szemléletváltásra van 
szükség ezen a téren. Errôl 
beszélgettünk késôbb Haiti 
külügyminiszterével is. A mo-
dellmunkáimért kapott pénz 
egy részébôl jelképesen 
örökbe fogadtam a három-
éves Myriamot. A kislány nem 

jött velem, hanem maradt a 
gyermekotthonban. Szívem 
szerint hazahoztam volna, 
nagyon édes, szeretetre mél-
tó csöppség. Elôször bátorta-
lan volt, aztán lassan játszani 
kezdtünk. Kapott tôlem egy 
kisbárányt is ajándékba, amit 
édesen a fülénél fogva húzott 
maga után. 

– Hogyan tartja majd a kap-
csolatot a kislánnyal?

– Anyagilag segítem, cso-
magokat küldök neki, és 
képeket is kapok majd róla, 
ahogy cseperedik. Boldog 
lennék, ha egyszer eljöhetne 
hozzám Magyarországra. Mi-
óta itthon vagyok, többször 
álmodtam vele. 

N. O.
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A Csillag születik „ret-
tegett” zsûritagjának nem 
célja a versenyzôk meg-
alázása. Puzsér Róbert 
leszögezte: Noha a tehet-
ségkutatóban néha hitvány 
produkcióval is találkozik, 
magát az elôadót soha 
nem bántaná meg, sôt, 
elôfordult, hogy egy-egy 
erôsebb kritika után lelkiis-
meret-furdalást is érzett. 

– Hatalmas rajongótábor- 
ra tett szert néhány hét alatt. 
Minek tudja be a népsze- 
rûséget? 

– Olyan médiaszolgáltatást 
nyújtok, amihez eddig nem 
jutottak hozzá az emberek. 
Alapja a konfrontáció, aminek 
nincsen kultúrája Magyaror-
szágon. Nálunk a nyilvános 
jópofáskodásnak, a haverko-
dásnak meg a keresztcsontig 
benyalásnak van kultúrája. A 
feltétel nélküli igazmondás-
nak nincsenek hagyományai. 

– Korábban látott már te-
hetségkutató mûsort, készült 
a feladatra? 

– Nagyon kevés ilyen 
mûsort láttam. Azonban 
egész életemben kritizáltam, 
nem újdonság ez nekem, 
viszont mindeddig magam 
választottam meg a kritikáim 
tárgyát. Most nem ez a hely-
zet. 

– Volt már lelkiismeret-fur-
dalása egy-egy erôsebb kriti-
kája miatt? 

– Elôfordult. Néha nehéz 
ítéletet mondani egy produk-
cióról anélkül, hogy meg ne 
bántsam az elôadót, aki at-
tól még lehet kiváló taxisofôr  
vagy egy nagyszerû szerelô, 
én csak az ötperces elôadá- 
sát ítélem meg. 

– Kibôl lehet sztár ön sze-
rint? 

– A sztárság definíciója 
szerintem, hogy az illetôt nem 
lehet keddrôl szerdára lecse-
rélni valaki másra. Ha eltûnik, 
ûrt hagy maga után, amit nem 
lehet betölteni. 

– Önkritikája van, visszané-
zi a mûsorokat? 

– Meg szoktam nézni a 
mûsort. Az embernek folya-
matos kritika alatt kell tartania 
magát, így tud fejlôdni. 

– Elég sok korábbi mun- 
kahelyérôl elbocsátották, va-
jon miért? 

– Mert mindig feszeget-
tem a határokat. Kollégáim-
mal lépten-nyomon számon 
kértük a politikai és gazda-
sági uralkodó osztályon azt 
a felelôsséget, amivel tartoz-
nak. Ütöttünk jobbra is és bal-
ra is, de a piac szereplôit sem 
kíméltük. Ez a legtöbb médi-
umnál kiverte a biztosítékot.

Nagy Orsolya

Azért rúgták ki, mert mindkét irányba osztotta a kokikat?

Puzsér Róbert: Hiányzik az igazmondás 

Puzsér Róbert: A folyamatos kritika segíti a fejlôdést

Weisz fanni hazatért Haitirôl

– Egyáltalán nem vonz 
a televíziózás, szerintem 
könnyebb dolgom van rá-
diósként, mintha tévében 
dolgoznék. Nem vagyok ex-
hibicionista alkat, soha nem 
is akartam megmutatni ma-
gamat. A rádióban „láthatat-
lanul” is mindent megkapok 
– magyarázta Emese, aki az 
egyetlen nô a rádió sportosz-
tályán. – A kollégáim soha 
nem dörgölték az orrom alá 
azt a rosszindulatú közhe-
lyet, hogy egy lány nem erre 
a pályára való. Tény, hogy 
labdarúgó-mérkôzésekre 
inkább a fiúk járnak, én a 
kézilabdát szeretem. Ez 
a sport volt az, ami miatt 
sportriporter lettem – avatott 
be a rádiós, akinél a szabad 
hétvége kuriózumszámba 
megy. – Férjem néha azzal 
viccel, hogy amíg én mecs-
csen vagyok, addig ô otthon 
kimos. Szerencsére neki 
stabil idôbeosztása van, így 
könnyebb összehangolni a 
szabad idônket. Nem mon-
dom, hogy könnyen viseli, 
sok türelem kell hozzám – 

magyarázta Emese, aki elsô 
olimpiájára készül. – 2008 
októberében kerültem a rá-
dióhoz, pont az elôzô olimpia 
után. Most én is utazom Lon-
donba, nem kommentátori 

szerepre készülök, inkább 
az olimpiai falut fogom járni 
és érdekességeket gyûjteni, 
riportokat készíteni – beszélt 
terveirôl Bera Emese.

no

Bera Emese elsô olimpiájára 
készül

A rádióban „láthatatlanul” is mindent megkap

Bera Emese, a közszol-
gálati rádió riportere már 
gyerekkorában tudta, hogy 
sporttal szeretne foglalkoz-
ni. Emese a pekingi olimpia 
után került a Magyar Rádió-
ba.

Schubert évával egy kulturális eseményen találkoz-
tunk. A 81 éves színésznô tolószékben érkezett, hihetet-
len eleganciával. Azt mondta, hiú sosem volt, inkább igé-
nyes. A mozgásképtelenséget azonban nehezen viseli, 
de nem kér segítséget.
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Schubert Éva nem bírja 
a tétlenséget

Schubert éva: Nem kell segíteni, majd én megoldom!

f
o

tó
: H

T

f
o

tó
: H

T

Weisz Fanni kislánnyal álmodik 



Nagy Feró és a Vastag 
testvérek is kötélnek álltak. 
Csaba és Tamás csatlakoz-
tak a most megalakult, a 
véradás fontosságát hirdetô 
Ments Életet Alapítványhoz, 
melynek célja a véradás 
népszerûsítése Magyaror-
szágon. Több sportoló és 
zenész állt az ügy mellé, akik 
a szervezet bemutatkozása 
alkalmából a saját vérüket is 
felajánlották.

– Az emlékezésekben 
szinte mindenki azt írja, dr. 
Kopp Mária orvos, pszicholó-
gus volt. Ô hogyan határozta 
meg a saját hivatását?

– Orvos-pszichológus 
vagy pszichiáter. Eredetileg 
pszichológus akart lenni, 
de nem vették föl, mert egy-
házi iskolában, a Patróna 
Hungariae nevû leánygimná-
ziumban érettségizett. Ilyen 
elôtanulmányok után hiába 
volt maximum pontszáma, 
nem vették fel az egyetemre. 
Három éven keresztül nem 
sikerült bejutnia, ami nagyon 
megviselte. A harmadik év-
ben aztán új igazgatója lett 
a SOTE-nak, aki úgy döntött, 
hogy a maximum pontszá-
mos „megbízhatatlanokat” 
is felveszi. Tehát édesanyám 
elôször kapott egy elutasí-
tó papírt, aztán egy hónap 
múlva egy másikat, hogy 
mégis felveszik. Így került 
be az orvosira, közben má-
soddiplomaként elvégez-
te a pszichológiát, így lett 
pszichiáter. Kopp nagypapa 
a Fôvárosi Képtár igazgató-
ja volt, mûvészettörténész, 
elsô diplomás a családban, 
nem írta alá az egyházi is-
kolák bezárásáról szóló ívet, 
emiatt korai nyugállomány-
ba helyezték. A nagypapa 
nem tudta feldolgozni, hogy 
kirúgták, elûzték, depresszi-
ós lett, és elvesztette a látá-
sát. Édesanyám úgy gondol-
ta, hogy a depresszió miatt 
vakult meg, ekkor határozta 
el, hogy ezt fogja kutatni.

– Ehhez képest ma már 
inkább úgy ismerték ôt, mint 
társadalomkutatót.

– Hát igen, amolyan szo-
ciológusféle. Apukámmal 
együtt kutattak, ô szocioló-
gus volt és mérnök. Ketten al-
kottak egy orvostudományi, 

szociológiai, pszichológiai, 
mérnöki tudásbázist: emiatt 
különlegesek a kutatásaik, 
sok az újítás bennük. Ma-
mát, mint tudóst, nehéz be-
sorolni. Édesapja azt hagy-
ta rá szellemi örökségként, 
hogy bármit is fog csinálni 
az életben, olyan utat válasz-
szon, amit más nem. Legyen 
eredeti, mert ha a megszo-
kott úton halad, akkor sose 
fog kitûnni. Édesapámmal 
ketten találták ki, hogy az 
ember egészségi állapotát 
azzal összefüggésben vizs-
gálják, hogy mennyire tartja 
fontosnak az életét. Tudo-
mányosan tudták igazolni, 
hogy ha az ember boldog és 
értelmesnek tartja az életét, 
van gyereke, családja, az 
védi az egészségét.

– Az egészségvédô faktor-
ra, a gyerekeire jutott ideje 
Kopp Máriának?

– Abszolút! Csodálatos 
kapcsolatom volt a szüle-
immel. Persze megtörtént, 
hogy játék közben azt mond-
tam a többieknek: Hagyjál, 
most dolgozom! Mindig szá-
míthattam anyukámra, bú-
jós típus voltam, folyton az 
ölében ültem. Megoldotta, 
hogy jusson ideje ránk. Oda-
bújhattam hozzá, ô közben 
olvasott, nekem ennyi elég 
volt. Önállóságra nevelt ben-
nünket, hogy találjunk játé-
kot magunknak, értelmetlen 
tutujgatás helyett inkább be-
szélgettünk. Apukám pedig 
inkább filozofált velünk, már 
3-4 éves korunktól kezdve. 
A nôvérem, Luca, aki most 

bíró, és nem mellesleg há-
rom gyermek édesanyja, 
erre fogékonyabb volt, én 
kevésbé. A szüleim szabad-
gondolkodásúak voltak, azt 
tanították, mindent merjek 
megkérdezni, mindenrôl 
gondolkodni.

– A kapcsolatok alapja, 
hogy bármit meg lehessen 
beszélni.

– Mama mindig azt mond-
ta, úgy lehetnének boldogok 
a párok, és  kevesebb válás-
sal végzôdô házasság lenne, 
ha az emberek megtanul-
nának egyfajta konfliktus-
kezelést. Én is látom, hogy 
ha nekem van konfliktusom 
a saját kapcsolatomban, 
azok a reflexek jönnek elô, 
amiket a szüleimnél láttam: 
meghallgatjuk egymást, ki-
beszéljük a problémákat. A 
jó kapcsolat lényege, hogy 
úgy szeressük a másikat, 
ahogy van. Minket a szüleink 
így szerettek: ami jó volt, azt 
értékelték, ami pedig gyen-
gébb, azt elfogadták.

– Hogyan tudod elviselni a 
szüleid elvesztését?

– Rettenetesen fáj, hogy 
2009 karácsonyán apuká-
mat, most húsvétkor pedig 
anyukámat vesztettük el. 
Itt élünk egy nagy házban 
együtt: a nôvérem család-
ja és én a férjemmel. Itt él-
tek a szüleink is. Egymásra 
maradtunk, de remélem, fel 
tudjuk majd úgy dolgozni 
ezt a tragédiát, hogy a szü-
leink büszkék lehessenek 
ránk.

Gál Gyula
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– Legyen ôszinte! Mi ne-
hezebb a Fradiban, edzônek 
vagy játékosnak lenni?

– Edzônek lenni nehe-
zebb. Összetettebb a fel-
adat, egy csapatért felelek, 
nem csupán egy posztért. 
Minden rajtam múlik. 

– Nézi a világhálón, ho-
gyan vélekednek a drukke-
rek?

– Nem. Ha idejön valaki, 
arccal, névvel, bármit mond-
hat. De a személytelenség 
mögé bújók véleménye nem 
érdekel. A pálya az én vilá-
gom, nem a világháló.

– És mi nehezebb ezen a 
pályán: játszani vagy bírás-
kodni?

– Mindkettô nehéz. Át-
érzem én azt is, mennyire 
nehéz a játékvezetô dolga. 
Csupán a partnerséget hiá-
nyolom a bírókból. Jelzem, 
van játékvezetôi vizsgám, 
tudom, mirôl beszélek. 

– Elôfordult, hogy olyan 
szaladt ki a száján a kispa-
don, amit megbánt, amiért 
elnézést kért volna?

– Nem. Olyan bántót még 
sosem mondtam.

– Azt látják, leolvassák a 
tévében szájról, meg hallják 
is a lelátón a szurkolók, ho-
gyan beszélnek némely fut-
ballisták a játékvezetôkkel. 
És fordítva? Tényleg sértege-
tik a bírók is a labdarúgókat?

– Hogyne. Legutóbb is 
ezért keltem ki magamból.

– Árulja el, mi hangzott el 
a pályán?

– Takarodjon visz-
sza a kapujába, mondta a 
játékvezetô. Könyörgöm, 
neki nem ugyanúgy kéne vi-
selkednie, ahogy azt ô elvár-
ja?!  A tisztelet a kulcsszó. Az 
angol bírók bezzeg tudják.

– Kívülrôl úgy tûnik, mintha 
rászállt volna önre az MLSZ. 
Lakatot tesz a szájára?

– Soha. Az nem én lennék. 
Ehhez a csapathoz olyan 

edzô kell, aki ûzi, hajtja elôre 
a játékosokat. A Fradiban ez 
az elvárás.

– És ha mellélô, amikor 
kritizál? Sosem szokott té-
vedni?

– Olyan az agyam, mint 
egy komputer. Mindent lát 
és rögzít. Tízbôl kilencszer 
fix, hogy nekem van igazam. 
Nagy hülyeséget  még so-
sem mondtam.

(A teljes interjút a www.
helyitema.hu oldalon olvas-
hatják.)

VGY

Mindig kiáll játékosaiért a Fradi-edzô

Détári: A tisztelet a kulcsszó
Hidegen hagyja, ha a 

labdarúgó-szövetség az or-
rára koppint. Détári minden 
szavát vállalja, szerinte egy 
edzônek kötelessége kiállni 
a játékosaiért. Ha az bántja, 
ahogy a játékvezetôk be-
szélnek az övéivel, akkor 
azért. Ha a téves ítéletek 
zavarják, akkor sem tesz 
lakatot a szájára. A He-
lyi Téma vallatóra fogta a 
fradi-edzôt.

– Három és fél hónapja 
összeköltöztünk, az albér-
letünk alkotóházzá alakult. 
Ott készültünk fel a fellépé-
sekre. A múlt héten elkészült 
az elsô  dalunk is, amit an-
golul és magyarul is feléne-
keltünk. Ami az együttlakást 
illeti, teljesen önállóak va-
gyunk, fôzünk, mosunk és 
takarítunk. A családtagjaink 
vidéken élnek, ha hazalá-
togatunk, jól megpakolva 
térünk vissza Budapestre – 
magyarázta Kumich Tamás, 

akitôl Varjú René vette át a 
szót. 

– Terveink között szere-
pel, hogy külföldön is meg-
mutassuk magunkat. Most 
jöttünk vissza egy erdélyi 
turnéról, ahol már sztár-
ként kezeltek bennünket. 
Mi nem érezzük magunkat 
annak, de jólesett a határon 
túli magyarok lelkesedé-
se – magyarázta René, aki 
hozzáfûzte: nincs sok idejük 
a lányokra. – Voltak összejö-
vetelek, de semmi komolyra 
nincs idônk, most a legfon-
tosabb a karrier – szögezte 
le a 24 éves fiú.

– Elmentünk három nap-
ra síelni a srácokkal. Ennyit 
tudtunk pihenni – tette hozzá 
Nánássy Tibor, a csapat har-
madik tagja.

Nagy Orsolya

Apollo 23: 
Csajok helyett sílécek?

Kötélnek álltak a sztárok

Lányokra nincs túl sok 
ideje az X-faktor fiúcsa-
patának. Az Apollo 23 két 
hete érkezett haza egy 
hatnapos székelyföldi tur-
néról, remélik: nem ez volt 
az utolsó külföldi szereplé-
sük. 

Nem pihennek 
az Apollo 23 tagjai

Détári Lajos nem kér elnézést
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Halálának híre váratlanul 
ért mindannyiunkat, még-
sem tudok múlt idôben írni 
lapunk gyakori vendégérôl, 
Kopp Mária társadalomku-
tató orvos-pszichológus-
ról. Azért nem, mert a tudás, 
amit beszélgetéseinkbôl 
és írásaitól kaptam, jelen 
idejû. Kisebbik leányával, 
Skrabski fruzsinával be-
szélgettünk többek között 
arról, hogy milyen egy tu-
dós gyermekeként felnôni.

Kopp Mária lányával, Skrabski fruzsinával a Szentföldön 
2012 januárjában

Édesapja miatt lett orvos-pszichiáter Kopp Mária

„Anyura számíthattam”
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A hiba a készülékeinkben van
Halmozottan hátrányos helyzetû Suzukik a Lencsésin

Midôn nemrégiben, ép-
pen húsvét hétfôn pity-
mallott, formabontó ese-
mény történt a Lencsésin: 
néhány öntörvényû túlélô 
nem éppen a hagyomány-
ápoló öntözéses munká-
latokba kezdett, hanem a 
szárításba. Történetesen 
jeles ünnepünk elsô órá-
iban, a lakótelepi parko-
lók homályában jó néhány 
Suzukit könnyítettek meg 
legalább egy fél tankkal. 
Kicsiny családommal mi 
sem kerültük el az alatto-
mos támadást. 

Reggel Berénybe készül-
tünk locsolkodni, s még 
mielôtt rágyújtottam volna a 
gépre, a mûszerfalra pislant-
va büszkén hátradôltem: van 
egy fél tankunk. Majd ahogy 
a kertek alatt, a négyszáz 
méterre lakó nagybajuszú 
rokonhoz elgurultunk, egy-
szer csak azt látom: a mutató 
a zéró feneke alá hajlik, azaz 
a tartály kopog. A párom 
szerint leszippantották a tar-
tályt. Ugyan – mondom, hisz 
nyoma sincs a dögkeselyû-
hadmûveletnek, bizonyára 
csak megfáradt a kijelzô. De 
biztos, ami biztos: irány a 
legközelebbi kút.    

A töltôállomásnál úgy 
kétezer forint után elkezdett 
ömleni az üzemanyag a bi-
tumenre. Tehát harcosaink 

nemcsak a benzinnel húztak 
le bennünket, hanem még el 
is vágták a csövet. Viszont, 
ha közel öt litert tudtunk a 
sebzett torkú verdába tan-
kolni, akkor Suzuki Úr nyil-
ván valami kacifántos fizikai 
trükkel bepalizta Torricelli 
bácsit. Így a célállomásra 
épségben elértünk, mi több, 
haza is jutottunk.

Másnap a szerelôm nem 
tudott fogadni, mert épp egy 
Suzukit javított, amelynek 
hétfô hajnalban a Lencsésin  
leszívták a tankját, illetve el-
vágták az alvázra illesztett 
benzincsövét. Mint megtud-
tuk, a rendôrségre eddig 
három bejelentés érkezett. 
A Lencsési kútnál, a ben-
zincsapos ismerôsöm is azt 

mondta, hogy több suzukis 
élt át hasonló szomorú pilla-
natokat az ünnepek alatt.

Azt mondják, a rossz-
arcúak a kocsi alá feksze-
nek, majd egy gyors Never-
vágással elnyisszantják a 
csövet, és egy gumitömlôn 
keresztül percekig folyat-
ják egy kannába a benzint 
– eközben ôk lelépnek. És 
csak késôbb jönnek vissza a 
zsákmányért. 

Azonban a hiba a mi au-
tónkban van. Ugyanis amikor 
kihúzzuk a gyújtáskapcso-
lót, az üzemanyagszint-mérô 
mutató nem kúszik vissza 
a nullához. Ergo, még a va-
kond is láthatja, hogy a tank 
félig üres/félig van tele.   

Such Tamás 

1. osztály: 1. Szatmári Za-
lán, Gerlai iskola (Szászné 
Váradi Éva); 2. Felföldi Emma 
Anna, Lencsési iskola (Nagy 
Zsoltné); 3. Herpai Mar-
cell, Kazinczy iskola (Gálné 
Almási Ildikó). Különdíj: 
Nagy Dominik Donát, Petôfi 
utcai iskola (Gáborné Nédô 
Anikó)

2–3. osztály: 1. Sza-
bó Szonja, Kazinczy iskola 
(Poszt Zsófia); 2. Jánosi Kata, 
Lencsési iskola (Marikné 
Püski Zsuzsanna) és Kis Sán-
dor, Gerlai iskola (Zahoránné 

Erdei Judit); 3. Vincze Rebe-
ka Pálma, Petôfi utcai iskola 
(Mekis Andrásné). Különdíj: 
Kiss Pál Máté, Belvárosi is-
kola (Szabó Béláné).

4–5. osztály: 1. Fábi-
án Attila, Lencsési iskola 
(Csomósné Tanka Ilona); 2. 
Bene Brigitta, Evangélikus 
gimnázium (Mátyásné Orosz 
Mária); 3. Karácsonyi Máté, 
Belvárosi iskola (Néveri 
Magdolna). Különdíj: Szarvas 
Lea, Szlovák iskola (Szoszki 
Erzsébet)

V. A.

A legeredményesebbek 
a következôk lettek (zárójel-
ben a felkészítô neve): 1–2. 
osztály: 1. Tolnai Milán, 
Lencsési iskola (Kôvári Éva); 
2. Papasvili György, Lencsési 
iskola (Uhrin Edit); 3. Igricz 
Hanna, Jankay iskola (Sán-
dor Erzsébet). Különdíj: Ka-
rácsonyi Noémi, Belvárosi 
iskola (Szatmáriné Brandt 
Noémi). 3–4. osztály: 1. Pál 
Kitti Orsolya, Belvárosi iskola 
(Illyésné Johanidesz Szilvia); 
2. Kovács Laura, Kazinczy 
iskola (Dombiné Pécs Anikó); 
3. Szûcs Eszter, Kazinczy is-
kola (Dombiné Pécs Anikó). 
Különdíj: Szántó Nikolett, 

Erzsébethelyi iskola (Vargáné 
Ribai Gabriella). 5–6. osztály: 
1. Kecskeméti Anna, Kazin-
czy iskola (Pallagi Györgyné); 
2. Gali Balázs, Petôfi utcai 
iskola (Asztalos Erzsébet); 3. 
Szántó Márk Dominik, Kazin-
czy iskola (Pallagi Györgyné). 
Különdíj: Sipos Eszter, Evan-
gélikus iskola (Sztrakáné 
Sipos Edit). 7–8. osztály: 1. 
Major Gyula, Kazinczy is-
kola (Pallagi Györgyné); 2. 
Csala Tibor, Erzsébethelyi 
iskola (Koszecz Györgyi); 3. 
Pribojszki Hédi, Petôfi utcai 
iskola (Várai Zsuzsanna). Kü-
löndíj: Bíró Máté, Jankay is-
kola (Tóth Ágnes).
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Nemcsak a benzint lopták el, még a csövet is elvágták

Mesés környezetben meséltek a kicsik

A Lencsési általános iskolában sokan mondták el egy-
egy kedvenc versüket

Középiskolás vers- 
és prózamondók

Regéltek, meséltek a kis 
mesemondók 

József Attila 
szavalóverseny

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

HIRDETMÉNY

Ivóvízhálózat-mosatás 
Békéscsabán

A Csabai Kulturális Játé-
kok keretében a középisko-
lások vers- és prózamondó 
versenyét a Széchenyi István 
Két Tanítási Nyelvû Közgaz-
dasági Szakközépiskolában 
rendezték meg. A legered-
ményesebbek a következôk 
voltak (zárójelben a felkészítô 
tanár neve):

A versmondóknál 1. Illés 
Adrián, Andrássy gimnázium 
(Pallagi Csilla), 2. Szûcs Edit, 

Andrássy gimnázium (Liszkai 
Ágnes); 3. Drozdik Evelin, 
Széchenyi szakközépiskola 
(Tábor Lajos).

A prózamondóknál 1. 
Tordai Anna Abigél, Belváro-
si iskola (Jakubjanszki Edit); 
2. Szász Milán, Széchenyi 
szakközépiskola (Szabó Ist- 
vánné, Nagy Magdolna); 3. 
Petrovszki Ágnes, Belvárosi 
iskola (Jakubjanszki Edit).

Vándor Andrea

A Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 
tulajdonában lévô fesztivál-
színpadot pályázat benyúj-
tásával bérletidíj-mentesen 
lehet igénybe venni a Bé-
késcsaba közigazgatási te-
rületén rendezendô turisz-
tikai, kulturális, sport- és 
egyéb szabadidôs rendez-
vények szervezéséhez, fél-
évente összesen legfeljebb 
20 rendezvénynapon.

A pályázóknak a naptá-
ri év elsô felére vonatkozó, 
2012. július 1.–december 31. 
közötti igényeket 2012. má-
jus 11-éig beérkezôen kell a 
polgármesteri hivatal oktatá-
si, közmûvelôdési és sport-
osztályára írásban eljuttatni. 
A döntés várható ideje: 2012. 
május 22. A közmûvelôdési, 
ifjúsági, oktatási és sportbi-

zottság kedvezô elbírálása 
esetén, a használatba vétel 
során, az igénylô a bérleti 
díj alól mentesül; a szállítás, 
felállítás, bontás költsége az 
igénybe vevôt terheli.

A színpadra vonatkozó 
igény az erre a célra rend- 
szeresített pályázati ûrlapon 
nyújtható be. Pályázati ûr- 
lap személyesen Békés-
csaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal Köz- 
mûvelôdési Csoportjánál igé- 
nyelhetô (5600 Békéscsa-
ba, Szent István tér 7.), il-
letve letölthetô a www.
bekescsaba.hu honlap Hírek 
menüpontjának Pályázati hí-
rek oldaláról.

További információ kérhe- 
tô a 06-66/452-252/2512-es 
telefonszámon, illetve a pa-
tai@bekescsaba.hu e-mail 
címen. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen 
kívánja értékesíteni a következô ingatlanait:

Békéscsaba, Franklin és Báthori utca mellett található 
10 db építési telkét

Helyrajzi számok:
• 20552/26, 20552/68 hrsz.-ú 2 db építési telek, terület 633 

m2/telek
• 20552/82 hrsz.-ú 1 db építési telek, terület 646 m2

• 20552/85 hrsz.-ú 1 db építési telek, terület 1029 m2 
• 20552/69 hrsz.-ú 1 db építési telek, terület 774 m2

• 20552/71 hrsz.-ú 1 db építési telek, terület 776 m2 
• 20552/72 hrsz.-ú 1 db építési telek, terület 632 m2 
• 20552/73 hrsz.-ú 1 db építési telek, terület 626 m2 
• 20552/74 hrsz.-ú 1 db építési telek, terület 619 m2 
• 20552/75 hrsz.-ú 1 db építési telek, terület 612 m2 

A telkek kikiáltási ára: bruttó 3700 Ft/m2.
A hirdetés részletes szövege a város internetes honlapján 

megtekinthetô a városháza/polgármesteri hivatal/felhívások, 
hirdetmények menüpont alatt.

A Békés Megyei Vízmûvek 
Zrt. tájékoztatja a lakosságot, 
hogy folyamatban van a ta-
vaszi ivóvízhálózat-mosatás, 
amely május 4-én fejezôdik 
be. A nappali mosatások 
idején a város egyes része-
in nyomáscsökkenés és 
idôszakos, egy-két órás vízhi-
ány fordulhat elô. Az éjszakai 
fôkörmosatást április 27-én 

(pénteken) és 28-án (szom-
baton) este 19 órától reggel 
7 óráig végzi a vízmûvek. 
Ezen a két éjszakán a vá-
ros kerületeiben (egymást 
követôen) többórás vízhiány-
ra lehet számítani. A mosatás 
idôszakában felmerülô kelle-
metlenségekért a Békés Me-
gyei Vízmûvek Zrt. a lakosság 
elnézését és megértését kéri.

Hideg reggel fogadta a Csabai Kulturális Játékok ke-
retében városi mesemondó versenyre érkezô, általános 
iskolákat képviselô gyermekeket és kísérôiket április 
közepén. A Meseház udvarán, Ando György néprajzku-
tató mesés megnyitóját követôen, három kategóriában 
regéltek, meséltek a gyerekek. A következô eredmények 
születtek:

A közelmúltban a Csabai Kulturális Játékok keretében 
zajlott a József Attila városi szavalóverseny a Lencsési 
általános iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási intéz-
mény Szabó Pál téri épületében.

fesztiválszínpad igénybevételére

Pósteleki 
majális

Pósteleken április 28-án, 
szombaton 10 órától terep-
kerékpár-versennyel, 11 órá-
tól zumbabemutatóval várják 
az érdeklôdôket. 15 órakor 
kezdôdik a Hátamon a pá-
rom verseny, 16.30 órától 
amerikaifoci-toborzó, majd 
Hevesi Imre koncertje követ-
kezik.

Április 29-én, vasárnap 10 
órakor indul a Royal vodka 
Fighter’s Run 7 kilométe-
res felnôtt, 12.30 órakor a 
Fighter’s Run gyermek ver-
seny, majd 14 órakor a felnôtt 
14 kilométeres verseny. 15 
órakor Raptors amerikaifo-
ci-meccs, majd 18 órakor az 
Antovszki Band, 19.30 óra-
kor pedig a Lord Zenekar ad 
koncertet.

Április 30-án, hétfôn 9–14 
óráig Stihl Dél-alföldi Favá-
gó Verseny, 14 órától barokk 
délután, 18 órától pálinka 
est várja az érdeklôdôket 
Pósteleken.

Május 1-jén 10 órakor 
Vozár Attilával reggeli tor-
názhatnak, majd kick-box-, 
mazsorett- és fúvósbemu-
tatón vehetnek részt a láto-
gatók. 11.30-tól bogrács- és 
grillparti, jó ebédhez szól 
a nóta Kékegyi Bubuval. 
13 órától virsli és sör, 14 
órától capoeirabemutató, 
majd hintózás, lovaglás és 
salsabemutató várja az ér- 
deklôdôket. 



Fekete Péter színházigaz- 
gató elmondta, hogy dráma-
pályázatukra minden kép- 
zeletet felülmúlóan sok, ösz-
szesen százhetvenöt pá-
lyamunka érkezett, és a 
legtöbb darabot még sehol 
sem publikálták. A nyolctagú 
zsûri – Czitor Attila, Darvasi 

Ferenc, Elek Tibor, Kara Tün-
de, Kovács Frigyes, Seregi 
Zoltán, Tege Antal, Zalán Ti-
bor – ebbôl választotta ki azt 
a tizenkettôt, amelyet a nem-
régiben Békéscsabán meg-
rendezett Magyar Drámaíró 
Verseny gyôztes darabjával 
együtt – Egressy Zoltán Ides-

tova hatvan –  felolvasó-szín-
házi keretek között ismerhet 
meg a közönség. A szakmai 
zsûri által legjobbnak ítélt da-
rabot és a legtöbb közönség-
szavazatot kapott darabot 
pedig ôsszel a színházban 
mutatják be, és amennyiben 
azok nyomtatásban még 
nem jelentek meg, a Bárka 
folyóirat is közzéteszi. Emel-
lett tárgyalásokat folytatnak a 
Magyar Rádióval arról, hogy 
rádiójáték formájában széle-
sebb körben ismertessenek 
meg lehetôleg minél több 
alkotást. 

Az egyfelvonásos drá-
mapályázat nyertesei a kö- 
vetkezôk lettek: Balogh Ró-
bert – Távol; Csikós Attila – 
Trió; Elek Szilvia – Pillangók; 
Juhász István – Hölgyválasz; 
Kiss Judit Ágnes – Kvintett; 
Podmaniczky Szilárd – Pró-
bafeltámadás – Feltámadás-
próba; Prizsinszky Sándor 
– Megérkezés Totoposzba; 
Reiber Gabriella – Doktor 
úr, kérem; Sultz Sándor – 
Megyünk haza; Végh Attila 
– Oidipusz megkísértése; 
Vörös István – Hétfôi farka-
sok; Zelei Miklós – Az Isten 
balján. A nyáron tehát ezeket 
és Egressy Zoltán – Idestova 
hatvan címû darabját mutat-
ják be a felolvasó-színházi 
formában.
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fekete Péter és Elek Tibor jelentette be az eredményeket

Az Ibsen Ház udvarán fel-
állított pódiumra a huszon-
négy óra alatt közel négy-
százötvenen léptek fel, hogy 
elmondják, felolvassák egyik 
kedvenc versüket a költészet 
napja alkalmából rendezett 
fesztiválon. Mint azt Feke-
te Péter színházigazgató 
elmondta: a Cervinus Teát-
rum és a Békéscsabai Jókai 
Színház a verset szeretô ol-
vasókat, alkotókat, közössé-
geket, költôket, mûvészeket 
szólította meg. Ennek kö- 
szönhetôen az Ibsen Ház 
udvarán és a Szarvasi Vízi 
Színházban is huszonnégy 
órás versmondó és versol-
vasó fesztivál zajlott, amely 
József Attila születésnapján 

ért véget közös versmondás-
sal. Az Ibsen Háznál fellépett 
színmûvész, sportoló, festô- 
és képzômûvész, író, költô, 
politikus, közéleti szereplô, 
pedagógus, táncmûvész, 
újságíró, egyházi méltóság 
és Békéscsaba számos la-
kosa az óvodásoktól a nyug-
díjasokig. A fesztivál külön 
érdekessége volt, hogy 
minden félórában a város 
egyik közméltóságának, va- 
lamint a Jókai színház egyik 
mûvészének vezetésével in- 
dult a verselés. Az utolsó 
etap házigazdája Farkas 
Zoltán, a Békés Megyei Köz- 

gyûlés elnöke volt, aki ven- 
dégelôadónak dr. Kiss-Rigó 
László megyés püspököt és 
Vantara Gyula polgármestert 
hívta meg.

– Verset olvasni csak nyu-
godt körülmények között, a 
napi gondoktól mentesen, 
elvonulva érdemes. A könyv 
pedig azért jó, mert bármi-
kor visszalapozhatjuk és új-
raértelmezhetjük – mondta 
Vantara Gyula, akitôl azt is 
megtudtuk, hogy bár szereti 
a szóképeket, metaforákat, 
nem igazán kacérkodott 
versfaragással. Kedvenc 
költôje egyik leggazdagabb 

szókinccsel rendelkezô poé-
tánk, Arany János, de a fesz-
tiválra G. Németh György 
Utak címû versével készült. 

A huszonnégy órás vers-
fesztiválon többször meg-
megtelt az udvar, de éjsza-
ka csak a legkitartóbbak 
verseltek. Az Andrássy út 
felsô szakaszán ugyanúgy 
folyt az élet, mint korábban, 
azonban a hangosítás révén 
napközben a járókelôk is 
belehallgathattak egy-egy 
költeménybe, és kaphattak 
valamicskét annak mással 
nem pótolható erejébôl.

M. E. – S. T.

Huszonnégy órás versfesztivál
A költôi szóban olyan erô van, amely mással nem pótolható

Verseljünk együtt, mert 
az jó! Verset olvasni, verset 
mondani, verset hallgatni jó. 
A költôi szóban olyan erô 
van, amely nélkül nem létez-
hetünk, s ami mással nem 
is pótolható – olvashattuk a 
szarvasi Cervinus Teátrum-
nak és a Békéscsabai Jókai 
Színháznak abban a felhívá-
sában, amelyre Békéscsa-
bán közel négyszázötvenen 
jelentkeztek, hogy április 
10-én déltôl másnap délig 
valamely idôpontban verset 
mondjanak az ibsen Ház 
udvarán. A költészet napja 
alkalmából rendezett prog-
ramon az elsô verset fekete 
Péter igazgató, az utolsók 
egyikét Vantara Gyula pol-
gármester mondta el. 

Vantara Gyula G. Németh György Utak címû versével készült

A zentai elôadás után Ju-
hász Attila, volt polgármes-
ter, a Vajdasági Tartományi 
Mûvelôdési Titkárság segéd-
titkára a következôket nyilat-
kozta a látottakról:

– Nagyon örültem az elô- 
adásnak, és nagyon tetszett, 
de nemcsak nekem, hanem 
az egész zentai közönség-
nek, a magyar közösségnek. 
Leginkább talán azért, mert 
szívbôl jött és szíven talált. Az 
elôadás rólunk és hozzánk 
szólt, vajdasági és általában 
Kárpát-medencei magyarok-
hoz, különösen azokhoz, akik 
az anyaország határai men-
tén, a peremvidéken élnek. 

Ráadásul hozzánk, vajdasági-
akhoz különösen közel áll ez 
a darab, hiszen a szerzôje vaj-
dasági, és a szereplôk között 
is vannak olyan színészek, 
akik innen származnak vagy 
sokáig itt éltek. Nagyon tet-
szett az elôadás hangütése, a 
fanyar humor ellenére is reá-
lis játékmód, ami a nézôtéren 
mindenkit szíven ütött. Zentán 
a színház, a színjátszás alap-
profilja a népszínházi jelleg, 
amibe a békéscsabai elôadás 
is beleillett, mert megfelelt az 
itt élô alföldi polgárság gon-
dolat- és érzelemvilágának. 
Azért külön is szerették az 
itteniek az elôadást, mert bi-
zonyos részeknél a színészek 
ôket is bevonták a játékba, 
ami mifelénk még újdonság-
nak számít. Köszönjük anya-
országi barátainknak, hogy 
vállalva az utazással járó fá- 
radalmakat, elhozták nekünk 
ezt a színházi élményt – 
mondta Juhász Attila.

Józsa Mihály

Délvidéken turnézott áp-
rilis közepén a Békéscsabai 
Jókai Színház Brestyánszki 
Boros Rozália Csörte címû 
darabjával, melyet három 
vajdasági településen mu-
tattak be: április 12-én Sza-
badkán, 13-án zentán, 14-
én pedig Újvidéken.

Gulyás Attila a Délvidéken is játszott Csörtében

Délvidéken turnézott 
a Jókai színház

A drámapályázat nyertesei
Százhetvenöt mûbôl választott a zsûri

A Békéscsabai Jókai Színház, a Magyar Írószövetség 
és a Bárka folyóirat drámapályázatot írt ki, amelyre száz-
hetvenöt egyfelvonásos mû érkezett Magyarországról, 
Erdélybôl, a felvidékrôl és a Vajdaságból. A legjobb da-
rabokat a tavasz és a nyár folyamán felolvasó-színházi 
elôadások keretében hallhatjuk majd az ibsen Ház udva-
rán és a Szarvasi Vízi Színházban, kettôt pedig a színház-
ban is bemutatnak.

– Nem tudunk kibújni a 
bôrünkbôl, bár már nem az 
iskola falai között telnek a 
napjaink, a tanév menetrend-
je szerint mûködik a klubunk, 
amelynek tagja lehet bárki, 
aki oktatási-nevelési intéz-
ményben dolgozott, akár pe-
dagógusként, akár ügyviteli 
vagy technikai dolgozóként 
– jegyzi meg Krajcsovics 

Mihályné, aki tizenegy éve 
vezeti a kis közösséget. 

A Békéscsabai Nyugdíjas 
Pedagógusok Klubja 1978-
ban alakult Pluhár Erzsébet 
irányításával. Eleinte hol az 
egyik, hol a másik mûvelôdési 
intézmény fogadta be a lel-
kes kis csapatot, késôbb 
Banadicsné Loránd Ibolya jó-
voltából majdnem húsz évig 
a Kiss Ernô utca 8. szám alatt 
tarthatták foglalkozásaikat. 
Egy ideje a Szlovák Kultúra 
Háza ad otthont a három éve 
közhasznúként mûködô szer-
vezet összejöveteleinek. 

– Három fô vonulata van a 
programjainknak, a kultúra, 
az ismeretterjesztés és az 
egészségvédelem. A saját 
szervezésû programjainkon 
gyakran a klub egy-egy tagja 
tart elôadást irodalmi témá-
ról, utazásélményeirôl vagy 
akár egy zenemûrôl. Járunk 

színházba, klubbérletünk van 
a TIT-be, emellett szívesen lá-
togatjuk a különbözô kulturá-
lis intézmények programjait, 
és az iskolákkal, óvodákkal 
is jó a kapcsolatunk  – mond-
ja Krajcsovics Mihályné. A 
klubvezetô megjegyzi, hogy 
nem túl gyakran kirándulnak, 
mert tagjaik zöme 75 és 85 év 
közötti, de az önkormányzat 
jóvoltából  kedvezményesen 
igénybe vehetô balatonszár-
szói gyermeküdülô még ma 
is népszerû a körükben. Az 
egészségmegôrzés szintén 
fontos számukra, gyakran 
hívnak szakembereket, akik 
választ adnak kérdéseikre.

– Nagyon aktív, jó társa-
ság a miénk. Odafigyelünk 
egymásra, hasznos dolgo-
kat tanulunk, és örülünk az 
együtt töltött idônek – teszi 
hozzá Krajcsovics Mihályné.

Mikóczy Erika

Nyugdíjas pedagógusok klubja
A csabai pedagógusok 

nyugdíjasklubja ma is a tan-
évhez igazodva mûködik. 
Ôsszel tartják az évnyitóju-
kat, nyár elején pedig bog-
rácsos évzáróval búcsúz-
tatják az aktuális klubévet. 
Az aktív idôsödés és a nem-
zedékek közötti szolidaritás 
európai éve kapcsán indult 
sorozatunkban ezúttal ôket 
mutatjuk be Krajcsovics 
Mihályné klubvezetô segít-
ségével. 

Pluhár Erzsébet 2001-ig vezette a pedagógusok klubját

Krajcsovics Mihályné



Az intézmény 
tevékenységei

ALAPELLÁTÁS

• étkeztetés
Napi egyszeri meleg ételt 

nyújtanak azoknak, akik élet-
koruk, szociális helyzetük mi-
att tartósan vagy átmenetileg 
errôl nem képesek gondos-
kodni. Az ebédet elfogyaszt-
hatják az idôsek klubjainak 
ebédlôiben, vagy ételhordó-
ban elvihetik, illetve indokolt 
esetben házhoz szállítják az 
intézmény munkatársai.

• Házi segítségnyújtás
Házi segítségnyújtás kere-

tében azokat a személyeket 
gondozzák otthonukban, akik 
önmaguk ellátására nem vagy 
csak részben képesek, és 
gondozási szükséglettel ren- 
delkeznek. A gondozás az 
egyéni igényeknek megfele- 
lôen történik. Biztosítják a 
testi személyi higiéniát, szük-
ség esetén szakrendelôbe, 
kórházba kísérést, szociális 
ügyintézést, hivatalos ügyek 

intézésének szervezését, be-
vásárlást, étkeztetés igénybe 
vételénél indokolt esetben az 
ebéd házhoz szállítását.

• Jelzôrendszeres házi 
segítségnyújtás
Saját otthonukban élô, 

egészségi állapotuk miatt 
rászoruló idôskorú, vala-
mint fogyatékos személyek 
részére nyújtanak 24 órás 
felügyeletet. A jelzôrendszer 
segítségével fenntarthatók 
a biztonságos életvitel feltét-
elei, krízishelyzetben lehe- 
tôség van az ellátást igénybe 
vevô személynél arra, hogy 
az intézmény munkatársai 
gyorsan kimenjenek és se-
gítséget nyújtsanak.

• Támogató szolgálat
Azoknak  a  mozgás, látás, 

hallás és értelmi fogyatékkal 
élô, autista vagy halmozottan 
sérült lakosoknak, valamint 
családtagjainak igyekeznek 
segíteni, akik számára gon-
dot okoz a lakáson kívüli 
közszolgáltatások elérése, és 
otthonukban segítséget igé-
nyelnek. A szolgáltatás tartal-

ma: szállító szolgálat, szemé-
lyi segítés, információnyújtás, 
tanácsadás.

NAPPALI ELLÁTÁSOK

• Idôsek klubjai
Saját otthonukban élôk ré-

szére nyújt napközbeni tartóz-
kodásra, étkezésre, illetve a 
társas kapcsolatok ápolására 
lehetôséget. Az idôsek részt 
vehetnek a klub által szer-
vezett programokon (kirán-
dulások, játékos vetélkedôk 
stb.). Emellett lehetôség van 
tisztálkodásra, mosásra és 
vasalásra is.

• Szenvedélybetegek 
nappali intézménye
Cél a szenvedélybetegek 

társadalmi, közösségi integ-
rációja, ártalomcsökkenés, 
prevenció. Az intézmény 
lehetôséget nyújt minden 
18. életévét betöltött, szenve-
délybetegséggel küszködô 
békéscsabai lakosnak 
napközbeni tartózkodás-
ra, pihenésre, étkezésre, a 
tisztálkodási szükségletek 
kielégítésére, szabadidôs 
programokon, foglalkozáso-
kon való részvételre.
• Demens betegek nappali 

intézménye

• Fogyatékos személyek 
nappali intézménye

SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI 
FORMÁK MûKÖDTETéSE

• Idôskorúak gondozóháza
Átmeneti elhelyezést nyújt 

az olyan idôskorúaknak, vala-
mint  felnôtt korú személyek-
nek, akik betegségük miatt 
vagy más okból magukról 
otthonukban ideiglenesen 
nem képesek gondoskod-
ni. A lakóiknak teljes körû 
ellátást biztosítanak, amely 
tartalmazza a lakhatást, 
napi háromszori étkezést, 

az egészségügyi ellátást, a 
mentális gondozást, foglal-
koztatást.
• Idôsek otthonai
• Szenvedélybetegek  ápo-

lógondózó otthona
• Demens betegek  ápoló

gondózó otthona

Az otthon lakóinak nyu-
godt környezetben teljes 
körû, gondos ellátásáról 
szakképzet személyzet gon-
doskodik. Napi háromszori 
étkezést, orvosi javaslatra 
diétát, egészségügyi ellátást, 
mentális gondozást, 24 órás 
ápolói felügyeletet, orvos 
által elôírt alapgyógyszerek-
kel történô ellátást, foglal-
koztatást, értékmegôrzést, 
szabadidôs programokat biz-
tosít az intézmény.

Az egyes szolgáltatáso-
kért a jövedelemtôl függô 
térítési díjat kell fizetni – ki-
véve a jelzôrendszeres házi 
segítségnyújtást és a nappali 
ellátást – amelyrôl az intéz-
mény munkatársai nyújtanak 
tájékoztatást. Szociális alap-
szolgáltatás iránti kérelem 
a lakóhely szerinti legköze-
lebb esô idôsek klubjában 
nyújtható be. Bentlakásos 
intézményi elhelyezés iránti 
kérelem ügyintézése ügyfél-
fogadási idôben adható be 
Békéscsabán, az Ady Endre 
utca 30–34. szám alatt.
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Társaságoknak, vállalko- 
zásoknak és magánszemé-
lyeknek is kivételesen elô- 
nyös lehetôségeket kínálunk 
hirdetményeik nyomtatott és 
on-line megjelentetésére. A 
2011 októberében 20 éves 
Csabai Mérlegbôl, a város 
legnagyobb példányszámú, 
valóban helyi értékeket és 
hagyományokat hordozó 
közéleti lapjából kétheten-
te 28 000 példány kerül 
ingyenesen a békéscsabai 
vállalkozások és háztartá-
sok postaládájába. A Csabai 
Mérleg húszéves fennállásá-
nak új állomásaként a www.
csabaimerleg.hu városi hír- 
portál elindításával a fel-

használók még szélesebb 
köréhez eljutva folytatjuk 
közéleti küldetésünket, mi-
közben még modernebb, a 
XXI. század elvárásainak is 
megfelelô, gyors és rugal-
mas on-line hirdetési felüle-
teinkkel is partnereink ren-
delkezésére állunk.

Nyomtatott 
hirdetési árak
Az ártáblázatban közölt 

árak a hirdetési felület net-
tó árát jelentik. PR-anyagok 
megrendelésekor (szükség 
esetén) ingyenesen biztosí-
tunk fotóst és újságírót.

Megrendelés
A hirdetéseket minden 

esetben írásos megren-
delés alapján tudjuk meg-
jelentetni. Kérjük, hogy a 
megrendelôlapokon tüntes- 
sék fel a megrendelô pon-
tos nevét, címét, a lefog-
lalt hirdetési felülete(ke)t, 
a megjelenési dátumo(ka)t 
és a fizetés módját. A meg-
rendelés érkezhet postai 
úton, e-mailben vagy a 
szerkesztôségben átvehetô, 
illetve a www.csabaimerleg.hu 
oldalon letölthetô megrende- 
lôlapunkon.

Lapzárta
A hirdetéseket kérjük a terve-
zett megjelenést megelôzô 
hét csütörtökén déli 12 óráig 
eljuttatni a szerkesztôségbe.   

Nyomtatott hirdetési ked-
vezmények:
• 5 alkalmas megjelenés 

esetén ....................... 10%
• 10 alkalmas megjelenés 

esetén .......................15%

• 15 alkalmas megjelenés 
esetén .......................20%

• éves megjelenés esetén 
(16 alkalomtól) .........25%

On-line tarifák
Címlap:

• 468 x 60 pixel (címoldal) 
11 800 Ft + áfa/hét, 
31 500 Ft + áfa/hónap

• 120 x 240 pixel (cím-
oldali álló banner) 
15 750 Ft + áfa/hét, 
39 370 Ft + áfa/hónap

• PR-cikk a kiemelt anyagok 
között (egy napig az elsô, 
második helyen, utána 
négy napig a harmadik, 

ötödik helyen) – 15 750 Ft 
+ áfa/alkalom

CIKKOLDALAK:
• 468 x 60 pixel (a lead és a 

cikk közötti fekvô banner) 
6300 Ft + áfa/hét, 18 900 
Ft + áfa/hónap

Apróhirdetések
Várjuk apróhirdetéseiket szer- 
kesztôségünkben.
Ár: 71 Ft + áfa/szó.

Hirdessen a Csabai Mérlegben 2012-ben a 2011. évi árakon
Hirdetés, reklám, PR-cikk és on-line hirdetési lehetôségek a Csabai Mérlegben

Hirdetési méretek

Hirdessen nálunk Ön 
is, juttassa el ajánlatait 

egy lépésben 28 000 
postaládába!

1/8 oldal 
138x98 mm, 
90x151 mm

27 600 Ft + áfa

1/1 oldal  
280x400 mm

216 000 Ft + áfa

1/16 oldal  
90x74 mm, 
138x50 mm

13 600 Ft + áfa

1/2 oldal 
280x198 mm

108 000 Ft + áfa

1/24 oldal 
90x50 mm, 
43x101 mm

6790 Ft + áfa

1/4 oldal 
138x198 mm, 
280x101 mm

54 500 Ft + áfa

1/48 oldal 
43x50 mm

4520 Ft + áfa

Az egyesített szociális intézmények Ady Endre utcai telephelye

Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény
Ady Endre utcai székhelyén és tizennégy telephelyen nyújt szolgáltatásokat

Békéscsabán, az Ady Endre utca 30–34. szám alat-
ti székhelyen és 14 telephelyen nyújtja szolgáltatásait a 
Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális intézmény. 
feladatuk az idôskorú és szociálisan rászorult lakosság 
részére a személyes gondoskodás biztosítása. Ellátási 
területe Békéscsaba, illetve a közigazgatásilag hozzá tar-
tozó kerületek.



Ancsin Pálné klubvezetô 
üdvözölte a megjelenteket 
akik nem elôször jártak a Bé-
kési úti Meseház gyönyörû 
termeiben. 

Ando György néprajzku-
tató, a helyi szlovák önkor-
mányzat elnöke az elmúlt 
száz esztendô népi íróit, 
költôit hozta el a tea mellé. 
Megemlékezett többek kö-
zött Áchim L. Andrásról, Ján 
Belláról, Franciski Michalról, 
Szeberényi Lajosról, Gusztáv-
ról és Ondrejrôl, Tessedikrôl, 
Zsilinszky Mihályról… A nép-
rajzkutató a szintén csabai 
kötôdésû költô, Filadelfi Mi-
hály Áchim címû költeményét 
is elhozta. A meghívott ven-

dégek közt üdvözölhettük 
a Jászai-díjas Bartus Gyula 
színmûvészt, Zelenyánszki 
Andrást és Herczeg Ta-
más tanácsnokot, aki most 
költôként érkezett az irodalmi 
délutánra: Világ-váltás címû 
kötetébôl  olvasott fel.

A klubtagok saját két-
nyelvû verseikkel, története-
ikkel kedveskedtek a meg-
jelent vendégeknek. Sótyi 
György, Csicsely Mihály, 
Kiszely Mihályné, Kovács 
Jánosné verselt, míg Varga 
Andrásné költôóriásunk, Jó-
zsef Attila egy kevéssé ismert 
versét, a Parasztanyókát sza-
valta el.

Vándor Andrea
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Jövôre ünnepli negy-
venedik születésnapját az 
1973-ban alakult a Szlovák 
klub. Az akkori Balassiban, 
azaz a megyei mûvelôdési 
központban mintegy száz 
alapító taggal létrejött 
klub elsô vezetôje Hida-
si Tibor tanár úr volt, akit 
Chlebniczki János segített 
az elnöki teendôk ellátásá-
ban. A klubvezetôk sorában 
üdvözölhettük többek közt 
istván Annát (ma a Szlovák 
Kultúra Háza igazgató asz-
szonya) és Ancsin Pálné 
Erzsike nénit, aki 1991 óta 
vezeti a klubot. A Békési 
úti klubházba a nyolcva-
nas évek végén költöztek: 
azóta is tartják rendszeres 
klubdélutánjaikat. 

A ma is mintegy nyolc-
vanfôs aktív tagsággal ren-
delkezô klub legfontosabb 
feladatának a szlovák nyelv, 
a hagyományok és a kultúra 

ápolását, átörökítését tekinti. 
A generációk összefogását 
szépen példázza tevékeny-
ségük. A csabai jeles napok 
megünneplése, a névnapi 
szokások felelevenítése szer-
vesen beépült mindennapja-
ikba. A gasztronómia terén 
is igyekeznek ápolni a tra-
díciókat az ünnepkörökhöz 
kötôdôen. Igen népszerûek 
a szüreti mulatságaik, ahol 
a Csabagyöngyébôl meg-
születik az év elsô bora, 
vagy a húsvéti népszoká-
sok felelevenítése, a hús-
véti ételek, sütemények el-
készítése. Az idei esztendô 
slágere volt például a csa-
bai házi sütemények közül 
a szalangálé és a jegecske. 
Készítettek már sajtot, és a 
szappanfôzés rejtelmeibe is 
beavatták az ifjabb nemze-
dékek tagjait. Rendszeresen 
felelevenítik a régi mestersé-
geket, kézmûves foglalkozá-
sokat, és bemutatják az ôsi 

szakmák remekeit kiállítások 
formájában is. Utóbbiak so-
rában csodálhattuk meg a 
régi csizmákat, lábbeliket, 
a nôi táskákat, ám volt már 
sámli- és kisszékkiállítás 
és háziszôttes-, falvédô- és 
konyharuhatárlat is. A társ-
klubokkal, fôként a nemzeti-
ségi klubokkal rendszeresen 
tartják a kapcsolatot a város-
ban és megyénkben is.

Vándor Andrea

Na budúci rok oslávi Slo-
venský klub svoje štyrid-
siate „narodeniny”. Prvým 
vedúcim klubu, ktorý bol 
založený v roku 1973 vo 
vtedajšom Župnom osve-
tovom stredisku Balassiho 
bol pán učiteľ Tibor Hida-
si, ktorého v tejto funkcii 
neskôr vystriedal bývalý 
riaditeľ slovenskej školy, 
Ján Chlebniczki. Hneď pri 
založení vstúpilo do klubu 

približne sto členov. V rade 
vedúcich klubu boli o.i. 
také známe osobnosti, ako 
Anna Ištvánová ( v súčas-
nosti riaditeľka Domu slo-
venskej kultúry) a Alžbeta 
Ančinová, teta Eržika, kto-
rá stojí na čele kolektívu 
od roku 1991 dodnes. Do 
Spoločenských domov na 
Békešskej ceste sa nasťa-
hovali koncom osemde-
siatych rokov, odvtedy tu 
mávajú pravidelne svoje 
klubové stretnutia. 

Kolektív, ktorý má aj v sú-
časnosti skoro 80 aktívnych 
členov za svoj najdôležitejší 
cieľ pokladá pestovanie a za-
chovávanie slovenského ja-
zyka, kultúry a tradícií. V rám-
ci činnosti klubu spolupracujú 
rôzne generácie, osvedčeným 
programom je napr. oživenie 
čabianskych kalendárnych 
obyčajov a ľudových zvy-
kov, alebo tradičné oslávenie 

menín. Úspešne sa snažia 
zachovať aj gastronomické 
tradície. Veľmi populárne sú 
ich oberačkové slávnosti, na 
ktorých je prezentované nové 
víno známeho druhu Čabian-
ska perla, alebo oživenie 
veľkonočných zvykov, prí-
prava veľkonočných špecialít 
a zákuskov. Z čabianskych 
domácich zákuskov tohto 
roku boli najpopulárnejšie tzv. 
salangále a tzv. ľadovky. V 
minulosti už pripravili aj syry 
a predstaviteľom mladších 
generácií naučili aj spôsob 
prípravy „sapúna” (mydla). 
Pravidelne si pripomínajú aj 
staré remeslá a remeselníc-
ke výrobky v rámci dielní a 
výstav, mohli sme sa kochať 
napríklad v zbierke starých 
čižiem, ženských topánok a  
kabeliek, ale usporiadali už 
aj výstavu šamlíkov a malých 
stoličiek, alebo tradičných 
tkanín, závesov a utierok.

Andrea Vándorová

Jövôre jubilál a Szlovák klub Slovenský klub má 39 rokov

www.csabacenter.hu

   2012. április 26.–május 2.
• Bosszúállók 3D (szinkr. amerikai fant. akció) 12 év, 3D, 

VILÁGPREMIER!!! 
• Torrente 4 3D (szinkr. spanyol akció-vígjáték) 16 év, 3D
• Titanic 3D (szinkr. amerikai romantikus dráma) 12 év, 3D
• Csatahajó (szinkr. amerikai sci-fi akció) 16 év
• Szerencsecsillag (amerikai dráma) 12 év
• Amerikai Pite – A találkozó (szinkr. am. rom. vígjáték)18 év 
• Az igazság nyomában (feliratos, amerikai akcióthriller) 16 év
• Krízispont (amerikai thriller) 12 év, ART-kártya!
• Ördögsziget (norvég–francia–svéd–lengyel dráma) 16 év,

ART-kártya!

   2012. május 3–9.
• Bosszúállók 3D (szinkr. amerikai fant. akció) 12 év, 3D
• 21 Jump Street – A kopasz osztag (szinkr. am. akc.-vígj.) 16 év, 

PREMIER!
• Keleti nyugalom – Marigold Hotel (angol vígjáték) 12 év, PREMIER!
• Csatahajó (szinkr. amerikai sci-fi akció) 16 év
• Amerikai Pite – A találkozó (szinkr. am. rom. vígjáték)18 év 
• Az igazság nyomában (feliratos, amerikai akcióthriller) 16 év
• Krízispont (amerikai thriller) 12 év, ART-kártya!
• Francia hétvége (francia vígjáték) 16 év, ART-kártya!
• Némafilm (magyar dokumentum) 6 év, ART-kártya!

 A P R Ó H i R D E T é S
INGATLAN

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

Lakás olcsón eladó a Paróczay ut-
cában. Irányár: 5,1 M Ft.
Tel.: 30/456-1292.

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

Békéscsaba, Fövenyes u. 11. I. 
emeleti, téglablokkos, 50 m2-es, 2 
szobás, egyedi gázos lakás eladó. 
Tel.: 20/446-2387.
 
Békés, Veres P. tér 8. II. emeleti, 55 
m2-es, 2 szobás, egyedi fûtésû lakás 
eladó. Tel.: 20/446-2387.

Békéscsabán, a Mester utcában 
820 m2-es belterületi telek (jelenleg 
gyümölcsös) fúrott kúttal eladó vagy 
kiadó. Villany, telefon az utcában.
Tel.: 06-30/574-0913.

OKTATÁS

Matematikából korrepetálás álta-
lános iskolásoknak és középisko-
lásoknak. Tel.: 70/392-0459.

Angolnyelvoktatás délelôttönként 
is. Tel.: 70/392-0459.

Angol nyelvvizsgákra felkészítés. 
Tel.: 30/681-4416.

Angolnyelvoktatás kezdôtôl felsô-
fokig. Tel.: 30/345-9237.

Angol, németnyelvoktatás ovitól 
felsôfokig, külföldi munkavállalás-
hoz is: 20/933-6828.

Angol, német, orosznyelvoktatás. 
60 perc/1000 Ft. 06-30/424-6808.

MUNKA

Magas keresettel munkatársakat 
keresek, nem ügynöki munkára. Fix 
+ jutalékért. 30/302-9520.

SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

Patkányfojtó csapda kapható. Tel.: 
30/459-0253.

Fagylaltmûhely mozgóárusítási le-
hetôséggel (3 db tricikli) kiadó.
Tel.: 30/928-9243.

SZJA, könyvelés.
Tel.: 06-30/480-8063.

Redôny, zár, szúnyogháló, nap-
ellenzô szerelése. Utánfutó- és 
csónakkölcsönzés. Dobos István u. 
20. Tel.: 30/233-4550, 70/335-7584.

Ancsin Pálni Erzsike néni üdvözölte a megjelenteket

Kétórai kávézás ötórai tea közben
Irodalmi délután a szlovákoknál

A csabai Szlovák klub tagjai sem feledkeztek meg Jó-
zsef Attiláról és a költészet napjáról. Klubdélutánjukon 
saját kétnyelvû verseikkel és a meghívott vendégek költe-
ményeivel adóztak az irodalom oltárán.

Lipták Pál 1952-tôl igazgatta a könyvtárat, és elsôként 
vezette be az országban az úgynevezett szabadpolcos 
kölcsönzési rendszert. Ô volt az elsô könyvtáros, aki Kos-
suth-díjat vehetett át. A tudásház és könyvtár kiállítással, 
emléktábla-avatással elevenítette fel a 2007-ben elhunyt 
könyvtáros, festômûvész munkásságát.

Lipták Pálra emlékeztünk



Vantara Gyula a városhá-
za dísztermében köszön-
tötte az újonnan állam-
polgársági esküt tevôket, 
honfi társainkat. Eddig hat-
százhatvannyolcan, most 
pedig hetvennégyen érkez-
tek Békéscsabára, hogy át-
vehessék honosítási iratai-
kat a polgármestertôl. 

Bartus Gyula Jászai-dí-
jas színmûvész Wass Albert 
A hontalanság útján címû 
versét szavalta el, majd a 
Himnusz közös eléneklését 
követôen az eskütétel meg-
ható, ünnepélyes pillanatai 
következtek. „Hiszem, hogy 

együtt könnyebb és eredmé-
nyesebb is az az útkeresés, 
az a munka, mely családjaink 
életét tovább tudja vinni az új 
évezredben” – idézte Böjte 
Csaba gondolatait Vantara 
Gyula, majd hozzátette: kö-
zös a múltunk, de közös a 
jövônk is, amelyet együtt épí-
tünk, közösek a feladataink, 
amelyeket összefogva együtt 
oldunk meg, és közösek a 
döntéseink, amelyeket a XXI. 
század Európájában együtt 
hozunk meg.

A Kovászna megyei 
születésû Aczél Imre meg-
hatottan, ízes székely sza-
vakkal köszönte meg a ma-

gyar államnak, a hazának a 
lehetôséget, hogy befogadta 
szórványban élô fiait. Mint 
fogalmazott, nem könnyû a 
határokon túl élô magyarság 
sorsa, hisz a szórványban 
mindennap meg kell küzde-
ni a létért. Aczél Imre nem 
ismerhette édesapját, akinek 
a cséplôgép vágta le a lábát. 
Halála után két nappal látta 
meg a napvilágot Imre, aki 
elmondta, hogy három gyer-
meke van, s most Anna lánya 
is elkísérte hozzánk: együtt 
tehették le az állampolgársá-
gi esküt ünnepélyes keretek 
közt.

Vándor Andrea

Néztem, néztem, hogy 
Ló Szerafin is ott ül-e vala-
hol a gyerekek között, de 
nem láttam. Árnikát se, Egér 
Eleket se, Tündér Terciát se, 
míg végül rájöttem, hogy a 
bábszínházi bérletek elne-
vezései ôk, így aztán hiába 
is kutatnám becses szemé-
lyüket. Közben úgy láttam, 
mintha Mackó mégis ott ült 
volna köztünk, hiszen róla 
szól a bábjáték, amit a nap-
sugarasok játszanak, és 
ez lesz az elsô elôadás. A 
címe: Mackó születésnapja. 
A szerzô és a rendezô Veres 
András egy személyben. Vé-
gül is, hogy Mackó ott ült-e 
köztünk, nem is tudom, a já-
ték megkezdôdött. Figyeltük 
a történetet, hiszen egy szü-
letésnap mindig izgalmas 
ünnep. Az lett volna Mackóé 
is, csak éppen valaki, egy 
naplopó ellopta. Mondanom 
sem kell, hogy ez a szomo-
rú tény hamar kiderült. Jó 
kis zene vezette fel a törté-
netet, amiben három ügyes 
bábos-színész (Bakos Éva, 
Szôts Orsi és Balázs Cson-
gor) mozgatta a mondhatni 
óriás bábukat, keresve és 
rátalálva a mozgásformák 
lehetôségeire (ebben Balázs 
jeleskedett leginkább), mi-
közben máris elindult a nagy 
nyomozás a naplopó után, 
mert az mégsem elfogadha-
tó, hogy Mackó barátunknak 

ne legyen születésnapja. 
Nyilván a gyereknézôk is 
arra gondoltak, mi lenne, ha 
elveszne (vagy ellopnák) az 
ô szülinapjukat is, és várhat-
nánk hiába, hogy valaki azt 
mondja: „boldog születés-
napot!”

A nagy nyomozás tehát 
megkezdôdik. Elsô állomás 
az idôkutató intézet, ahol 
nem sokra mennek. Aztán 
a rendôrség, ahol Balambér 
fôfelügyelô fogadja Mackó 
urat, és miután a szökônap 
után is nyomoznak, megálla-
pítják, hogy nem tudnak ki-
nyomozni semmit. Mert nincs 
is olyan, hogy szülinapot 
lopó tolvaj. A tudósokkal 
sem járnak jobban, míg vé-
gül elôkerül valahonnan (a 
föld alól netán) a naplopó, 

aki letagadja az egészet. 
Mackó barátunk azonban 
megsajnálja (!) szegény 
naplopót, és közli vele, hogy 
ha megtalálja a szülinapját, 
legyen az a naplopóé is, ba-
rátságból, szeretetbôl. Erre 
már jöhetett a finálé, a nóta, 
hogy a születésnap olyan, 
mint a többi. Azaz, „szürke 
hétköznap, mégis boldo-
gabb!”

Érdekes, jópofa játékot 
hozott a szerzô és rendezô 
a Napsugár színpadára. 
Újszerû is, már ami a megje-
lenítést illeti, ha viszont egy 
kicsit, imitt-amott felgyorsíta-
nák, hasznára válna. A taps 
azért nagyon is megérde-
melt, a gyerekek legalábbis 
így gondolták. Biztosan.

Sass Ervin

Békéscsaba köz- és ma-
gánépületeit az 1900-as 
évektôl többnyire csabai épí-
tész-, építômesterek vállala-
tai emelték: Bányai András, 
Darida János, Klenk, Lipták 
János, Michney Sándor, 
Wagner József, Zámesnyik 
Sándor építômesterek neveit 
és munkásságát méltatlanul 
takarja a feledés homálya. 
Közülük Lipták János emlékét 
idézzük fel.

Lipták János 1881-ben 
született Békéscsabán. Ta-
nulmányai végeztével 1907-
ben alapította tervezô- és épí-
tészvállalatát, amely a város 
legtöbb köz- és magánépü-
letét építette. Szakmai mun-
kássága mellett jelentôs volt 
közéleti szerepe, alelnöke, 
majd elnöke volt a Békéscsa-
ba és Vidéke Ipartestületnek, 
egyik vezetôje a csabai ipa-
rostársadalomnak, tagja a 
városi képviselô-testületnek. 
1937 karácsonyán ünnepelte 
három évtizedes munkássá-
gának jubileumát, akkor nyi-
latkozott a Körösvidék címû 
helyi napilapnak.

– Három évtized alatt – 
mondta – bizony sokat vál-
tozott a város külsô képe. 
Régebben falusias jellege 
volt Békéscsabának, alig volt 
emeletes épület és kövezett 
út. A katolikus templom, a 
Rosenthal és a Kovács-mal-
mokon kívül középületek és 

lakóházak egész 
sora épült har-
minc év alatt, 
melyek egészen 
új képet adtak a 
városnak.

Az újságíró 
kérdésére, hogy 
melyik épületeket 
tervezte, építette, 
a következôket 
mondta:

– Békéscsabán legelôször 
a Nádor Szálloda épületét 
alakítottam át. Megépítettem 
a Békésvármegyei Gazdasá-
gi Egyesület székházát (ma a 
FEK épülete). Nagyobb sza-
bású vállalkozásom a sarkadi 
cukorgyár épületeinek épí-
tése volt, utána házak egész 
sora következett Békéscsa-
bán és környékén. Késôbb a 
csabai új postapalota, a Ke-
reskedelmi Csarnok emeletes 
épülete (József Attila utca), a 
Kereskedelmi Bank székhá-
zának átalakítása és az elsô 
MÁV-palota felépítése jött. A 
legnagyobb szabású építke-
zésem – mondotta – a MÁV-
állomás épületeinek munkája 
volt, ezek lettek a legszebb 
munkáim. Most az OTI békés-
csabai székházának emeletes 
épületén dolgozom a Luther-
Kis-Tabán utca sarkán.

– Mi a véleménye arról, vár-
ható-e, hogy a jövôben ez a 
fejlôdési lendület folytatódik? 
– kérdezte az újságíró.

– Erre 
nincs re-
mény, a 
f e j l ô d é s 
m e g t o r -
pant. Köz-

tudomású, hogy az építôipar 
helyzete igen nehéz, például 
az egykor 250 tanulót fog-
lalkoztató békéscsabai épí-
tôiparnak most mindössze 
4-5 tanulója van – jelentette 
ki Lipták János építômester. 
Hamarosan háborús évek 
következtek, nehezült az 
élet. Lipták János további 
sorsát nem ismerjük, egyko-
ri mûvezetôje, Darida János 
építész úgy tudta, Budapest-
re költözött, ahol a fôváros 
ostromakor halt meg.

Békéscsaba 2018-ban lesz 
háromszáz éves. A jubileumi 
ünnepség méltó alkalom le-
het arra, hogy a város jeles 
építôinek névsorát a tisztelet 
jeléül emléktáblán megörökít-
sék a városháza árkádsorán.

Gécs Béla

10 Csabai Mérleg

Mackó születésnapja
Ôsbemutató a Napsugár Bábszínházban

Békéscsaba anno
Egy csabai építész – Lipták János építômester

Nincs is olyan, hogy szülinapot lopó tolvaj

Már hivatalosan is magyarok
Hetvennégyen tettek állampolgársági esküt


